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 ه6. نوبللا كاسم بسذلا رول
 | مالعالا ءالعلارعأ مالسالا عواشم مشل لي وألا رارس

 ١ تالكشملاعانق فشاكربر لاو ريرقتلا ف نانبلاو ناببلا ّتايضن ىوا 1
 >> | ىرولا لضفأ ىلعلا عينم تاراشالاو تايانكلا رهظع .الضمملا لال

 7١ ةمالا هذهنع لازتعالابهذم َدغ فشاكو ةئسلا ل هأ نهذن
 + | ىذاقااهرصع ديحوو هرهدديرفبدالاو ةغللالهأ مامأو ب

 ةنس قولا ىفاشلا ىواضتلا رع نت هللادبع ديل
 هحبرضرونو هحور هللاسدق ( 547 ) لبقو (5

 ب11 1 تيد هس
 ل
 ا
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 :نيوجرسووبب .٠ ع

00 1 
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5 
 | 4ئل
 5 5 ِظ او 5 1 8 6

2 
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 نيمآ هتجرب هللاءدمتت (/0) ةتبس ٠

 اب باتكلا اذه شما ليزنتلا كرادع ىبسملا لوالا « نيرينلا نيريسفتت :
 نب دجا نب هتلادبع تاكربلا ىبأ ةمالعلا ليلجلا مامالا نيف ايوأتلا

000 1 

 7 6) 5 ب .

 (411) ةنس ىفوتملا ىفاثلا

 5| ةرماعلا ةعابطلارادب عحصملاىراصح هرقلا ىدلخ ناّمعنب تعفردجا هللالا لس

 |  ليوأتلا بابلو ةفحصلاقوفليزغتلا راونا تعضو ةعانصلا هذه قاشمىلع هللا هنأعا
 قوفليزغنلا كرادم تعضو كلذكو لودجب امهنيب الوصفم اهتحم ١

 لودجي امهنيبالوصفم هتحم سابقملاريونتو شماهلا

 م56 لوالا ”ىطلا 1-0

 ةماعلا ةعبطملاب
 ةيرعج ١8819  ةتس

7 1 



 اه قالا نحنا ملا )  محرلا نجرلاهلا مسب 1 56 نوتسو عستى هو ةكف تويكتلا ةروس روح
 اماااامهنيب فوقولاوهف كلا فال نظلاكرخ الا ىلعنيضيقنلادحأ ةوق نايسلا ( ن زونتشال مهو انمآ اواوش نأ
 ا , ملسرفلاتننظوادبزتيس> تاقواف لا نيماضع نكلو تادرفملاىنامع امهقيلعت مصنالو ا ىلع عطقاا

 املاءادن ز تيسح لوقت ىح

 نالاداوح سرغلاتذاظو'

 سرفااو ملاع هز كاوق

 0 2 نومهم ىلعلادمالكداوح
 10 0 : 0 نع رايخالا تد د اداه

 0 1 كدنغ 38 نومضملا كالذ

 نيقيلاال نلا هحو ىلع

 -- همك محد 2 : - 0 : 2 4 0

 3 9 6 دمام حدب 2004 05-5 2 ا 1 ةحيتكح و 5 و ةلخلاىرطش ىلع تاحداأ

 اا راكا 0 5 كاز حر 22 ناسك
 0 ا ا 5 كامي هدو لعق

 00 2 21| | كنادلا مالكلاو كضيغ

 كل 2000 00000 | هيضتش ىذلا نوعتملا ىلع
 يل * 1 ب 2 : ١ نأ اوكي نأ ا نابسحلا

 نونتفبال مهوانمآ اولوَش

 اوخل) هر دق كَ كلذو

 مولوقل نين 2 فم ريغ مهكرت

 ىلوعفم لي كرتلاف اك

 وه انمأ مهلوعاو 5

 أ م7 ربح ررلا نتحرلا نما مس جعل

 ا هانفح هلالقتما 217
 000|0 | لوح اسدعب ماهفتسالا عوقؤو و هيف لوتلا قب « لا كوثلا نم هال كرتلا

 ١ ذأ ال دال ١ لا نيماضع قاعتامع نابتنملا ه#ساتلابس>أ ف هعهرمجل اعوا |

 هلوقك نقدم د-هاموا نم زالتم نيل وءفم قصف كلذلو انهتوس هده ىلع

 || ناوتقم ريغ كرت اوبسحا ءانء.نان # نونتقالمهو انمآ اولوقبنا اوكرتيناإ# | لبقشلا ىرتالأ + هنشل

 1 اد
 ةقض نين وتفهريغام اوريا

 0 5 عايشسلار رح 00 ةرادع

 د نوتسو عم دامتلا وهلم قو ةرويكسلا ةزاوس رييبف ع نأ ردقت نابسشللاب ”ىحملا

 1 ':ندودقم ريغ 5

 “لش الا ةحرا ةملك نونا . ا نين وا
 1-7 ىف ا اهفورحو ناواعاو و 2 ا لداح ريدشتىلعانءآ مهلوقل

 2 م27 افرح نوتسو ةسمحخو ةئامو ز2جه- 01 ارو نر
 1 ا

 ا د كارفتاذأ 200 اهلك ىهو توبكتما اهف
 | ريغب ىأ # اوكرتيزأ 8 ساناا نظأىأ © اولا تحاول # لح ونعهاوق 6# | ةاكن ونمو ةئامعباهتالكو ا 0 7 1 0 عااع 57 5 4 1 هيأ نوءيسو عبش| ميا ةيكم

 | فنون ال ىأ « نوتنيإل ىو انا اوراقي ا» نأب أ « نأ و ءالتاو .راتخأ ١ ةئاموفالآةرأإة رو 1 ً اننا 1 نان الدو رات
 00 عامل ايل وقت( ملا ىلاعتهلوق ىف ف سابعن ان 21 | 17 6 0 نجر لاهللا مسب ِ أ نوع 1

 ا |١ ولهع(ا واقي ب وهيلع هللا لصد 2 باعحان ُْظ ا( ساناا 2 ابق نع نذلاانةفدقا . هارشفا فم ةلاقو

 ! ءديلاو . ىوهلابنولتببرال (نونتشال مهو) ن را رقاا ومال اهملع 7 1 اواوق راب( ولوقينأ )سو هيلعللا ىل اصدع

1 



 58 ةكاوه اتمآ مهلوقلو ههاعأ نم نينوتفم ريغو هيلوعفم لوا كرتلافانمآ مهلوقأ

 انمآ مهاوةل نينوتفم ريغ نق مه-.فناوأ بيداتاد د رض تشل 3
 كس اواو ١ تأ 00 ضفرو رو ةدّهاجلا و ةرحارلك كل 11 قاب هللا ممن

 - ناذ تاح 3 !اوع ل اطل اعل هي رطضملا نه نيدلا َ
 تازئاهناىور ٍباذءلاىفدواختان ع صالخخا ريغ ىضتشال ضولخ نع ناكناو ناعالا'

 َّق 0 هللا ند -عدق 0 نيك ملا ىذانم وعر 2 ٍش

 اعباو 0 8

 4 سلا نوم“ : كا ف 18 0 ا 01 2

 خل تام رصأ ا كف هلا و 35 10 لا هذا
 | نيدماع او-رخفق اورجامت ىتح مالسالاب رارقالا كم لبشنال هنا سو هيلع هللا

 نيتاههللا لز ,نافاح نم هنو لتقنم مهن .ةراقكلا هلئاق نوكرشملا مهعبتاف د

 ىبأن شا.عو ماشهن ةلس ةكع اونمآ نيذلا سانلاب دار ع نب لاقو

 ىق' لدَو اة 0 قو مجرور رساينءر ءاعودياولا نب ديلولاو ةع

 هللا ىلص ىنلا لاقف ردن موي نييإسمل نم لتقنعلوأ ناكو رع ىلوع هللادنع نب.

 5 ”ةفدالا هده نم ةنْللا بابىلا ىعدب نه لع -8 ءادهشلا دبس 58 ْ

 نم نيذلا انتف دقاو 0 ىلاعت لاقف مهاع مث 5 لا هذه هللا لزناف أرسال

 نوعرش لهاا ,لظباو لتقنم مهنمو راشنملابر شن نم مهتف ءاببنالا ىنعي 7
 ناو 9ك 2 ّق ىأ 0 0 نيذلا 0 8 باذعلا ءوس اا

 5 6 0 تااسلا نول 0 0 , متاووه

 هباوزم اراك ىلا 0 ةعدبلاوىوهلا هيدا مينعا ف( مد ناذلا ذيع وقتنا رع ىل(هللا

 ةعمر ىاَذي دشو ةيشعو# ريغملا نيدياولاو ماشه نب له>ىب أ لزب رم * مراحا كامناوةعدنلاو ىوهلاب . مماعاف نيد ١

 باطملادنع نب ثرحلان.: ا ع 00 ل م ىبأ نبل“ ادذر

 م سس و 0 و

 ناكو ساي ١ نب راغقوأ نك ىلا يا نم !اوءزدقإسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر باد ان ه نسا َتَ

 نو_تش اليوا ت_سداب 1 ثودشلا ةروس م لو_صوم وهو --7 9 - انريتخا (انتفدقلو) هللف بْن

 عاوناب ( مهلبقنم نيذلا)
 راشنملا عدو نم مهنة نقلا

1 
 نيقرف قرفيف هضار ىلع

 طاشماب طع نم مهنمو

 نعءكلذ هقرصام ديدحلا
 ) هللا ن اعبلق ١ د

 )او د )ناحممالاب
 نلعالو ١ 55 ءالا ّق

 هلعىنعمو هيف ( نيبذاكلا

 ملاهف كلش ملعوهنو ىلاعت
 دنعا دوجوم هلعينا لزب

 ءدو>ولبةدلعمءدوحو
 نزيةلو ىنءملاو 0 هنأ

 بذاكا نم مهنه قداصلا

 قفص نإ 5 ءاطع نبا لاق

 0 ريد ديعلا

 ١ ركش نف ءاليلاو 3

 ىف ربصو ءاخرلا ماي
 نيد 5 وهذ عالم 0

 اخرلا مايأىف يل ندو

 ميمو ان
 قى اب ذاكلا

 انتفدقلو 1 مر 0

 نب ذلاانمات .!(مهلبق نم منيذلا
 هيلع انك ايتو ناوحأ لبق نم

 ول لس م :اادعب ماللس |١

 مراخلا 0 ةعدلاو

 (نيب ذاكلا نمل



 انس هيلا دنسمو دن ىلعنا ةادلاقشاو ةلاال مهةفج ءازطلانا ىنوانوتوش ىأ ( انوقيسينا ) ىصاءملاو كرشلا

 اهيف بارضالا ىنعمو ةعطقنم مأوردق نم بسح نمضي نازوجو ةنجلا اولخدت نا متيسح مأ هاوقك نيلوعفمدسم

 الا اولقوهيواسع ىزاحال هنانظي اذهو هناعال نع الهناردق كلذ ناللوإلا ناسا نملطب أنابسلااذهنا

 / ك7 اس قمم ىلع بصنوأ مهمكح كملا ءاس تمس لع عفر عضومىفام ( نومكحنامءاس ) نيرفاكلا ىف اذهونينمؤملا ىف
 ) مهمكح هنومكحايكح سب ه4 ع ]ذ- ىأ فوذع 4 نورشلاءزجلا ) مدل, سوصخاو نومك
 ىأ( هللاءاقل اود رب ناك

 هناسح فايوأ هب اوثلماي
 ناف ) امهلمتحم ءاحرلاف

 باٌَوْئال ب ورضملا(هللا لح أ

| 98 ٠ 

2 
|| 

 انونوشننا 46 وقنا 8# حراوملاو بواقلا لامفارعي لمغلا ناو ىصاعملاو رفكلا

 بارضالاوةعظقنم ماوبس> ىلوءفهدسم داسوه»و مهيواسم ىلع مهيذاحتنا ردشالف
 | سئبىا « نومكحامءاس 98 هلوقبدبقع اذهاولوالا نم لطبا نابسحلا اذهنالاهنف
 ءاقلاوجريناكنم ف مدل, صوصخملا فذخلاذد مييكح هنومكحم اهكحواهنومكحي ىذا

 كعبلاو توملانم ةقاعلاىلاوا هءاوث ىلا لودولاهتلاءاقاب دارملال قوة نحلا ىف «6 هللا ظ ةلاال( تاآل) باقعلاو

 ىذلا اصلا لمعال ردابينف

 هلمأ ققحيو هءاحرقدصي
 هلوقب ال ( عيمكلاوهو )
 هنولعشاع ( ميلعلا ])هدايع

 لاو اه ىح هنوش الق

 عفن ربو ط رمشلل نم جاحزلا

 طرشلا باوجو ءادّشالاب

 تالا باعلان: نآك
 ديز ناكنا كلوقك

 دعولا قدص دف رادلاىف

 ربصلابهفن( دهاج نمو )
 ناطيشلاوأ هتلاةعاط ىلع
 رافكلاوأ هسواسؤ عفدب

 ( هسفنل دهاحم اعاف)

 اما|مح رب كلذ ةعفنم نال

 (نيملاعلا نع ىنغا هللانا)

 ممدها2و مهتعاط نعو

 هداسا جر سو ضا[اعأو
 اواعوا اذنملا نيذلا و (

 مهنع نرفكتا تاحلاصلا

 ىصاعملاو كرسشلا ىأ( مهم ايس

 || مهلاعأ نع ىأ 4 نيملاعا!نع ىننل هللانا 98 سفنلا ةفلاع ىلع نوكيدقو براىف |
 ]| ىطعأواف ءاشالانع اينغ ناكاذا هنالف ةراشبلاامأ فيوختو ةراشب هبفو متدابعو |

 || علطا دقو ديدهنامزدعب هديس ىلع مدقدبغ لاحهلاح ليك ىلع ءازملاو باسحلاو '

 |١ لحاناذؤ» اهنم طخسامل طخعسبوا هلاعفا نم ىذراملرسشبب ءاقلي نا اماذ هلا وحا ىلع دسنلا

 | .ءاقللا ناك يآ ءاقللاتقوناكاذاو ءاجل © تآآل © هناقل بو رضملا تقولاناذ هي هللا

 ١ ىكرلاو ةبرقلا» بجوتساموا هءاحر قدصيو هلماققحام ردايملف ةلاالانسأاك

 | هسفن## دهاجنمو 88 مهلاعفاو مهدئاقعب مياعلا لف دابعلا لاوقال هم.عسلاوهو ف
 1| اهلةسفنم نآل # هسفنل دهاحتاعاذ 8 تاوهشا! نع فكلاوةعاطلا ضضم ىلع ريصلاب

 | ١ مميلع ةجرءدابع فلكاعاو مهتعاط ىلاه. ةجاحالف © نيملاعلا نعىنغاهللانا

 ا ْ رفكلا# ممن ايس منع نرفكتا تاحلاصلا اولعواونمآنيذلاو مهحالصل ةاعارعو

 ا ا اوجرب ناكنم نومكح ام ءاس 0 مهنه ماقتنالا ىلع ردش الفان و زخم ىأ 0 انوقبسين اوف

 ا

3 

١ 

 || باوثىف عمطي ناكزم لقوباسملاو ثعباا ىئثخ ناكرم سابع نبالاق 6 هلاءاقل
 ]ا ةمايقلاءون لبقو باقعلاو باوثلا نم هتلادعوام ىنعي 6 تآآلهتلا لح أن اف 8 هللا

 : | عيمكاوهو 8 مويلا كلذا لمعياو هلدعتسيلف هلمؤرو هللا ىشنمنا ىنءملاو نئاكل
 | هلوق «وفمب وأ مهقاعيوأ مهثف ةيصعملاو ةعاطلانم دابعلا لمعيام مبعأ هي مللعلا
 ٠ كال دعولا كح اذهو هاوث هلىأ « هسفنل دهاحي اعاف دهاجنمو 8 ىلاعت
 | نوكيدقو ةدشلاو ءادعالا ىلع ريصلاوه داهجلاو ىفودعواذا مجركلا ناذ قاقحمسالا

 أ

 ا
 أ

 مالا ءاحرلا تبحوب اذهو ع ها ال هيلع 20 هدسسع نءديعل هقلحام عيج

 هيلع ”ىثالف هباذعب مهكلهأواف نيملاعاانع اينغ ناكاذا هللا نالف فيوختلاامأو
 0| أ © م اس مهنع نرفكيل تاملاصلا اولعو.ءاونمآ نيذلاو ف مهنع هللنغتسال

١ 

 | (اهنلطبلا )فا (اوجري نكن م) كلذ مهسفنال نودظبو نوضتبام سب (نومكحمامءاس نب اذعنماونوغ. نأ( انوقبسين أ هلل
 ٠ مهيصياع (ميلعلا) ردن موي نيشررفل الك ة لاق (عيملاوهو) نئاكل(ت الإ) توملا دعب ث.بلا (هللا لأن اذ) توملا دعب ثعبلا|(هتلاءاقل)

 || نعىنغا هللا نا) باوثلا كلذ. هلف(هسفنل دهاجاعاذ) ردن مون هللا لبس ىف(دهاح نمو )لاقف اورق اع هيبحاصو ىل_عىفل 2غ

 ||( معابس متعزرفكلل )مر نيبو مهيب ايف تاءاطلا(تاحلاصلااواعو) ءابحاصو.لع(اونمآ نيذلاو) نيملاءلاداهح نع (نيملاعلا



 ميهاربا اءىصوو هلوق هنمو لعغناب هترعأ لوقتاك اريخ لعن نابادب ز تدصو لاقت هفرصت و هانعم ىف أ مح هيكح

 رامضاي اديز كلوق باب نه
 هلا هد اراذات رشا ىا # نولمياوناك ىذلانسحا مهنيزجتلو وف تاعاطلا نم اهعتياع ىصاعملاو ناعالاب ْ

 00 مداد 0 ناوهءازخلانسحاو ةيشح ةنسح ىزاحننا غن نسحلاءازخلاو مهل اعاءازح نسحا | ش

 لضاو امهلوأرام ايدبصتخإلا ندب هاه سحرا و ناسنالا انيصوو ف دايز قرت ةدحاوا هبا ناجي
 3 دذداعف هي هد 2 3

 لو اذزصتو ىنءم ماىرحم ىرحىصوو هنسح طرفل نسح هتاذىف هنأكوا نسح ةلأداميب ةيصوتلانال ام 2 ُ
 ريدقت ىلع رمهت» لعفب بصتتم انسح ليقو انس كيدلاوب نسحامهلانلقو ىالاق ىنمعوه

 فقولا نسى هيلعو هدعب امل قفواوهوانسح ام« لعفاوا امهلواانلقىاةيصوتللرسسقم

 ريعهتيهلاب# عدي كل سيل امىفكرمشتل كا دهاح نا وؤفاناس>اوانسح “رق ردوا ٍ

 هنالطإ : ,عاعالضف هنالطب + !ءب من او هعابتاز وج الدتعح 5 ؛الامناباراعشا اهب علا ىف .اهمشن ع

 رمي لنا لوقلا رامضا نمدبالو قااخا ةيصعمىف ق واخ ةعاطال هناذ كلذ ىف ئامهعل

 متبأ اف # قعنموه.دلاورب نمو دك رشا نمو مكتمن مآ نم عج سموك مي

 نسحب مهنيزجتل و هةنسكابةئيسلا باهذا ريفكتا ولم« ملامةلذتع ريصت حا

 اولعامم رثكأ مهيط# لقو ةعاطلاوهو مهلاعأ نسحاي ىأ « نولمعي ارنكىذلا |

 امهيلع افظعو امجأرب هانم # انسخ هيدلاوب ناسنالا انيدوو # لجون ع هلوق © »كة

 ىف ىتلاو ةياآلا هذه تلزن نسحام امم لعشنا هىدلاون ناسنالا انيصوو 0 :١

 رهزلا كلام نب دعس ق حسا نبا لاقو صاقو ىلأ نبدعسف فاقحالاو نامقل ةروع
 6 والا نيقباسلا نم ناكو سأل سم دبع ني ةنعأ نع نايفس بأ تن ةنج همأو |

 ىلا عجرت قس نرش الو لك )ااه سلا كمت عدلا دعاك همأ هلتلاق هيببار |[

 ةاياوامو تثكمابنا مث همألتاةايلاقو رهدلادبأ كلذ ريمتف توهاوأ هلك يان ْ

 "ا امو كادت تلوم يمل تعصاو لفتست لو برتتت لو لك

 دات را ا تجرخف سفن ةئام كل تناكول هامأي لاقف اهءاجخل هلل | ا
 ( مكمج ع ىلا ) قلاخلا !١ هذه هللالزتاف تيرشو تلكأ هن تسيأالف ىلك تالف تئشناو تئشنا ىلكف
 نهو مكتم نمآ نم عجم ( ىلامتدلوق كلذف كرشلاىف امهعيطيالناو امهللا ناسحالاو هءدلاول ربلاب ءسعأو ةيآل 1

 مكتب اف)كرشأ (ق ةواخل ةعاطال ثيدحلاىفو 4 امهعطتالف اع هيكل سدلام ىبكرمشتل كادهاجنا ء

 ١ _ دخان ىأ 3 1 افيكعج عملا ف ىلاعت لاقف هللا ريصملاب دعوأمم هتلاة صنم

 هناكمل قياطمهدعبامو هيلع

 انوارطع مهل وأ .انلق لاق

 اذا كرشلاىف امهعطتالو

 ريسفتلا اده ىلعوهيلعالج
 هءدلاو ىلع فقو نا

 نسح انسح ”ىئىدتاو

 لوالا ريسفتلا ٍلعو فتولا

 ءاتعملوقلا راعما نمدنال

 8 1 كادهاجناو) انلقو

 سلام رنا

 كل ٍرعال ىأ ( لع هب كل |
 قالا قشدارملاو هتيهلاب ا

ْ 

 ل ا آذآ

 كريشتل لاق هناك مولعملا

 نوكي نا مصيال ايشىب
 كلذىف (امهءطئالف) اهلا

 ةيصعمىف قول ةعاطالف

 نود مهبونذ نع نصحعتل 1

 (ه.دلاوت ) صاقوىبأنب دعسناسنالاان سعأ (نا نالانيسوو),هداهجف ( نولمع اوناكىذلانسحأ مةزجلو)رئاكلا 0

 (يعدب كل سيلامب) لدغتا .(هرشتل) كادارأودلاعأ( كادعاج ناو. ) امهءارم ( انس ) ناقسىبأ تن ةنجو كلاعب

 كيوب أ عج سمو كءج سم ( مكعج سم ىلا) نيك رشم ءاوب أ ناكو كرمشلا ىف ( امهعطتالف ) كي رش ىلسيل هنا زعشلو ىيرشمتأ 1
4 2 1 

 (مكتب اف)
١ 4 ١ 



 . ةماقتسالاو تابثلا ىلع تح و كرشلا ىلعامهتءباتم نم رب د درع ولاو عجرم ارك ةقوم 1 مكبز احن( نوال متنكاع

 . هيلع هللا لص ىنلا ىلا اك_ثفديرب 22 نرسستالو لك أنالا ن ذا سأل أ 0 ناو

 معا ::خدنل ) ريدلاو أ ادتم ره ( تاحلاصلااولعو ا وذم آنيدلاو ) فاقحالا ف ىلاونامقف لاول ذه 5 ا

 دا :كدلغ نايلس لامعا اع ءابنالا ىنعموهو نبتمؤملا تافص غابأ نم حالصلاو متاح 23 نيالا

 نيملا صلا لذ دم ىو نيطاضلاب قطو |اسم ىنفوت مالسلا هيلع مسوب م لاقو نيحلاصلا كدابعيف كتبر نشد

 ىذوااذاف هللاب انمآ لو نم 3 0 ل سانلا نمو ) « نورشعلاءزجلا ١) نيقفءانلاف تازئو ةنطاوهو
 7 [ ىذأدسم اذا يأ (هللاف
 ةنتق لوح ١ رافكلا نم

 ىأ ( هللانادبك شانلا
 عزي اك كلذنم عزج

 نئلو )ىلاءت هللا باذع نم

 ىلاعت: هللا ىخر ضاقوىبا نب 0 تزن سا هلا و هيلع 3 ل يي نوامتأ متنكاع

 ىت>برشتال و عطتالو حلا نمل ننال نا تفاح همالساب تءء<املاملاف ةيج هماو هنع

 تاحلاصا ااواعواونمآ نيذلاو 8 فات>الاونامتلىف ىتااذكو كلذك ماياة ثالث تلو دترن

 ن0 ونينمؤملا ثاحرد ىهتتنم حالصل ا ىف لامك او مهتاحىف 6 نيهلاصلا ىف مهنلخدنا
 ىذوا اذان هتلابانمآ لوقب نم سانلا نمو #ةنلاىهو مهلخدمىف وا نيلسرملا ا

 فرصل | ىف مهتبذا نم مهبيصي ام سانل اةنتف لء>- ف ناع الا ىلع ةرفكلاا مذ ناب# هللا ىف
 « كبر نم م رصن ءاحنألو 8 رفكلا نع فرصلاىف هللاباذ_ءك 8# ناعالانع

 نوقةفا_ملا دارملاو هدف انوكرشاف نيدلا ف, كا كا ناوية ين 2: وم

 سيلوا # لوالادبورو نيكرشملا ىذانه اودن راف مهناعا فض موقوا

 «او_:هانيذلاهلان !عءلو 8 قافنلاو صال الانم # نيملاعلا رودص قاع لعاب هللا
 : نيشرفلا ىزاممف © نيقف انملا ناعلو## هبوب

 اونمآ نيذلاو وه اهيلع مكي :زامخأف أ الع : ايسوركلاعأ حلاصب ىأ © نولمعت منك اع © ٠
 ءايلوالاو ءاسالا مهو الدنا 0 « نياصلاىف مع اد دنا تاما 7

 ١ هباب انمآ 0 سانلانهو * ىلاعت هلوق # ةنلاوهو ا ل ليقو

 00 ا ةنتف لء> هللا ىف 9 نتتفا سانا! نم ءالب هءاصأ ل هي ىذوأ اذاذ

 ناوقيل كبر نم رصننءاج
 رصناذاو ىأ( مكممانك انا
 مهفعو نينمؤملا هللا

 انك انا اواقو مهوضرتعا

 مكي د ىف مكل نيعباتم ىأ مكمم
 انوطعاز مكتابش هيلع نينا
 0 يذلا انييصن

 رودكص ىلا اع رعاب هللا
 ِِء ِِء

 اء يعاود ىا ) نيالعلا

 نيملاعلا نم نبحلاءلارودص ىف

 نه ءالؤه رودص ىف سانلا ىذأن م عزجسنأ ىنعملاو مر خلا هللاباذءك عاذعو سانلاىذأ لد نأ ١ 0 رش 5 كلذءبمو مرودصىق اع
 هللا ق3 قفانااوهو هباذعنم فاد نم هللا عبطإ 0 عاطاف هيب هيلع ريصي مو

 ؤ

 ظ
 9 أ لو نينمؤملا ةلودو عىأ « كبر :نمرسدن ءاح نئلو ور رفكو ندلان نعء عجر |

0 
 أ

| 

 نين و لارودص قامو قاقألا

 12225 سو م و ص وص يا صج رمت جرش ع وس جب جم تي صو و يمس مس حبس دس سم

 دعو من صال-_>الا نم

 اتهرك ألعاو نيد ا: ير ودع ىل 1 ىأ م« مكسانك انا »ف نينمؤمل نوقفانلاءال وه ىأ

 اعلا رودص ىفاع لعاب هللا سدا أ ة ىلاعت هللا مه. دك اذ انلقام اذلق لا 1 ِ
 ”ةلاملا رو 3 0 : , ىذلا هللا ناعلو ) هلوش
 ناعالا ىلع اودثن 772[ انآ نيذلا هللا نا لو 9 قاقنلاو ناعالان دى (نيقتانملا ١ لعلواوننآ
 .ه 2 ]|| اس دا رد قي 0 0 !|ف سس || / 7 0 5 0

 دهتلزت لق ءالبلادنع مالسالا ك ,ىأ 6 نيقفانمل هاو # ءالبلادنع مالسالاو ةرهاظ اهنلاح أ

 ع
 نيةفانملا دعواو نينمؤملا

1 

 06 كدا لإ ( َن رقلاو محو اور 10 :(اونمآ ن 3م ور ءالاورفكلا ىف سكلاؤريخل !نء (نولمعن من 0 3516 ا

 مدل ناتو نيكاصلاعم (ن ريهاصلا ىف هنلخدتا) نامر طل قممرنببو مهي ايف تاعاطلا هس

 (هللابانمآ لوب نم )ئوزذملاةعسر ىبأ نب شايعوهو (سانلانهو) مهعدللا ىذر نيمالآ ىلع و نيرونلاىذناةعو قورافاارعو

 0 (هّللابا دمك ) طايسلاب سانلا ب اذع( سانل اة نتفق له>) هللا نيد بذع( هللاىفىذوأ وأ اذاف ) هللادح وتانقدص

 2 سد 36 0 اك ( هءادحأو شايع ١ ناوقيل ( 2ك 3 (كبر نم رصن ءاح نئلو )هنبد نع عت >رورذك ىتح اعاد

 هاك وكلذدعب هءاعسأو شانع رسأ 5 رمثلاو رينا نهنيملاعلا بولاق ) نيملا- هلارودصوف اع لعاب هللا س دل وأ)

 مون (نيقفانملا) زيعوىرب (ناعيلو)ةين العااورسلا نايا تاز دع ا ل ءبلو)



 مهابس عابتاب ,مورمأ ( ماياطخ لمحتاوانابساونبتا اونهآ نيذلل او رفكن ألا لاقو )اميل ءازجلا

 ناده عمت أدار صاالا ىلع سعالا فطعق مهاياطخ لمح مهسفنأ اوم َُف مهند ف اساع ازلاك قل مم

 انج انس وكس نا أ عابتالاب لا قيلعت ىنمملاو ماياطخ لم ناو انابيسا وءبتت ' نأ .لوسصحلا ىف نا

 مل 0 0 نواو- : توك اوناك شيرق مي 1/ 1 ديداتسص لوق اذهو عاياط -

 « ؟اياطخ لممتل وي ايد هكلسن ىذلا ©انليبساو ع 0 ونمانذللا و ذللاو ر فكن ذلا لاق د# 5
 مه سحأ ىلع نيفطاع لاب مهسفنا اوسمااعاوةذخ ا ومو ثعب ناكناوا ةئيطخ كاذناكنأ ا 7

 ا|ءييهشت ةمش تناكنا مهنعرازوالا فيفختب دعولاو عابتالاب للا قيلعتىف ةغااض عابتالاب |
 مهنا تنل ما افا همامو #8هلوقبم ندكو مهيلعد ررابتعالا اذهبوا

 مهاياطخ نه اي اش نيلماح مهاموربدقتلاو ةديسةساثلاو نيدتلل ىلوالأن ٠ «نوذاكل | ١

 1 ابعمرخا الاقثاو © راقت عمال ولم مهسفناهتقرتقااملاقثا «مهلاقثانلمحا وو ١

 اواضاىتلا ليطابالا نم # نورتفياوناكاع وله تكسو عي رقت لاؤس ةمايقلاموب

 مهيفثيلف هموقىلاحون انلسرادقلو ف اهب

 مهفأىف ةييصموأ سانلانم ءالب مهءاصأ اذاف مهتسلاب نونمؤي.اوناك سانأىف دي

 نيذلا مهورديىلا مهعم نوكرشمل مهجرخأ نيذلاف تازن سابعنب!لاقو اونتتفا
 لوا نم رسشعلا تايآآلا ءذه:لسقو مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا مهافوتن نيذلامهيف تلزن

 دكت لها نع قع #« اورفكنيذلالاقو + ىم ةروسلا قابو ةيندم انههىلا ةروسلا |
 ةلعو اشد ىنعي « انلئيس اوعبتا ل شيرقنمىأ # اونمآ نيذلل ف نايفسوبأ هلاقلبق | 1 ظ

 ىأ « ماياطخ لممتلو  هلوق كلذف مكبيصت هللا نم ةعبتلكي ءالفكلا نو اًماإأ |
 مهامو 98 هلوش لجو نع هتلامبذكاذ ؟ياطخ اناج انليبس متبْتانا ىنعملاو مداذمأ | |
 ناحل ف طخ لم 00 « نوبذاكل مهنا ”ىشنم رهاباطخا نيلماح 1

 رازوأىأ « مهلا- .ةثأعءالاقثأو لف مسغأب اهولع ىتلا مهلاعأ رازوأىأ « مهلاقثأ |
 نيلماحت ,هاموألوأ لاقدق تاقناف مهسفنأ 0 مح هللاليبسن ع اودصو | واضأنم | ْ

 جلا فيكف مهلاقثآ عم الاقثأ ن ا انههلاقو ”ىشنم ,مايلطخنم | ْ
 لالضلا و رو هسفن 0 لمحت دحاو لكلب هل مهلع نوعفربال من م | هاثمع
 هيلع هللا ىلص هلوةكوهف مهريغ ل لذلكسا تنك !زآ ا نولمحتو مهرا و نولمحي 3

 ةنعاشلاءولل ابل-عنم رزوواهرزو هيلع ناك ةئيس 3 مالسالاف نم سو |

 و ةمايقااموي نلئسيلو 9 لم ءاوركىش مه ا صني ن أري نم هدعب نم

 ىلات' هلوق 6 9 1 ا عيرقتو حوت لاؤسىأ 6 نورتش 21

 ا . مي : ال ماقأىأ « ثبلقدموقىلا احون انلرأدقاو ا

 ا امه عد

 منثكف (مهفثيظدموة ىلا حولا 7
0 »"-3 

 ا ْن اًءسبل و #9 ”ىش مهعبت ن» لاقثا نم صقنب نا ريغ نم م ىصاعملا لع لجلاو لالضالابهل اوببست ا 8

 هدم ا هلل اةدابعىا

 رام

 ناكناذ مث الون ثعءسال 0

 مثالا مكنع لمحت اناف كلذ

 مهاباط+ نم نيلما مهامو)

 مال( نوبذاكل مهنا" ىش نم

 هفالخ ىلع ممولقو كاذاولاق

 نودعي نيذلا نيبذاكلاك

 فلخلاةين ممواق فو “ىثلا

 ىأ ( ميلاقثأ ن :امحل 1

 م 1 ًالاقثأ

 الاقثأو ) مهر 1" ثيسب

 الابقثأ ىأ ( مهلاقثأ عم
 اونمضىتلا اياطلا ريغرخأ
 لاقث أ ىهواهلج- نيتم ملل
 مهلالضىفابيسا وناكنذلا
 مهراز ا وامل لاقط وهو

 نمو ةمايقلامون ةلماك

 رش واط نذل نازوأ
 ةمايقلا موب نائسلو ) لع

 نوقلتخي(نورتشا و ناك اع
 لئطابآلاو بي داكالا نم
 ىلا اجو .ايلس رب ةقلو )

 مهم ف كم وق

 (اورفكنيذلالاقو )رد

 هءاخأو لهجوب أةكمرافك |

 نيلما#ع مهامو 3 لكم امك 1| 0 هن 7 كي ) كيا لما 8 ٍ نانوالا ءدام 3 0 اند ) انائيساوعياا ) )ما 3

 (الاقثأو) ةمايقلا مون مهرازوأ 02 م اقم ( نوب ذاك من 0 ةما.تلا مون(“ ىش نه) مهول ) مايا 4_9

 اسر أدقلو)هللاىلا ذك( .ورت' ١ اك اعةمامقلاموب نلئسياو )مه .ازوأ عم ( مهلاقثأعم) مول طي نب ذأ ذاارازوأ لا ,



 10 5 مع 2 هناا : . ., 3 20 ٠ . 0 1 .٠ .٠ - ل
 : ةئبس نيسج و ةثامعست همو-:ىلف ثيلو نيعبرا سار ىلع ثعل كمانس نيسجوا- ملأ هرعناك( اهاع نيسجالا دعس فلا

 1 تدحوف يك ارع ءابنب الا لوطي توملا كم هإلاَقف 3 0 21 ا ظن شاعهنابهو نءو نيس نافوطلادعب شاعو

3 ' 2 
 ادهقال_طا موت نأزا+ كلذك ليقول اناا هك نيسجو م” لم وتدحرخ و تلخ دناباب اهلوادك لق ايندلا

 بذعأو رصم.أ كلذناالاددعلا ةيفاوةلماكةنس نيسخو ةئامعست ل يقهناكفانهلئاز مهوتلا اذهوهرثك أ ىلع ددعلا
 هه 2 0-0 تقدس ةصقلا 1 نورشعلاءزهلا م نالو ةدافلاب ”ةامأو اقل

 هدباكح امو هنأ نم

 ةرباصملا لوط نه

 مالسلا هيلع انيبنل ةيلست
 مغخفأ فل 15 ناكف

 '”ىجو ضرغلاىلا لصوأو
 ماعلابمث ةنسلابالوأ زيمملاب
 مالكفدحاوظفاراركتنال

 بانتءالاب قيقح دحاو
 مذخاف ) ةغالبلايف

 فاطأ اموه ( نافوطلا
 نها ةلكوا ةرتكب كالو
 اهو وأ لبا مالظوأ لس

 مه-شلأ (نوللاظمهو )
 انونىأ (ءانيحاف) تكلا
 اوناكو(ةتيفسلا بادحأو)
 مهفصناسفن نيءبسو ةماك

 مهمه ثانا مهفصنو روك ذ

 ماحو ماس حو دالوا

 (اهانلمحو) مهؤاسنو ثفايو

 هدام او ةتفاسلا ل

 ةريبع (ةيآ لإ ةدسل
 نوظتي ( نيللاءال )ةظعو

 بصن ( مهارباو ) اجب

 هنع لديركذ اراب

 ا لد ( لاقذا )

 : 22 يهستدج و ١ عب راشأر لع كدر هنا يورذا ثعد اا دعب اماعنيسج الاه معلا كلا 1

 مالسلا هيلع : حون هب ىلتا امل

 ةئارعست نافد دعا | لاك ىلعةلالدلل رابعا امذهرامت> ا لءاو نيتس ناؤوطل ادعب شاعو نيسجو
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 بيرقتلا هءنظيدق هكرتو قيقمملا ىلع لدن ءانثتسالانأ امهادحا ناندئاف ديف تلق ةنبس

 ابرقت ةنس ةئام لوقبهنأ لئاسلا مهوتيدقف ةنسةئام نالفشاع لئاقلا لوقكوهف

 ةدئافلا « قيقعلاهنممهفو مهوتلا كلذ لاز ةنسالاوأ ارهشالا ةنسةئام لاقناف اقيقتال
 0م للا | لعأو اريثك اريص هموت ىذأ لع ريص احونناناسل ىهةباثلا
 هللا لص نال ةيلست هذهو مفأو مظعأهنال فاللا دقعب ىنأ كلذلف ريثكتلا دارملاناكو
 نيسجالا هيفا هموقىفثلاحوننأو هلبق اولتادق ءايسالانا لعأشيح سو هيلع

 كثيلةدم ةلقل ربصلاب لوأتناف ليلقالا هموقنم نمؤيملو ءاعدلا ىف ربصف 0

 كل مهوعد هموقىف قبوةنس نيعبرال حون ثعب سابعنبالاق كلب ن مآ نم ةز

 0 مر كانا ]كة ةيس يتس نافوطلادعب شاعو اماع 0

 :6نوملاظهو# مهق ضاف ىأ © ناذوطلا هذ خاذإ# ىلاعتدل وق6# كلذ ريغمرعىف ليقواماع

 ىنعي 4 اهانلءجو 8 قرغلا نم ىندي 4 ةنيفسلا باححص أو ءانيجناذ إف نوكرمشم سايع نب لاق
 لّقو ةديده ةدمىدو+لا ىلعتسق اهنا لق 6 نيملا-ءلل ف ةربعىأ 6# ةيآ وف ةنيفسلا

 مهتيوععأ 1 اح لاةذا 5 مهازااتلسرأ ًاوىأ# مهارباو ف ىلاعت هلوق 2 ةربع قرغلاب

 2 0 0 فرظوأ مب .هاربا انلسرأو ىأحون ىلع ا مفام ىلع ليشت ا

 ميهاربا ا” اعوقلاو ا هموق ظعي نال هيف حصاغلبم | رعااوأ نسلا م غلب نيح ءانلسر] سان

 مهاربا نيل_سرملانهو ىتمه ىلع مفرلاب م هارباو امهمنع هللاىذر ةفينحوبأو ىتضتلا

 نورفاك (نوملاظ مهو)ناذوطلاب هللا ,مكلهاذ وؤوطلا عنخ ل)ءويع فدل ىلا مهوعدب (اماعنيسجلالاةنسفا )١
 مهدعب (نيملاعلل) ةربع ( ةيآ ) حون ةنيفس ( اهانلعحو ) ةنيفسلاىف هعم نمآن مو ( ةنيقسلا باححأو )احون (هانمحتاف)

 لاقذا ) هموق ىلا مها رئاانلسرأو( مهارباو)



 00 ل واب اا حد ف 01

 اعا ) كلر شوه امم م لربخ وساع لع مكل ناكنا ( نولعت مك ككل 0 مكر

 نوقلختو ايبا هاجت 3 لاو ةفش - وأرق “ب , نودنصتوأنوبذكتو ) را )امانصأ( ا

 0 كلذ كلعال هللانودن 3 3 مكى ذلانا ( هلل ع حا مزهستكفالا ريق

 هناف هلك( قزرلا هتلادنع ف توبكنما!ةروس : اوغتباف ) هك فزران م عوقزري نأ ٠ ن

 ىزريالمدحو ىزارلاوه 1
 هلاوزكشاو هوديءاو) هريع

 اودعتساف( نوعحرت هللا

 هلركشلاو هتدابعب هناقلل

 | فرع ثيحب ءرظنمتو ل 0 ا ةراظ هك هللا اودي

 4 0 و 8 ركذابردقنا لاقشالا لديدنم لديوأدب سانلا ماو 5 ٠
 ا نو رثن جك دارو خامس رق نوزيعو نقلوا 6 نولعت 5 ناطديلع متاع | 0

 ءانا متفبو نا هكاكفانوقلواناثوا هللان ودن* ن وديمتاع 98 لهجلارظن نود ملا ظ: رومالاف |

 ناد) رق كارت كف'الل اهنوتحتتو اهن و ًامتلادنع اهتعافش ءاعداوةهلآ اهتمستىف اذكر :ونذكتو ١
 500 اوذكت ريثكتلل قا نم نوقل#و ”ئرقو لطابو روز هنا ثيح نم هيلع مهام ةراوش لعنالدتا | |

 7 ا ل ١ نيذلا ناو كفااذاقلخ ىنمع تءنوا ب ذكل اكردصم هنا ىلءاكفاو فاكتلل قات ن ,منوقلذ 1

 ئأ(نيملا غالبلا الا | ىدجيال هنا ثيح نم كلذةرارش ىلعن اب ليلذ «اقزر ركل نوكلع الهلا نود نهنودبعت
 قو قالا زيك نأ هريكشو 0 كوةزربنا نوءطتسال ىعءعع ن رذصملا لمت اقزرو لئاطب ان

 لبق لسرلاناذ كيذكش : نيلسوتم 6# هل اور كثاو هودنعاو قيما كلاما هناندلك © قزرلا هللادتع اونا 10 يعل!

 مهورضامو مأمن ذكدق هيلا هناف امهبهنأقال نيدعتسموأ هركشب مالا نم مكفح ا1نيديقم هتدايعب مكلاطدملا ||

 مهسفلأ اورضامناو | نممنا بذكدقف 8ىويذكتناو ا ناو انا ل ”ىرق ن
 باذعلا مس لخ ثيح | لجال بيست ثيح مهسفئارضاعاو يح مهرضب إف لرلان م ىلبقن م

 اأو مييذكت بيسي | كشلادسلازىذلا # نييملاغالبلاالالوسرلا ىلعامو 8 مكسدكت اذكُي باذعلاع
 ثيح ا مدقف لوسرلا ناكاذ هلوقىلا مب .هاربا ةصق ع :اموةي آلاف بدكيالو قدصي نادم

 ىذلا نيبملا غالبلا غلب 6 نول تنك نول - ناكلربخ كلذ 9 مكلذ 8 ءوناخوهللاا 0 # ءوشارهللا اودبعا هموقل [

 نوديعت اما نو* لعئالا مكنكلو مكلرش زها ملريخ 0 3
 هناراقاوهو كشلادعملاز اناث وأ هللان ود نم

 وا هءازعمو هللا تاي اب ةهلآ 1 موعستو م كيدي اماتصأ نوءنصت لء.ةو امذك نواوقت ىأ 3 اكفا نوت 0 7

 مكنيياهف انذكم تنكنأَو

 ا ءامسن الارئاس َّق ىلف

 لوسرلاىلعو اويدكث رح

 قدصي نا هيلعامو غل نا |

 ا

 [وقذري ناؤنوردقبال ىأ 44 اةزرركل نوكلعال هللازودنم نودبعت ندد ١
 أ ُ هوديعاو ِ كلذ ىلع رداقل اهناف 03 قزرلا هللادنع اويلطان أ هكا وغحاف :

 ةرخآلا ف ىأ * نوعجرتديلا 9 قزرلاب كملع مئافالو  هلاوركشاو ف
 مهربعو ركع داعو حون موق لب قأ يي مكلبق نه , أ بذكَد مَ اويذكت

 6 نيملا غالب لالا لوسرلا ىلعامو فهلا أ
 ةيآلا 0-2 هو بذدكيالو

 لااله دعا ىلا تاياالاو

 نانوالاةدابعوكرشلاورفكلانم ةبوتلاب هوعطأو هوشخا(هوقتاو) سس * انو اق ( هلاودح و(
 امنا)نوقدصتالو نولعتال نكلو نوقدصتو كلذ(نولت متتكنا) هيلعمت :أام ( كلريخ ) ديحوتلاو ةبوثلا (

 نيذلانا)هللانودنم نودبعتام مكيداب نوتحمتو ايذك نولوقتو ( كنار ) اراعأ ( اناثوأ هللاتودنم
 اودطاث( قزرلاهللادنء اوغتاف ) ؟وقزري نا نوردشال ( اقر م 5 نوكلعال )ناثوالا نم ( هللا نودنم

 ناو ) مكلاعإب مكيز ,تث توملادعب (نوعجرتهيلا ) ديحوتااب ( هلاوركشاو )هودحو ( هودسعاو )قزرلا ٠ هلل

 لوس رلا لعام و),هانكلهأفةلاس رلابمهاسر ( مكلبق نم منأ بذكدقف ) شيرق رشعماي ةلاس رلابمالسلاهيلعدم < (اويذك

 (نيبملا) هللا نعةلاسرلا لبن (غالبلاالا



 هللادالب ريخ 8 2ذ20 ل ا هيف ةضرتعم تءقواع لاصتا نم اهلدبالةيضارتعالا 25 ف و مهاربا

 نأو سو ةيلع هللا ىلص هللالوسرنع سيفنتلل ةدارا الا سيلمالسلا هيلع مهاربا ةصقداربانأ هنامو معن تلق

 هلوق ضرتعاف نانوالا ممدابعو هع هود كرشن م هن ىل-ةباام 0 ىلتيم ناك مالس ١١ هم اع مهاربا كأن 3 هلةالسم 0

 نأ نذكذدقف هلوق نالاهبب ةهالكو ةقوق مخرب |ابدكدقف ادع اودكتنا انكر رشعماي م ا ىعد ىل_ع اورذكت ناو

 ديحوتلاب ةقطان اجيك اهعبا ون نم اهدعب تاي ةلار اسمن لصتم نساتعا واكره لا ةمالهلواشن نمدي ا كلبة نم

 هناطلسو ىللاعت هللا ردقةفصو هه ١ 0-1 هدعاوق نيوهوتو 1 نو رشعا اء زملا م ةاريقلا مدهو هلئالدو

4 - 9 1 

 مدهوشيرقوإسو هيلعدتلا لص ىناانأش ركذباضارتءانوكتنا لمتحنو هموق باوج |
 ا مارا هنح حوضوو

 | : : ءانتاا
 ةيلسما اهقاسمنا ثدح نم هتصق قرطنبيب طسوب مهعيلص ءوس ىلع ديعولاو مه هدم ) 2 موأ (

 صقح ريع قوك

 رش نم هن ىنمام وحبا ونين 0 و مالسلاو لوسرل (قدخا هلل” ىدبفإك) كك ١-2 هاب 1 ١ راكمللا ءلخ هايان رابدتع سدقن < السلا ةالصلا هيلع اناا
 ْ ٍْ # قلظا هللا "ىدبب ف اكاورب ملوأ لف هموق ىف يعاب لاح مهي ةهلاح هيبشتو مهمذكتو موقلا ع ل 1

 هونعو كلذ ا ١ دقى
7 28 أس ئىرقو لوقلا ريدقت لعءاتلابركب وباو ىفاسكلا و ةزج ار قواه ريغ مو ةدامنم ْ سيل (: ا ا

 1 

ٍ قلاب نك ران ”ىدس ىلعالا ورب ملوا ىلع فوطعم توملادعب: ةداعالاب رابخ | هديعي تحدلَو ىدب ىلع فوط
 

  تابنلانم ةهاسلاةن_لاىف ناكام لثمةنسلكف ”ىثن ناب ةداعالالو أيا دوو وهاعاوهلعةعقاو ةيؤرلا

 ركحذامىلاوا ةداعالاىلاةراشالا ه« كلذ ناؤه ”ىدب ىلع فطءو امدودتو راعلاو ةداعالاب هلاح لعد

 "| ةياكح # ضرالاىف اوريسلة له ”ىث ىلا هلعفىفر قتشالذا 6 ريسيهّللا ىلع ف ني مالا نم
 "| فالتخا ىلع قا دب فيكاو رظناذإإا مالسلاوةالصا !امهيلعدوأ ميهاربال هتلامالك
 (ظارلا نورا ةاكمتلادس «ةرخ آلا ةأشنلا ”ىشنهللا مو لاو>الاو سانحالا ظ

 أ

 ىقرانل مقرا تولد

 ناموا

 لعةرجالا: قنا" ىقننا 7

 وهي ءاعثالا نود

 موأهلوقةلج ىلع فوطعم

 0 'ىدب فيك اورب

 لمتحم هموق باوح ناكاف هلوقىلا تايآلا هذهلق « اورب ملوأ ف ىلاعتهلوق#

 ىهو ميهاربا ةصققف ةضارتعم تدقواهمنا ليقو هموقل مهاربا لوق ماع نم نو ل

 ىأ 6 قالا هللا ىدسب فك ةطارلعب ملوأ اورب ملوأ ىنممو رهربذحتو ةكم لهأ ريك ذتىف
 1 كلذنا 2 ثعباا دنع 5 رخاآلاو أ 1 هديعإ مث 00 0 مث ةقلعمث ةفطن مهقلع ]| هللا ىلع )ةداعالاىأ( كلذ :1(

 1 فيك اورظناف ضرالا يف اوريسلق إف ىناثااقلخلاو لوالا قلما ىأ ريسي هللاىلع | دحماب( لق) لهس (ريسي
 17 ءايندلا شب هللامش ف م قحاد فذ مهراث آو مهرايدملا | ورظناىأ * قلخلا أدب || مهاربامالكنم ناك ناو
 0 انيحوأو هرقف

 ضرالاىف اوريس ) لق
 7 6 هيلع إل ةدهاشملاب هللاةرطف بئاجع اوفرعتل مهلاوخأ فالتحاو مهترثك ىلع ( قلطاأدب فيكاو .ظناف

 انانأشن امهناىلع لباد اذهو ورعوبأو ىكم ناك ثدحدملابو ثعبلاىأ (ةرخآلا ةأشنلا ”ىتني هللاث )ىنمع ًادبأوأدبو
 :( ًءادتنا ىأإ فانعنا اوما ةدحاو :لكذاو

 ١ 1 رذعت ملكت ىنعملاو توملادعب ةساب ةأشن مهتشن مهقلح ىذلاهللانا مثىأ ةرخ لا

 | ةمايقلا+ وب(هدنعي م مم ( ل 5 و لنادي ىدح ف ا لاق دكم را ,افك اوربي ) اورب موأ زاموملعي ةغلب مها نيم

 هلأ ) ا 0 أور ,ظناف ض الاو ) اورفا )ع وريس) داي ( لو م( نيه ( ريسي هللا ىل-ع 2 هنداعاو هءادبأ (كلذنا)

 3 ةمامقلاموب قاكخاهّبلا قلك (ةرخ" الأ اعنا قب .هللامت ) كلذدعب يكلهأو ةفطنلا نم ) قاما (



 هللا اد فكل ان نا سايقلاو كلذكت سيل ىلو الا و هلثمءاشن ادع ءاشنا رخآلا نأ 21 ولاىىامدعلا نع ْ
 ءاشنا ةداعالانابميلع محا هللانم هنابءادنالا ف مهدرق رقاطةداعالا ىف عقو مهعم مالكلا نالةرخ كلا ةأشنلا 8
 ”ىشني ىذلاوه ىلوالا ةأشنل أشنأ ىذلا كلذ مث لاقءناكفت داعالا ه 8-2 بح وءادالاو ربع اة

 نالدخلاب(ءاشي نم بذعي) ر رداق ( ريدق ”ىش لكىلعهللانا ) أدتب«هعقوأو هعسإ زر ىنملااذه ىلع هيسنتللف :ةرخاآلا ةأش

 رك ف كا دوب 4 توكشلا وو ١ وأ ةعانقلاو ه4 1١١ ز .صرحلا وأ ةيادهلاب(ءاشي نه نم جربو

 لايقالاب و هللا نع ضا ىعالاب 7
 ةمزالعو عدبلاةعباتع وأ ادبعأ حاصفالاو .مدملانم جارخاو عارتخا الكناثيحنم نانأشن ةداعالاو هناا

 اع هياولةللا | > وصقملانا ىلعةلالدلل هيلعراصتقالاسايقلاو أدب ىفهرامضادعب ا دتبم هعاق عمهلل امس

 001 نو للود اهنال ةداعالا ىلعةردقلاب هلمكحي ناخذ ءادبالا ىلعةردقلاب, فرع نمناو ةداعآلا ناين ١

 ىأ, 7 ( نزع 3 # ريدق ”ىث لك ىلع 5 ةئآ رلاك ةءاشنلا ”ئرقوص ام فطءلاق مالكلاو نوها ||

 ىرخالا ةأشنلا ىلعردقيف ءاوس ىلع تانكمملا لكلا هتاؤتيسنو هتاذ|هتردق نال

 (ضرألا)ئاشقودمكح | بلاد و هتجر م ءاشبزمحريو طديذمتهاشينم بذي يف ىلوالاةأشنا لعددقاك ||
 (ءامسلاىف الو ( ةوهسفلا| ىقالو ضرالا ف #9 ككاردا نع ء مكبر ُ نب زم مثاام وو نودر- 7 نوبلقت | ْ

 طسباو اهنم عسفأ ىهىتلا نصمتلا واهي وانهم طويقلاوأ ضرالا ف ىراوتلا 1 5 رفنا  ءا ءاسلا 1 ١

 نم مره نا هنونوفنال

 نم مكلامو )اهيف متاكول ناسح لوقكءاعملا ىفنمالو ليقواهيفةبهاذلا عالقلار 0 1

 وت لوز ان» ءاوسورصمب و هحقعو * مكنم هللالوسر وجهل نمأ 0 2 4 1

 "ع 00 و(ريصن وز ضرالا نم يكف اكو ءالب نع مسرع 3 ري_صنالو ىلوند هللانودنت كابو 2 ا

 اورفكن ذلاو) ىاذع.
 4 1 0 وا هتيبادحو لئالدب 27 ا اورفك نيذلاو هج ركع ةعفدبو اناا لزتيوا |

 8 1 1 0 ةمايقلاموناهتمن وسي ىا 7 قىور 0 ماوس تاو 2 ثعيبلاب 7 اهبانقلاو ١ دبتكب | ا , باب 5

 53 هلا ا 2 : 0 171 ١ مهل كئاواو © ءازهلاوثعبلا راكتال ارثدلا ىفاوياوأ ةءااملاو قتال ىضاملابهنع ربعف |
 01 0 ) 1 هنا ىلع عقرلاب ”ىرق وهل مههاربا موق ة # هموق ب ناكاذ 3 ره , هرفكب ملا ب باذع |

 5 ر
 ل ف ١ 0 3 نكل مهضعل لوق كلذ ناكو 3 هوقر> وأ هوا هولتقا اولاقن اولاقناالا 2 ريخلاو منالاعلا

 1 2 3 0 لكىلعهللا ناوطاينا' توملادعب ادعم مهؤاشن هيلع ردعتال تسال كاذك دس 000 لع
 مهارباموق(هموق باوج 0 : ا 82 0

 الا)ناع الا ىلا هاعد نيد » سل ريو تالدع اشي نم بذي ةداعال اودع ديل نمىأ 4 رد ىش

 (هوقرحتو [ هولا اولاق نأ 7 ءام-لا ىفالو ضرالاىف نيز مع متأموو » نودرتىأ 6 نوبلقتديأاو واللا
 هلاقوأ ضبا مهضعب لاق لهأالو ضررالاف ضرالا لهأ هزخينال هنا ىنمملاو زممع ءاعسلا ف نمالو هاتعم ل

 نوقابلا ناكو مهند دحاو نه هللا نود نم مكلامو 00 اهف متكواىأ ءا ءائسلا ىفالو هلو ا مالا 1 سل ١

 تودملاو ثعبلاو قلخلا ىنعي## ىتجرنم استي كئلوأ ثعنلا ىأ ّ هناقلو نارقات ©« هللا "1 نم ( ىثلكوع هتلانا) هه عرضت ىأ © ريضل الواو ل0 3 ىو
 قلع ءيثيومتع ماشي كلذلاق هوقرحوأ هولتقا | اولقنأألا هلو تاوج نك 0 ىلاعت لاف مالسلا هن نم بذي ريدق )ةاحلاو | ©” 9 1 0 أ ,اةصقىلاداع مثتكملهأر دن ىفتاي ًالارخآ اذهف# ملأ ب اذع !كئلو ُو»

 امو ) م 376 مكيز زف توملادعبن روءحر (نويلقت هيلاو )هج ريف ناع الاى اع اني عاب نم حنرنو) يدقق را

 ءاوعسلا 1 ا املاىف الو ) ضرالالعأنم ( ضرالاىف ) هللاباذعن منيت اش ( نيزجمع) ةكملهأو ( مل
 ( هللاتايآ؟ ؟اوزغكنيذلاو ) هللا باذعنم مكمنع عنام(ريصنالو) مكقنب بيرق( لو نم )هللا باذعنم (هللانودنممكلامو)
 هذه لهأ (كثا 21| وملادسب يمبااباو 0 1 !رافكلا راس وىراصنلاو دوجلاىنعي نآرقلاو و هسلعهللا ىلصد :

 مها كئاوأ أو)دتنج نم عاملاو وبرسثلاو لك الاةنإا ىف نوكي نأ ىراصنلا ودوهلا مهو ىتنت> نه ( ىتجرنماوسم, ) ةفصل
 رانلاب(هوةرحوأ» ولتقا اولاقنأالا) ىللاعت هللا ىلا | مهاعد ثيح ميهاربا موق باوجن كيرلا موق باوج كاف )عجول باع



 000 امل را نم ا ا ا

 . بصانلا ىجربلاو ىبوهشلا د ىلعو ىرمعبإو - مكس ةدو»ه فاخو 103 6 قدم كش

 | را انا قتلك اهيلع مكقافتاو اهتدايع ىلع مساج الاولصوتو م ب اوداوتل ىأ ليلختلا لع ناهحو
 هاوه هسهلا دخلا ١ هلوةكايلا ل ٠١5 ركع الوم نوكي ناو نوريشملا كل مباح ببس كلذ نوكيف

 ا[ ناثوالا تدخن ىأةفاك امو
 أ راثاف نر 7 * رانلاز هللا احا 5 نال أ نوتقانلا امر مهيف لق |

 ربدش ” ىلع مكتوب ةدوملا بيس
 | «تايآ آل قفاهنم هناحناىف د كلذؤنا 3 امالسو ادرب ةياع اهلعحت ناب ا_هنم هللاءاحناذ

 || موقل ظاهناكم ضورءاشناو ريس نامز ىف اهمظع عم اهداجساو رانلا ىذانم هظفح ىه ل
 | هتلازود نه ٠ متذتااعالاقو قغ اهيف لأ هاناو اهن ءصحقأاب نوءفتنملا مهنال * نونمؤي 0

 || اهتدابع ىلعركعاق>ال اواصاوتنو مكيباوداوتلا ىلا 4 ايندلاةويحسا ىف ركتيبةدوماناثوا || تانلانمو هلوقك مني
 ناداه ور

 اللا 5
 اهوك داو افاضملافدح

 فايضم ريدقت ىباثلا لوعءفملاود 5 ةدود نوككن زوو فوذع متدخنا ىلوعقم ا 0

 أ 05 وباويماءنناو اع رتو م و مكني ةدوملا بساناثوا متذختاىا ةدودوملاب اهليوأتوأ مراووذسإ حج وك
 نالاربخ نوكينا ناهحو

 وا ةفص م ةإذعاو مك ةدو٠ببسوا ةدودو» ئه ىا فود ًادتيءربخ اهن اىلع ةفاضم | نوكي ناو ةلودوم امو
 ًُ 2 ع ع 12 1 .٠ 3 ٍِع - 0

  لوالا لوعملا وهو فودع داعلاو ةلوصوهوأ ةيردصمامزنا ىللعنا ريخوا انا ىهىا فودحت ادةرمربح

 راثوالا نا ىنعملاو كتيب ةدوم

 | ةعوفرم سرورو ىئاسكلاو ورعوباو ريثكن أو ا ةيصان 3 كن وام

٠ 
١ 
 ا

 0 و مك مطقتدقا ”ىرقاك مكي محب ةفاضمو ةنونم ةعوفمتئرقو 7 ع

 نعءالتلاو ركانتلا موةيىا## اضعب كشعب نءليو ضب ركضعب رفكي عملا مون مث قه مكتب | #0 ىأب منين 2
 اد مهيلع نونوكيو هلوةكرنيطاخلا بدل ىلعناث والا نيبو مكيوا مكي فاض |نموّةدوم بيسوأ

  هيخانءاوه © طولهل نم وع اهند مكوداخم "را وه مكلامو راناا مك رأمو» | كا مكسب لعج ةدوملا

 تينت حلل مكنيب ةداهشهلوقك اذرظال
 ىأ# رانلا نم هللا ءاحتاذ هؤكر 1 هولتقا عابسالل ءاسؤرلا لاق لقو ضعبل مهدعل ا 3 : 30

 -تاي اال كلذؤنا 2 راثدحإ عفش م مويا كلذن الدق امالسوادرب هيلع اهلع> ناب 0 5 7 0 0 35 سحاو هدوم «٠ م

 0 1 0 ١ 8 | 2 3 ١ د 1 ه1 3 موب مث) فرظلا ىلءف م م
 لودنم مدح ع 9 هموع را قع 6 لاقو 2 نوددصت » نون:هؤد مو | (ضننم كضمب رفكيةهقلا

 1 ءاجج لقو ةرخ لاى عفضالو عطقن مثىأ * اندلا 5 مو لايف مكنيي ةدوم اناث وأ هللا ا 3 اتصالا نس

 ل نكي ةيقلا م © ادلا ىف اهدلع هلضأ اهمدايع ع نودأ كا ل ا
 00 0 3 هيلع نوماركو امداع ىلع نيدو ىأ (اضعب كضعب نعليو )
 نيو عاسالا نم ةداقلا ًارتنو امداعنم ناتو ع 4 اضعب مكضعب نعليو ضعب 5 3 ةماسقلا مون

 نم مكلامو © اعبج نيدوبءملاو نيدباعلا ىنعي 4 رانلا و 1 ةداقلا عابتالا | أ جا ا
 0 3 وحش(

 د 00000 | يهتم أ «طرا هز اق 5 هءاذع نم نيءنام ىأ نيرضات ١ )ا اغلا 1 امو ) ةداقلا

0 9 

 1 وهو 0 مالسلا 4 لع ميغاربال (هلن رم اق) ةعأ( نيريصاي نم مكلامو ) عوبتملاو عباتلاودوعبملاو د دياعلا ىوأم عىأ

 ١ هقرحن مل رانلا كيو تلا قوما كول وهو مهارب اخ أن باوه(طول ها

 دل لمه ؤ ستح ل و سسشما ءنم مس م

 ظ
 ظ

 ٍإ

1 
 ا
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 ]نانو هلع هللاىددمحت (نوتمؤيموقل) تاربعا (تايآل) مههارب موش انلعفاعف ( كلذ ىف نا)املاس (رانلا نمءهتلاءاحتاف)

 اىدال(امندلا وحلا ىف م :ب )ةلص (ةدوم) | راخأ (انان واد ند) متدبع (متدخااعا) هموقل مها ربا (لاق و) نآرقلاو

 ظ : اودياعلا 0 رانلا) ريصم ) ؟ اوأهواضعب ركضعب نءليو ١ ضع نم مكضعإ اربد. (ضعب مكضعب رفكي ةيقلا مون م)
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 ١ ردلا) هارءااه-وزتدقوةراسوط ول "اع وس 1 مهارات 0 02 22
 ) ملودلوداو(بوقعيو )ادلو( ق#“اهلانبهو 07 2 وهاعالا ىف ميال ىذلا ( مكحلا)ىفادعأ نم نعنع ىذلا( ز زيزااوهدنا

  2ةاروتلا ىنديس نجلا هدارملاو(باتكلاو)ءاس الات رج هناف مها رباب رذىفىأ (ةوبنلاهترذىفانلعجو )هترهشل لي عساك ذ

 رفح ( هانينآو )ناقرفلاوروبزلاو ليج و ١٠١ نسا ءانثلا ( ف ( توبكملاةروس ) ميهاربا ىأ هي
 ريو رجم و

 ىهوأ هل للملا لحأ ةنحمو
 سيل وهريقدنءهتفايض ءاشب

 هيف(/امندلا ىف ) هريغا كلذ

 ىوق نه م يرجاهمىالاقوإ ٠ هق رع رانلا ياروح ان مال هد نم نب نم كواو. | /

 #مك 119 ىتادعانم ىنعنع ىذلا زي زءااو ههنا #9 ىبر ىتسعا ثمح ىلا ىف ديلا» |
 هن :ًايماو طول عم ةفوكلاداوس وكن ه رجاههناىور»ىح ال دةيفاعالا ىم وبال ىذلا“

 / قم'اهلان:هووؤهمودس طوالزنو نيطسف لرقم ا مث نارحملا هعدنباةراس ٠ ا

 دق ىلاعت . هنا ىلع لئلد. أ ليعاسا ركن ل كلذإو رقامزوجع نم ةدالولا نه سيأنيح ةلفاثو ادلو «بوُتعيو ٠
 مهاوزايندلا ف رجالا ىطعي ١ نواز تملا هيدي رب «بابتكلاوطءابنالا هتمرثكف يةوتلا بر ١

 (نيل 0-5 3 ا واريغىفدلولاءاطعاب ««ايندلا ىف انيلا هر عع ىلع «هرجاهانيت آول ةعبرالابتكلا || ْ
 نيا لع رلا رخآ هيلع ةالصلاوءانثلاو هيلاللملا لها ءامتاو مهيفةوبناا رارقساو ةيبطلا ةيرذلاو |
 اطواركذاو ىأ(اطواو ) | نزع «اطولو» حالصلا ىفنيلماكلاادادع فا ؟نيحاصلا نم ةرخ لاى هناول رعدلا |

 نوتأتل ركنا هموقل لاقذا) ةغلايلا ةلمفلا هكةشحافلا نوتأتل مكنت دم وقللاقذاإ# هيلع فطءامىلعوا ميه نر

 ةغلابلا ةلعفلا ( هعجافلا/ ١ دوا وع د ةزمب 'ضفحو اء ناو ناسرطارقو عاف |

 ع ةطاودلا ىهو. مثلا «6نيملاتلا نم دحنا نداهي مكقسامل قائلا ماهل نع ار ة!اهتمالأ ١
 ٠م دحاأ.ره اهءكقسس

 0 نب ممكقب ام) اومدقا د سوفتل اهنع تل ا .طلا هنم تزأعث ااماهنا ثيح نماهت تداقل نر

 ةفناتسم ةلج( نيملاعلا

 دييجو هيعوعتت جد جوج سريع

 ةاعفلا كلتةشحافا ةررقم || مهيفروصتسالءاب الا نال انمؤم ناك هنافديحوتلا لص أ ىفامأو يهاربا قدصنم لوا 0 ا
 ةشحاذ تناكمللاقالئاق ن أك 6 0 ىبر ىف حأ ثيح ى ا لاا ف مهار 01 د لاقو قيرفكلا |

 مرسم سا نر لي
 د اع سلا 0 5 5278 « ملا 0 هللا 7 3 0 0 0 2 راه أ
 هلانيهوو إل ىلاعت هلوتد## ىنكصياءالا ىنعأيال ىذلا 4م كلا ظىئادعأ نم ىنمنع ٍ
 ١ كلعل اس تي هللانا لاق 3 4» بات لاو ةوددلا هتنرذف 0 توقعنو قح“أ

| 

 تسمم 7 لج هيا جب يجو - جبور 0 ب سسوس مج جيته عي يك

 جر وىبرةءاطئلاعحار 1 6 (ىيرولارجاهمىنا] مارب ا ( لاقو ) مههارباايتقدص
 ىفدلاوايندلا فهلا ذهدلن نمقوبتلاوةببطلا رذلاوهباعت الصلانوبيوهنوبحيو هنولوتب 1 هنا) نيطسلفىلانار> نم د لهأ لس 'رسحلا ءان ا 6 اي ايندلا ىف هرجأ هانياو 2 هلن نمالا مهاربا [

 هلوق# حونو مدآ لثم سابع نءالاق نيهلاصلا ةسم زؤىأ * نيطاضلا نم ةرخآلا |
 مكقبسامؤع ةحبقلا ةلعفلا ىأ## ةشحافلا ن ونأتل م كنا هموقل لاقذا اواو لجون

 مهن» ةبقتلاب ( زيزعلا وه

 نمل وعلا مح (مكحلا)
 لإ طوس لبق دلب ىلادلب

 (هلانبهوو) ةدايزلاو ندلا

 2 57 لود ( 2 :1) هلسن (هترذىفانلعحو) دلولادا و (بوقعيو) ادلو ( قحممتا ( ميه ال

 بنطال ولاو ندع [ءاشاوعوبلاب احرك أ ( انذلاقءرج ا ءانناو ) كلا وءايبنالا هيف ناكو بيطاادلولا 0
 نوتأتا مكاهموقل لاقذا)هموةىل !ااط ناتلعرا (اطولو) ةنلا ىف نيلسرملاهئابآ عمم ( نيا صلانأةرخ الاى هناو)امثدلا ف 3

 نيملاعلا نمدحأ ركلبق لمع! مل لوشن ( 0 نمدحأ نم اهب كقسام) ةطاوالا(ةشحافلا

 لاف 1 لاقت ةشخافلا ريف م لبق دحأ اهادش ملىأ6# نيملاعلا نم دانا ا

0 

000١ 



 لبقو قب 1 هرطلا عا لع ره لانا د أو لدقلاب ) ليبسلانوعطقتو لاجرلانوتأتل كش“ ) طواموق ل,ةركد لع

 0 اا كاز هما دامالا .دان ساجحلل راقنالوركسحم ( 0000 )نا

 فلاو باسلاو ةعماحلاو

 اذن كاولسلاو ةقرلا»
 باود> ناك اف ) ضانلا

 اننا اولاق نأالا هموق
 نك تنك نإ  هلبنادع

 نم اندعتامنف ( نيقداصلا
 مكن أمكنا باذعلا لوزن

 دو>وملاوهو صف>وىئاش
 ةدذحاو لكو مامالا ىف

 صفح ريع ىف وك نيتزموم

 ةدودم ةزمج ركنا كش

 ورعوبأ ةروكمءاياهدعب
 ةروصقم ةزمو مكتبا كنب
 م رو ءاب اهدعب

 لهسو نول ريغ عفانو
 لاق ) دز ريغ بوقعيو
 لازئاب ( ىنرصنا بر

 موقلا ىلع ( باذمعلا

 نودسفب اوناك (نيدسفملا

 اوناك ام ىلعمهلمحت سانلا
 شد اوفلاو ىصاعملا نمهيلع

 ميهاربا انلسر تءاحاملو)

 مهاربال ةراشبااب(ىرمشيلاب
 ق| ىنعي ةلفانل او دلولاب
 أوك همانا اواق) بوقعيو

 ةفاضا(ةيزقلا هذه اد لهأ

 نونأت أ )ثيل 5

 لاخرلا رابدا ( لاجحرلا .

 لسن (ليسلانوعطقتو)

 27 مللي م ند ىلع

 (ركذملا كيدان ىف نوتأتو)

 هللا اذان 1 اولاق ناالاهموق باو 2-0 ناكاذ © قدانبلاىرو فذكلاب ليق واع ةالايم :

١ 

 مهلا اع ىف اهنولميلا ناك لاصخ ركع وحركنملا مكسلاعىف نولمعت

 هللا ب ادع “ىحم ( نيداصا !نم تنكنا هللا ب راذعبانت ااولاق نأ الا) طواموق باو> كا باو ,اك اف )كلذريغو
 ا 0 داع ادكب مل( ندسسفملا موقلا ىلع )باذعلاب ىنعأ ( ىنرصنابر)طول ( لاق ) نمؤن ملنا انيلع
 تا يرق ( ةيرقلا هذه لهأا وكلهمانا) مها ربال(اولق)دل داب هورسشيف(ىرسشبلاب) مهاربا ىلا ةكالملا نمدعم نمو ليربح

“27 
 ا

 د

 3 ا 0 ىصحلاب :فدللاو هيي ١5 زج م + نورضشعلا ردا ١ يح

 1 نور رهتنو 6# ل. ديشلا نو“ .طّشولاحرلان ون مكس مهتنب مط ث ثيخاهيلع

 3 ضارعالاب ايلي نوبطْف وأ 1 هس انلابوأ لاومالادخاو

 ش | لاقالو ةصافلا كلاعىف «ركيدانىف نوتأتو# ثرحن سلام نامتاو ثرحلانع

 مدع حيبقلان م اهريعو رازالال>و طارضلاو عا اك هير ب1 قف هلها هفاملالاىدانلا

 أ لاق © حاوتلان م ةموهفملا ةوبنلا ةوعدىفواكلذ حابقتساىف  نيقداصلا نمتنكنا

 1 | نيئاوتسو ةشحافلا عادتناب## نبدسفملا موقلا ىلع #8 باذعلا لازناب## ىنرصنابر

 ' ل_ع+ ناب ءاقحا مهاب اراعشاو باذعلالازتتساىةخلا_م كلد مهفصو مهدعب

 / ةلفانلاو دلولاب ةراشبلاب * ىرشبلاب يهارباانل سر تءاجاك وق باذنلا, 1
 1 ةفاضالاومودس ةيرق 6 ةيرقلا هذه لهااوكلهمانا اولاق

1 

1 ' 
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 3 ليبسلانوطقتو 8 لاجرلا نمةوهشلانوضقت ركنا ىنعي 4 لاجرلان وتأتل ركذتا

 كلذ 1 مام رع لا سانلا كرتف نب رفاسملا نم هه مم سص نك هما نا اوناك مما كلذو

 1 رككملا مكيدان ف نوتأت و ءاسنلا ىلع لاجرلا راثاب لسذلا ليبس نوعطقت ءانعملبقو

 ! 1 قلاع ةلاطدأ ثنا * ياه مأنعد# مهثدعمو موقلا سام ىدانلاو مكلاجم 1

 ١ 1 ضرالا لعأ نوفذخم اوناكلاق ركملا مكيدانىف نونأتو هلوقف سو هيلع هللا ىلص
 : ١ ' ىجر وه فيلا تيرغ نسح ثيدح لاقو عدم لا < ا م-هنم ن نورحلاو

 ا / اهفامسق مهنم لحر دنع مهسلا# ىف نوساح اوناك معا لبق عب ءاصالا نبي ىصخلا

 ١ لخأي ناكهنا ليقو هيىلوأ انأ لاق هباصأ معاف هوفذح لبس رباع مهمىم اذاف ىصح
 1 مهسلاعف اضءب مهضعب نومماجت اوناك مهلا لبقو مهارد ةثالث همرغيو هجكالاو همام
 | كك مهضعب قي ناك مال سن. هللادبع نعو مهسسل اعىف نوطراضت اوناك م :القو

 1 رازآلا ل2 و ءانملاب عباصالا فير ,طتو كلءلا خضم طول موق قالخا ناك لبقو ضءب

 ا ركنألل ى 4 هموق باوج ناكاف 8 ةيطوالاو قهالملاب ىرلاو فدخلاو ريفصلاو
 / نا هللاباذعب اننا ف ءازهتسا ىنمي ك6 اولق نأالا  حئابقلانم هنونأيام طول مهيلع
 |١ قرشا فر لأي © كلذ دف اشب لزان باذعلانا ىأ ©« نيقداصلانه تنك

 نلجوتع هلوق # مع لزان بادعاا نإ لوقا قيقحعب ىأ #*« نيدسفملا موقلا ىلع

 د 0 انآ اولق 8 بوةءيو قحاب هللا نم ىندي *# ىرشبلاب هاربا انلسر تءاحاملو ِط
 306 مودس ةيرقلاو طولموق ىنعي © ةيرقلا هده لها اكلهم

 نمش خف يم 8 ادت تجب ول

 . ١ 1 نا 0 شحعفلاو قدنيلاب فدخلا لث“



 نقلا ج1 كبرنا 2ك يب 0

 ةمرق اابرعشت ةيرقلاهذهو مودس ىضاق نهروخأ اهنف لق قالو عار لاقت الا ١ معامل اقر رعت
 أ ) نيملاظاوناك اهلهانأ ! مالملادلع م مارا ع .٠ هةليلوموب ةريسم ىلع تناك امنااولاق ماسلا هيلع 1

 اهنفنا) مهاربا ( لاق ) موسع أعم 4 مهرفك مهملظو نورصم هيلع مهو ةفااسلا مايالا ىف مهنه ر

 بوآءإ هنا (هنيخخا داع .ةنع) كنم( اع نحن)ةكالملا أ( اولاق )طواوهوزظلان 5 'ىرب وه نم مذو ورم وكلم 4

 ميا 2 | لعل 2 الملا ريسم نع مس ل هلهأ 0

 نأ ههوق نم 0 ةفخ

 م.م ”ىسر وجشلاب مهولوانتب

 قاضو) ىلعو ىباشو ىندم
 معاشب قاضو (اعرذ م1

 ىادعرذ مهس | ريبدتو 1

 ملا اول دقو هل مه>ارخاب كالهالا لا تيتو أهلها هادع نع لهالا شضيصخب ها هلع
 قصص جا

 دراكيع عاد لاو نال باذعلاىف نيقايلا## نيرباغلا نيت هاا باطلا نع نايبلا ريخأتهيف و

 اولاق ّ ةقانما] دقف نع ةفاع مهيد حلاو ةءاسملا هنءاح 7 مم 0 اطول سر تءاحنا املو 00 هو

 3 اعرذ 8 0-5 7 ا نيلعفلا دك ا 0 وسب 6 3

 ضار 4 اطول نيف 1 ىصاعملا عاوناو 0 0 5 ملا 1
 06 ا نيد ى ىلا نوكوهو عناملاب 0 زا شل نع ل مباع

|| 

 د ف 5 - 7-١

 -_ تت 0 :

 ناك اذا عارذلا بحر

 1 الا و اهم
 هعارذ تلاط اذا لحرلا
 عارذلاريصقلا هلاثءالام لان

 زجملا ىف الثمكلذ برضف
 لع بسرعو ةردقلاو

 فال اولاقو ) زييقلا

 ( كوميم انا نزحالو | فنا ف هلاح لعبلو طول ىلع اقافسغا 5 ىنعي © لاق نيملاظ 2 .
 ريغفوك و كم فيفعلابو تناك هنأ سعاالا 1 هنيعتل اهف نع لعأ نحت ةككالملاتلاق ىأ اولق

 كلاس ماعذ | ىأ 4 مساع ً”ىباطولانلسر تءاج نا 0 5 باندا نيقالانمىأ © نيرب ظ
 0 ريدننعزج 2 3 اعرذرم قاضو 00 هءاسام ءاجحدلا انعم و مهلع فاضت سناالان

 هيرو لا 4 « .زحتالو ل كموت ةنمىأ# فخن ال اواو كاذإن زحف ره
 تناك كةأرماالا )ل كلهأ 3 00
 ن.راغلا نم ا ل ا 5 0 نيراغاا 0 0 كن أما الا 0 كلعأو د كوج»و ,هوكلهم انا ىأ د

 لع 1 0 و فعال 3 1 رئاهفا اوارامل “ اولاقو اذ نيا

 ىاسكلاو ةزجأرقو # نيرئاغاا نم تناكك نأ سءاالا كلهاو كودعمانا ل انه

 عضومو ىناثلا ىف ريثكن باو ركبوبا مهقف اوو فيقلاب كومو هيرصتل ن

 لالا نامي لف اللا 10110 رامضاي كلها بصنو راتخلا ىلع رحف
 اسس وسسسسسسسسسس بسسس سس سس

 مهكل فيك (اطوااهبفنا) ميعارنا( لاق) ثيبحلا مهل#ب مه ؛ ا م نيلاظاو اك اهلهأن
 ةإعاو (هنأسماالا)اثيرو اروءاز هنن ((هزهأو هنيجتلاهبف نع عأ نحن )ةكئالملانم هعمنمو ليربج ىنعي (اولق

 طولىلا(اطول)ةكتالملانمدعم نمو ليزب> ( انلسر تءاحنأاملو )كالهلاب نيفلضتملا مم فدخعت(نيرباغلان هتناكإ) ةان

 لبي دبج ىنعي(اولق 00 وق لع نم مهلع فاغاملاديدعاماقغأوتنسع منعا (ةارذ ملي قاطو) مهتم ا ( 1

 (كنأماالا)كيذبا ( كلدأو ) كءوق م ( كوجممانا ) كالهلانمان سعال ( ن الو لتيلع ( فنحتال )طوالةعازلو
 عم تناعت رباغلانم تناك )ةقف م



 ورخو مهقةسف ( نوقسشب اوناك اع ءامسانم ) اباذع ( ازجر ةيرقلا هذه لهأ ىلع ) ىاش نولزنم ( نولزنمانا '

 ' ةيعالا ماما الدق و 6زانمزان ا ىح ( ةني ةيآ ) ةيرقلانم ( اا دقلو) هلوشرو هللاةعاط نع

 ودبعا موقاي لاقف ابعش مهاخأ ) نيدمىلا انلسرأو ( نيدعىلاو نولقعي ) ةنيببو أ انكرتب قلعت, ( موقل )ضرالا هجو
 ( نيد_كفم ضرالاىف اوت الو ) ءوناخوأ ةيقاءلاىف باوثلا» نو-جرتام اولعفاو( رخآلا مويلااوحراو هللا

 ليربج ةحعصوأ ةديدشلاةلزلزلا 74 3" رع (ةفحرلا مهمدخاو 1 نورشعل اء زا ١ 0 لكف ( داسفلا نب دصاق

 : : بواقلا نال مالسلاهيلع

 ىناوحضاف ) اهب تفجر

 مهضرأو مهدلب ىف(مهراد

 ىلع نيكراب (نيمئاج)
 ( اداعو ) نيتيم بكرلا
 ايكيعأ ناضإ تول

١ 
9 
0 
6 

 | اقلقدنل كلذ ىمس اهنم ابادع هي ءاعسلانم ازحر ةيرقلا هذه لها ىلعنولزتمانا ف

 | اعله ديدشتلاب نولزنم ساعنباًأرقو برطضاىا س<رااذا زجترا مهلوق نم بذعملا
 || راث اواتعئاشلا اهتاكح ىه# ةنيبةبآ اهنم انكرت دقاوؤ# مهقسف بيسب ©« نوقسفب ا وناك

 ١ موقلؤ#ةدوسااهرامناتمق ليقودعب ةقا, تناك اهماقةروطمملا ةراحتخا لبقوةب رخارايدلا |

 1 نيدعملاو قه ةياواانكرتب قلعتموهورايتعالاو راصبتسالا ىف مهاوةعنولمعتساوكنولقسي
 - متاندباوثهبنوجرئاماولعفاو## رخ ًآلامويلااوحراوهللا اودبعاموقايلاقفابعش هاخا

 00000 «ةروضشتسامب

 مك

 "كش شرا قاونتالو 99 فوملا ىنمع ءاجرلا نم هنا ليقوبيسلا ماقم ببسملا!] ةفجرلا مسدخاذ هلوق نال

 ' اهب فج رتبواقلا نال ل ءئاربج ةحعص ليقو ةديدشل اةلزازلا# ةفحرلا يذلا ءويذكف | كالهالا نم« ىف هنالهيلعلدد
 صفحو ةزج (دوعأو )
 دقو ) بوقعيو لهسو
 م مكل نق

 مهك الها نم هفصوام .

 ةهجنم ( مك اسمنم )
 اهلا مترظن اذا ملكا أسم

 ا ىلع نيكراب # نيمئاج #9 سبللا نم ال مجم لو مهرودوا مهدلب ىف#مهرادىفاوعصاذ
 انكلها لثمهلبقام هيلعلد لعفوا رك ذاراعذاب نابوصنم هيادومواداعو إف نيتيم بكرلا

 | نيتدقو © ةلببقلا ليوأت ىلع فورص» ريغ دومتو بوقءيو صفحو ةزج أرقو
 مهنك اسم ةهج نه مهك الها وأ مهنك اسم ضءب مكل نيت ىا 7 مهنك اسم ند مك

 ١ فدظاوه لبق « ءامسلانم 9 اباذع ىأ هي اًرحرةيرقلاءذه لهأ ىلع نولزنم انا
 6 ةنيب ةيآ 98 طواتايرقنم ىأ 4 اهنءانكرتدقلو نوقسهءاوناك اع 8 ةراحخاببصخلاو

 لوقعلا ىوذ ريد تايآلا نوربدت ذاذأ ىنعي ه5 نولقعي مول ص ةرهاظ ةربع 0 له أ ناكو اهب كروم دنع

 000 0000 |12] ع لقو ةيرلخا مهلزانم زاثآ ةشملا ةي الا سابع نا لاق رافس | ىناملعن ورع ةكم
 108 93 ى 449 7_3 6 هت اا

 00000 ا[ 01-79 ىه لقو ةمالاءذه لئاوأ اهكردأ ىتح هللا اهانقأ
 نيدم ىلاانلسراو ىا # ندم ىلاو ف ىلاعت هلو ق # ضرالا هجو ىلع

 لك مسا نيبدمو ا
 لوقلاىل_هف ةشيدملامسا لبو

  انلسراوىمملا نوك لوالا

 اعش مغاخأ آه نيدم لهأ ىلا انلسرأو ىناثلا لوقلا ىلعو ةدالواو ندم كرد

 21 رخآًالامويلا اود رب نم لعف اواعفا ىأ 3 رخ ًالامويلا او>راو هللا اوديعاموقاي لاف

 !ِ هويدكف نيد_سفم ضرالاىف اودعتالو ف ءوناخو رخآلا مويلا اوسْحا هانعم لقو

 نولزتمانا)كالهلاب نيفلخعملا

 مي (ةيرقلاءده لغأ ل6

 ابادع (ازحر)طولاتايرق

 اع ) ةراخاب ( ءامحلا نم)

 نورفكي ( نوقسف اوناك

 (اهمانكرادقلاو)نوصعيو

 طول .تايرق ىنعي اهانكرت

 موقلذةني ) ةمالع ( ةيآ )

 نولعإو نوقدصي (نولق.»

 1 © مهلزانف ) (هللا اودبعا موقاي لاقئابعش) مب ( مهاخأ) نيدمولا انلسراو ( ندم ىل و) م نودتقب الف يب لعفام
 داعملاوداسفلاب ضرالاىناولمعتال ) ن.دسفم ضرالا ىفاوثعتال و )ةمايقلا موب اوثاخ ) رخ ًالامولااو>راو)هللاودحو

 | (اداو) نوكرختالنيتم(نيءاج) ومدح او راصف(مهراد فاو هصأف) باذنلةلزلزلا(ةفجسرلا متن أنإةلاسرلا (وب كف
 م لعفام مهل زانه بارخ نم ) منك اسم نم) ةكم له أي( مكل نييتدق و)طاصم وتانكلحأ( د وئانكلجأ

 ةفحر ضرالا تفجرف حاص ليربج نا كلذو ةل زازلاىأ « ةفحرلا ممتذخاذ
 1| أو ومو اداعو ف نيتيم بكرلاىلع نيكراب ىأ :# نيمتاح مهرادف اوصصا

 4 "نم ىأ 4 مك اسم نم 3 2 لهأأي 3 06 نير دقو 3 دوكو اداع انكلهأو



 6 00 7 ا راظنلا نه نيكد ءالسقع 3 نور قيال |

 مهكردأ نيئاف ( نيقباساوناكامو ضرالاىفاوربكتساف تانيبلاب ىسوم مه ءءاحدتاو ) مهانكلهأو ىأ (

 عر ىه ( ايصاخةيلع (فان ١ نم م4 ) بنذريغب 1 رع لعدرهيف ( هيد ند دعف)

 ( ضرالاه» انفسخ نم مهنمو زدوكو نيدمل ىه ( ةعيصلاهْيذخأ نم مهنمو ) طول موقل ىمو

 (مهملظييل هللاناك امو)نوعرفو ( تويكتملاةروس ) حونموق نع ٠١ ( انقرغأ نم ا

 ىصاعملاو رفكلا نم #؟ مهلاعا ناطيشلا مهلثيزو ١ ان دك رو سدنع هبا مَ 1 نكلو) بنذ ديغب موقاعبل
 ) نوملظي مهسفنأ اوناك ١ هكا ريال اور ف مها ءذلا ىودلا # لمسار

 لثم ) نايغطلاو رفكلاب | قحال باذعلا نا نينيبتموا اولبغ مل ,هنكلو راصرتسآلاو رظنلانه

 2 4 ناماهو نوعرفو نوراقو ف اوكله ى> اول مهنكلو ا
 ىنعي ةهلا ىأ (نءانلوا ٠ تائييلاب ىدوم مهءاح دقلو 3 هيت فرشل نوراق مدقو 308 /

 .نانو الاهتلاب ا هيلاط قيسنم هللاسما ,هكردا لب نيداذ # نيقاس اوناك امو ضزالاف ا ها

 تايصمالا وسواس عملا ف 0 ِظ هينط انيقاع 3 هينط اندءا 3 نيروك دما نم 0 5

 (مهلاعأناطيشلا هل نيزو) موقت ا مهامر اكلموا ءايص> اهيف افصاع ار 46 ابصاح هيل ْ

 ةدشلاىفمهلاحوكرشلا ىف |[ | 86 ضرالاهي انفس> نم مهنمو ف دوعثو نادك « ةعصلا ديدان 4

 مهفرصف(مهدصف) ءاخرلاو | يي ىلظي هللاناك امو # ههوقو نوعرفو حوت : موتك انق عا نم مهتم

 نع ( ليسلا نع ) كلذ مهسفنا ١ ناك ن كلو 27 1 سيئا ( موج رش ا ملاشلا هل

 اوناكو ) ىدهلاو قحلا
 نور. اوناك(نيرصيتسم | م هتلاربغل امم 1 507 ١ !ب مهل

 اونوكي ملو قملاىلع مهنأ | رئاصب ىوذ ءالقع ىأ 6 نبرصيتسم 8 يللا ا نع ىأ 4
 انكلهأ(نوراقو)قحلا لع ةلالضو لطاب ىلع ,هو ىده ىلع م ١ نورسسح مهاالضو مهنيدىفنيبجيم اون

 (ناماهو نوعرفو)ن وراق اتكلهأ ىأ ## ناماهو نوءرفو 00 نبرصبتسم مهسفنأ دنع اوناك '

 ملوش وعل لوو وريكتساف 9 تاحضاولا تالالدلاب ىأ 46 تانيبلاب ىسوم مهءاح دقلو
 لالا( ترانسلا لوما 0 مف هينذ اند وا 3 انادع نم نيف 7 نيقاس اونك امو ( 5:

 اوربكتسان) تامالعلاو ىبناو نس *ممر# ناغصلا ىصحلاىهو انضم اوهر طوا موق مهو 4 ا انصاخن اهي 1

 ملوناعالا نع (ضرالاىف هباعصأو نوراق نعي © ضرالا هب انفسخ نم منو 9 دوعن ىنعي © ةح
 اوناكامو) تاي الان اونو 4» مهملظيل هللاناك امو ب 2 نوعرفو حوت موق ىوعإ 5 انتر نإ ند

 هتلاباذعن مني ن(نيقباس | كث* رفف ىلاعت هلوق * كارشالاب ىأ * نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو : 3
 من ) موقزكف د | اهعفنو اهرصن نودرب مانصالا ىتدي . ءاياوا هللاز ودنم اود

 هللانودنم اوذختان.ذلا

 هلذخأ نم مهنعو ) طول موق مهو 0 انلسرأ ( قش را انو 115 ) 22 :

 (0 وم نمو نورانوعو «سرالا تي .ان(ضرالا هيانفسخس نم مينهو)طاصو بيعش موق رهو باذما ذل(

 كرمشلاو ر 5 (.نولظب مهسفنأ | اوناك نكلو 8 يك ذاهاب- ( دول هللاناك امو رإ هموقو نوعوف علل رع

 ايابرأ (ءانوأتانوتوساولا (اوذختانيذلاله) شراك
7 4 



 تببل توببلا نهو أن او)الاح تذختا متاح لعج 0000 وايتدلا ىف مسعفنتالنانوالا كلذكف توببلا قئام

 وب اورهظ هن :ع هللا ىضر ىلع ع نع اه نم نهوأ تيبال

 لا م 0 1 نورشفلاءَز ع نا ١ ناو مهلثم اذهنا (نولعب

 قدلإ هلا فملا لم ةياآلا

 نأ تا نواب
 لثم هللاد ع ىذلانمؤملا

 ه1 كاوكنع

 57 0 ا هتيسنا_ مف هو اني خ تددا انازكتلا ليك 3 دلكتمو 1 /
ٍ 

 3 ةفاضالاب اب لمعت

 ١ رحاب أ اني ىبب ل

 رخمك نم هتمتيوأ صحو

 اذا توبللا نهوأ نااكو

 تنيااتي اتي اهيرقتس

 كم كك وبكملا

 .نهوا مهنيدنأوا مهلثم ادهن اولعا إ- ءىلا نوءحرت هي نودع اواكول 1 1

 0 00 0 هكرت ناذ توكل هلا يسن نم ركن

 ل >رملا ةفاضالاب هلثك دح و ملاىلا ةفاضالاب مهاثموأ اماءافتاو ةق.قحادهاناذ نهوا

 ءاتلاو كولو ركدلاو عماو دحاولا ىلع

 بكجاو ةبكعو ٍباكعو بك انعو بيكانع ىلع عمحيو توغاط ءاتكه بف
 هنم دربلاو ردلل ةياقو لقاو نهوا تيبال * تاركا تنل توبلانهوا ناو 2

 عقن توبكتمااو صحو رم اني ب

 عملا نوكيف ليثقللاةيقحن هيمامس هنيد توبكنملا تيبب دارملا نوكينا زوجيو كلذنم
 هك ”ىثش نم هنودن» نوعدتام معي .هللانا 0 ن.دلاىف هيدتعيامنهوا ناو |

 ا انيد اهيرقتسااذأ نابدالا

 اوناكول ناثالا ةدايع ايد 5 ندو ةيفانوا نيستلل نمو اهنع ةقاعم لعيو نوعدد ةيوؤصتم ةيماهفتساامو هلقام ىلع :

 ىف جاحزلا لاقو نوم

 لثم ةيآلا ريدقت ةعاج

 رعي هللازا ) توبكتعلا

 ىرصب ءايلاب ( نوعدام
 ريغامهريغءاتاابو مصاعو

 ىععامو ىج ربلاو ىثعالا

 معي لوعفم وهو ىذلا
 روصم نوعس لوءفمو

 هنودبعي ىنعي هنوعدب ىأ

 ىفنم( ”ىشنم هنودنم)
 وو ( نييبالل ”ىش نه

 ىذلا بلاغا ( زيزعلا

 ىف( مكحلا ) هلكبرسشال

 ةبوقعلاب ةلحا_ملا كرت

 أ .ثيح مهل 0 همقو

 لع الج ءايلاب بوقهيو ورعوباو 0 سيما نا ةرفكلالق نا لوقلا راعذا

 لوعفموإ«با لوعفم ةأوصوموا ردصم ىثوةي ردصموا نوعدت لوعفم ”ىثو ةديزم 1
 "نيريخالا ىلعو لثملل ديكوتو مهل ليهجت نيلوالا ىلع مالكلاو فوذخ ا هدناع نوعدت
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 نأ نقلا صئاص> نمامخو
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 ا 52 در
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 ءدهشبو 00 و هلو ره ىلدهي 00 3 4 5 5 ١ لزت اذاه ) هياع لزنأ
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 اتكلا لازناب هلتز تلاةدايخو ا تامالع (تايآ )د ىلع

 ( 4 ])  هكادنع نم تامالعلا اا (هتلادتنعتاي آلءاعا:) داير هل ( لق ) ىسنعو ىسوم ىلع لز ا ( روع )

 ةةفنع ان زئأأنا ) ا داب كم لغأ ( مهفكيملوأ ) اموات ة ةغأب ) نيم ( فوغ لور( ردن انأ اعاو ( 2

 0[ اح كلا تاز ىذلا ىف (كلذىفنا) مالا رامخأو ىهنلاو صالاب(مهيلع اعزارش( لح ) نآرقلاب ليرتح (تاكلل

 ١ وسو هيلع هلا وس دمحت ( نونمؤي موسقل ) ةظع ( ىركذو ) هب ندآ نمل باذساانم ( ةجرا )نآرقلا ىنسي
 هلوسر ىنأب ( اديهش م 6 هللاب نك ) دمياي مهل( لق ) نآرقلاو



 تاوملاىفام رعي 8تنعتلاو بيذكحتلاب ىايا مكتلباقمو ىمصنو يابت
 دبعيام وهو 6 لطابلاب اونمآ نيذلاو © كلامو كاع اللعن « ضزالاو

 ثيح مهتقفصف «نورسالناره كلوا 9 كتم © هللا اذرفكو تاو | ١

 ءامسلا نمةراج انيلع رطما مهلوقب © باذعلابكنواسعتسو وه ناعالاب رفكلا اورتشا |!
 مهنيبأبلو » الجام 6 باذعلا مهءاجل ظموقوا باذع لكل « يمسح الواو إف ا ٌْ

 هنايتاب# نور عشبإال مهووط مهب توم الوز' دنعةرخ ”الاوأر دبة وك ايندلا ىفةأيفةتغب | ١

 مهينأي موبمهب طيس # نيرفاكلاب ةطيحل من متهج ناو باذعلاب كنولسعتسي وه
 مهب اهيجوت ىلا ىصامملاو رفكلا ةطاحالنآآلا مب ةطيحلاك ئهوا باذفل 1

 سنجل وا ةطاحالاب جوه ىلع ةلالدلل رمضملا عضوم 0 عضو ىلع دهعلل ماللاو ١
 ةطيحن فرظ © باذعلا مهاشغيموب » يركخ ىلع سنجلا مكحم الالدتسا نر 9 ّ

 مهيناوج عيج نه # مهلجرا تول نمو مهقوفنم © تكو تيك ناك لع رش أ ||

 نوال رصبلاو صاع نب اوريثكن باةءارقلء ماب ةكبالملا ضعبوادهتلا © لوقو © |
 ءءاز>ىا © نوامعت متتكام اوقوذ 9 ا

 مكلطابو قح يو ؟سعأو ىرم أ ىلع علطملا وهىأ 4 0
 ناطيشلاةدابعب ليقو هتلاريغب سابع نب لاق # لطابلاباونمآ نيذإاو 98 ةيفاخ هءلعو

 دقف لطابلاب نمآ نم تلقناذ © هتلاب اورفكو 9 لطابهتلاىوسامنالهللاى وينال ١

 ل والا عبق ناسلىتاثلا رك ذهنا هتاف رعنتلق» ديك أ أنلا ريغةدُماذ فطعل اذهل لهف هَ هلل

 مهكتئلوأ 8 عبق لطابلانا نايبل قحلا كرتتو لطابلا لوقتأ لئاقلا لو

 لجو هاوق # ناعالاب رفكلا ادرس كب دعس نونو.ملاىأ # نورسا >2
 ةراسج انيلع رطمافلاق ثيح ثرحلا نيرضنلاىف تازن # باذعلاب كنواجتسيو ف

 كموق بذعأالىنا كندعوام سايعنبا لاق # ىيسم ل الواو ءائشإ

 اوراص اوتاماذامبنال مهراعأ ةدمليقو و ةمايقلا مويىلا ماذع رخؤأو مهلصأتس 0
 | مه وةتنب 9 لحالا ليقو باذعلا ىنعي # م مهيأ :ًايلو باذعلا مهءال »ردن م ولقو ب اذه

 ا ه6 نب رف اكلابةطبحن منهجنا ولادك أت ةداعأ# باذعلاب كن واجعتسي ل هنارتاب## نو رعشيال
 3 ف »ف مهيصيىأ « باذملا مهاشغي موب 9 اهلخدالا دحأ منوي ملة ىأ

 واممت مك ام ءازجىأ ءازحىأ نوالمعت منك ام اوةوذلوقنو مهلجرأ ت تدنن مو مهق

 اونمآ نيدلاو) مكلطابو قي ملاعو كسأو ىرحأ ىلع علطم وهف( ضرالاو تاوملا ام مله نم

 متتفصف نونوبغملا ( نورسامللا ممكوأ ) هنانآو ( هتلباورفكو ) هللانودنمنودبعام وهو م
 نيبم لالضىفوأ ىده ىلعل ؟اياوا اناو هلوقك فاصنالا درومدرو مالكلاناالا نام الاب رفكلا اورت

 7 وقت ( باذملابكن واعتسيو ) تازنف هللالوسر كناب كلدهشين م دجماي اولاق هياحصأو فرشالا نب بدك
 رد موبوأ ةمايقلاموب ( توبكنملاةروس ) وهو( ىمس لجأ الواو) هي ٠٠ لقهح ةينآلا ءاعسلا نم ةرامع 5 ١

 مهلاحآ ب مب انف تو

 دق لجأ الواو ىنمملاو
 حوالاىف هني هللاءامس
 ىغتقت ةمكملاو ممذعل
 لالا كلذىلا هريخأت
 (باذعلا مهءاجلا) ىمدملا
 تاذعلا مم ًالو)الجاع

 باذعلا مهنا وأ الجاع
 (ةتغب ) ىمسملا لجالا ىف

 ) نورءشال مهو 0

 كرواوعتسي ( هئرع تقوي

 ةطدحم منهج ناو باذعلاب
 مهبط يحس ىأ ) نيرفاكلاب

 نم باذعلا مهاشغيموب )

 (مهلجرأ تحن نمو مهقوف
 لاظ مهقوفنمىلاعت هلوقل
 للظ مهتحت نمو رانلانم
 ن.رفاكلاب ىلع فقوالو

 رانلاةطاحا فرظمو»نال

 ىقوك ءايلاب( لوقيو) م
 اوقوذ ) هلوقو عفانو

 هأ* زج ىأ(نولمعتمتتكام | ا

 ( ضرالاو تاومسلا فامزع) |
 اونمآ نيذلاو ) قاخلا نم

 اورفكو)ناطمشل !(لالابلإ

 (نورسايلا هكئاوأهللا

 ( ىوسم ل او تان )دا ( تاع كلو ( نم عاج وان ) ليحالا لا ةيوقإب نا
 (بال لدا هكا واع هرمز وزب (ينورعشبلل مو أخل ( ةتغب م رنيالو ) هتقو لق ( بادعلا هءاخل ) م .,

 قوفنم( مهقوف نمباذلا ).هذخأب( مهاشغيموب)اعبج مهعمج ىهو( نيرفاكلاب )طيح( ةطبحمل منهجنا 2
 نواوقتو نولمت متتك اع ( نوامت من نك ام اوقوذ ) مهل ( لوو ) رانلاىفاوقاأ اذا ( مهلجرأ ا



 محفبو ) ةعساو فحْرأَلا اونمآ نذلا ( ماع ديب ريع 0 قرضب ءالانوكسبو ) ىدابعاي ) م 7

 5 أو ابلق لسا هيفدنار دق دلب ىلإ هنعرجاهيلفهنيد سأل شكلو وهيفوهدلب ىفةدابعلاد] لهشش ملاذا نم را 1

 ': ء ثحأو باقل عجاو سقنا| ره# ىلد و د اولقو اريثك " انواشت كالذ ف تووافت عانقبلاو ةداع

 عدبلاو ىجباعملات رهظاذا ل لوس ن ءورملاعت هللااهسرح - كمن 2 صالا لب رو نا ةلازرم دسبأو ناطشال م رطأو

 5 .اريش ناكناوضرأ لا سرأد هدشدب ر ند م سوةلع قال تا لوس رورو نسل يل !ااهنم اوجر خاف ضرأىف

 َى ىلا ٠ ريدقشو بوةءءاباابو 0 55 - (نوديعاف 4 نورسثعلاو ىداتاءزدلا 1ك نحو هاا
 نيس سل ل ا ا لل ببببنبندبب ا ا: ١ ل

 | 1 ل ملاذ ىاأ #ن ا ءافأعاا 0 و ىضرا نا اونمآ نيذلا ىداعاي

 || ركل ىثت نقع تيما | ورجاهف م كبد راها م ارسستبملو ةدلبف ةدابعلا مكل
 ا ةنكلا بجوتسا 0 ورام ضداو 1 1 مالسل اهل عهنعو 1

 ُ ىنمملاذا فوذحم طرش باود> هافلاو مال_ىلاامهبلع ديو ميههاربا قيفرناكو : :

 أ سفن لك # اهريغيىف اهوداخافضراىف ىلتدابعلا اوصاخت ملناةءساو ىضرا نا || اهوصلخاف ضراف ىل
 َ دهتح نا ىغذ هتقاع اذهنمو عا دلل ه6 نوعجن مانيلا مث * ول ةلاحالد لاحت 86 توما ةقث اذ طرسشلا فدح مث اهريغىف

 ا مهتلزلنل «مهنئوبتا تاكلاصلا اولعو اونءآنيذلا ار وبا أرقو هلدادعتسالاىف | ميدقت هفذح نع ضوعو

 ا نوكيف ءاوثاانم مهنيقتلىا مهنيوتتل قايكلاو نيج .ارقو لالع «اذرغ ةنلانم## | ىتدم هع دقت ةدافا عم لوعفملا

 ]ا مهبملاب تقوملا ف ' اديشن 01 شفا عتبوأ مهتلزتنل ىرجحم هل ' ارجالافرغ رغ باصتنا || مثصالخالاو صاصتخالا

 ١ ٠ صوصختاو 0 ”ىرقو 6# نياماعلا رجامعن اهيف نبدلاخ راهنالا اه نم ىرحن # || لك )هلوقب رجاهملا مش

 ال ثلزن لبق « نودبعاف ىاياف ةعساو ىضرأنا اونمآ نيذلا ىدابعاي . 8 ىلاعتدلوق © أ (توللاةسادا
 06 رخاف ناعالاراهظانم ةكع : قيضف ماكنا ىلاعتهبال وقتكم لهأ ى بسم ءافعضىف || اك هيركوهترارع ةدحاو

 | .اولقو ةردجملا نع اوفلخم موقف ثلث" لقو ةنمآ ةعساو اهنا ةنيدملا ضرأمىلا اهنم || .قوذملا ممط قئاذلا دحي
 مر لو ة ّةي آلا هذه ىلاعت هتلالزناذ ةشيعملا قدضو عوجلانم انرحاه نا ىث ليست وملا تقال

  ريبج نب ديعس لاقو اهبف اودهاست ىأ اهفنه اورحاهف ىنملالبقو جورخلا كرتب مث) اهنط قرا
 | ىصاخملاب مترعأ اذاليقو ةعساو ىضرأناف اهنم اوبرهاف ىصاعملاب ضرالاىف اول اذا | را( 1

 || هنكمالو ىصاعملاب هن لمعيدلب فناكن هلك ىلع بجي كاذكو ةعسا وىضرأناذ اوبرهاذ نويحر تالا 2
 - مل قذرىأ ةعساو 1 يعم لبقو ةدابعلا اهيفدل ا هتتدلب ىلا رحاس نا كلذ ريغت 000 0
 . نوبل توملاب مهفوخ تيمدحأ لكىأ # توملاةقّئاذ اف ارا عساو 4 و ' : 0
 مكرم معو توملانم افو> كرمشلا راد اوميشااف يلع ةرحفلا يلق اوشا ناحل (

 31 افرغ ةنطا نه: نئوبنا تاحلاصلا اواعو اونمآ نيذلاو »» ىلامتدلوق هه مكلاعإ

 0 رجأ مناهيفنيدلاخ راهنالااه راجلااهتحننم ىرخن#» 0 و ةفرغ ىلالعىأ

 ءافلاب ىجوىتو دبعافاودبعاف

 طرش باوج هبالنو د.ءافىف
 ع رانا ل ودع

 ةدابعا اوصلخم ملناذةعساو

 نم مهني ونا تاطاقلا

 نم مهناذننل (انغ ةبجلا

 04 يأ 0 زواجمل ةزمهلا ةدايزب ىئدمت اذاف دعتم ريع ىونتو ةماقألا 0 ءاوثلا 1 مصاعديع 001

 ندجوأ مهنيوؤداوأ ,مهنلزتدا ىرع هؤاردااما فرغلا ىلاو نينمؤملا 1 ىلا هب دعت قهحولاوادحاوالوعفم

 1 لكل (نامالارجأ معن اهيف نيدلاخ رابمالا اهتحننمىرحن ) مهملاب تقؤملافرظاادسشت وأ ليف لاس و اذا

000 نآرقلاو مسو هيلعدتلا ىلص دمعك ) اونمآ ىذا ىدابعاب ( رفكلا
 (ىخرأ نا )مام ًاوايلعو ناّثعو رغو 

 توملا قود ( توم اةشاذ ( ةسوفنم ( سفن لك )نو*. ل (نو دبعاف ىاياؤ )اعلا اوجرخةنآ( ةعساو ( تاق نضل

 (تاحلاصاا ا ةلاو سو 0 دم" 18 نيتلاو) كاعأب ميزت ولادعب(نوعجرت 5

 1 00 واني اعلا رحأ معن )ةنجلاىف ا يفي دلاخ ) نبال و ا وعاملا و رجلا زب ((راجنالالاهنك اسم و
0 

3 
7 



 نيكرشللا ىذأ ىلعو ناطوالا ةقرافم لع اوريص ئذلا مه ىأ فو ذأ دب 0 ريص نئذلا ) ناَلع
 اولكوت 1و ) نولكوتس مب ر لع و) نيلماءللاتمن نب ذلا نوكتل هوح أل سولاو ىصاغملانعو ؛تاءاطلأ لغو بئابصملا ون

 ةكمن ما لسن م سو هي هيلع 1 توكتملا رود ( هللا ىلص هللالو_سر 1 0 ا نبا لعألا كلذ

 فلا ١ هلا و
 قدا العلا عر 17 نيدلل ةرحملاو نيك رماة يذا ىلع ف اوربص نبذل فدلرقام هيلعلد فوذع حدلاب

 | 54 كوول هللا ىللعالا ن واكو الو © نولكوت مهب رلعوؤو قادملاو نعاني ْ

 ا ةشدعمالو حعصتاعاو ءارخ ننالاوأ اهفءضل هلج قيطتال «اهقزر ليا ةبادنم 1 4

 0 مكحتوق عم ؟اياو اهلكوت و اهفعد عم اهنامث باو اهقزرب هللا قفاهدنع 84
 الف هدحو اهات يسملاوه بابساي لكلا قزر نالءتااالا كياو اهقزربال هناقءاوس ١
 ند دلي مدقن فك مهضعب ل لاق ةرحعقلاب اوسحا ام مهناف ةردملاب ميشا لع 6

 نهنب اكو) تازنفةعبضلاو

 ةباد نم كو ىأ ( ةبادنم

 عمزمهلاو دملاب نئاكو [

 تند سفن لك ةبادلاو

 تاقع ضرالا ه>و ىلع

 (اهقزرلمحنال) لقمتممأ |[ | مهتلأسنأ وول مريم ««ملعلا هاذه مكلوقل « عيبا وهورط تازنف ةشيمم اهيفانل |
 اهفعضل هلمحتنأ قيطتال, | ظ ةكملها مهنع لوسملا ««رمتلاو سمشلا عمو ضرالاو 9 ا ْ

 ا لبقو مهتقل ةدشل مهند اوكرتيملو سادشلا ىلع #« اوربص نيذلا و هتعاطب هلئأ | |||

 راو اش | ىلعو بئاصملاو ن#لا ىلعو نيكرسشملاىذاىلعو ناطوالا ةقرافمو ةرجفغلا لع او 1 وديم |

 3 د اعز عمجج ف هللا ىلع نودع ىأ » نولكوت معد ىلعو هم ىصاعملانعو تاءاطلا |

 وهالا ءابوقالا اي اضيأ ْ اعلا لس ىتلاأ كلذو # اهقزر لمحتال ةبادزم نب و 00 ل وزعالوق 4 أ

 ل“ نير علك ناو | اولاقف ةنيدملالا اورحاه نوكرسشملا مهاذآدقو ةكع .اوناك نيذلا نينمؤملل لاق |سو |
 ملول هنالابسكو مكقازرأ نب اكوهللالزئاف انيقسيو 0 لامالو راداهمانلسيلو ةنيدملا ىلا 70

 مك راو م ردالش ١١ ىلإ نال دنع رخدنالو اهفعضل اهمم اهقزر عفرتالىأاهقزر لمحمنال ةبادنم ا
 كل لكلا بابسأ | «ملا » مكلاوقالىأ 4 عيمسلاوهو و مت :5ثرح © 6 اياواهقزربهللا #9 ريطلاو

 ىتلا باودلا نم زجحا ١ مكناول لوشب يسوديلع هللا لص هلللوسر تعع”لاق باط4خانب رعنع# ركب و

 * نسل نعو. لدمخال | هج رخأاناظب حورتو اصاخي ودفت ريطلا قزرتاك مكقز رلداكوت قح هللا ىلع ن

 ,رعتدتال اهقذر لل الل || قرا طاح امال ايلا لأ نسحب ثيدح لاقو د ,
 لقوهللااهقزريف ميضتاعا : أ ةنيمعنب نابفس لاق ايش رخدنالونوطللا ةئلتماءابش اهراكوأ ىلاراهنلا رْخْلآ م حور
 ناوبحلان م ”ىشرخ دبال |١ هللا لص ىنلا نع سابعنبانع#ةلغل اوةرافلاوناسنالاالا ابي هلا قا نم ”ىش 6
 ةرافلاو مدآ ناالا اتوق || دقوالا رانلا نم مكدعاسو ةنللا نم مكب راش ”ىثنم نسل ساتلاابأ لا 5 )
 مكلؤتل( عيمدلاوهو)ةلفلاو ١ حورلاناوال ا هنعم كت.مدقوالا ةنحلان م دعاس ورانلا نم مكبرق “ 2 * سيلو هن كت ىحأ
 (يلماةبلا و 00 وهءارلا حفب ولقعلاو باقل اوهةلمهملا نيءاابو ءارلا مضب عورلا ىعورف ثفن 1
 0 راج قاع ْ ققح توك سفن نم سل دنا فوحلا ىأعورلا هارب ,|نع بهذالف ىلاعت هللا لاق فر ها
 ضرالاو تاوم-لا قا نم || ءوبلطتنا قزرلا ءاطبتسا مكئامالو باطلا ىف اولجأو هتلااوقتاذ اهقثر قي :
 )2 رمقلاو 9 0 رحسو إ أ ني نو 2 لح وع هلوق ِ هتعاطبالا هللادنءام كرددال هناف لحو نع هللاى ىاعع

 11 دك د «.رمقلاو سم ارخخسو ضرالاو تاوم-لا قاخ نم ف ةكمرافك ىنعي © مهن

 امور دحأاوب انل سيل اولاق ةنيدملا ىلا ةرغلاب هتلاره ألف ءريغىل_عال ( نولكوشن ميرلعد ) ىذارماو هلا

 لمحت نم (اهقذ ررءهللا) ةتسا مسح اهناف ةلغلا الادغل ( اهقزر لمحمنال ةبادنم ) كو( نبأكو ) لاقف انهقسيوانم

 مكقزرب نبأ نم عب مكقازرأب ( ميلعلا )انقزرب نم كتل ( ميعسلاوخو) ندمؤلا راشإ( خالو ) لمحتال نس

 رمتلاو سمشلا) لاذ ( رس ضرالاو تاومسلا قلخنم:) ةكمزافك نعي( ماس ش
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000 

00 

 عاما
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 0 قزرلا طسبإ 2 را نا

 و قزرلا ردق هلثمامهبمريمضلا ناكف نيعم ريع مهم ءاشينم نال 00 ريهضلا مضوف ءاش نم ىا( هلردقو

 هلاك مسالم ىدابع نم نا ثيدملا ف مهدسغبامو داسلا حصيام !-ي ( مبلع ”ىثلكب هللانا) هقيضاذا ىتعع
 0 زن نم مهل ًاسنل و) كاذ هدسفالهتينغأ ولو رقفلاالآ هناعالصيالن م ىدابع نم ناو كلذهدسفال هترقفأواو ىغلاالا

 نورقممهىأ ( هللاناوقيلابوم ه4: 08 زيط- دعب نم 4 نورشءلاوىداملا ءزجلا ١ ضرالا هنايحافءام ءامسلا
 |0000 | )ل تانكملا ءاهتنابوحو نملوقملا ف ررقل هللا ناوقل# ا لع( هللدجلا لت ) كاذب
 نمءاشي نم قزرلا طسب هلأ لف كاذب مرارق ذب ءديحون نعزوفرصب نوكأ 5 | ضرالا ءانح الءاملاهلا زنا

 ]| ضبقلاو طسبلازا ىلعادحاوهيلع قيضملاو هلعسوملانوكينا لمتحيهلردشوهدابع | اموهتبرقأ نم هنأ ىلعوأ
 مهبعءاشينم نالدهماهباوءاشي نم عضوم ريمشلا عضو ىلع نوكيال ناو بقاسعتل ىلع | ظ قاد نفع هباوركاام
 . ءامسلانم لزننم مهتلأس نالوط مهدسافمو مهحلاصم مب * ملع ”ىث لكب هللا ناوي || ءاكرستلا ىننو هللاديحوت
 اهرساب تانكملل دج وملاهناب نيفرتعم# هللا ن اوقل يد نم ضرالاهب يحافءأم ْ الطاعارارقا نكي لو 6

 لقط كلذ نم ”ىثلعردقنال ىذلا هتاقواخ ضعب هءنوكرمشي مات اهعورفواهلوصا | لب ) نيكرسشملا رارقاك
 ْ وعم وكقبدصت ىعوأةلالضلا هذه لثم نم كعصعام ىلع  هتادحلا ال (نولشبالا ىلا ا
 ١ هب نوكرعشي مهنا 2 هادعام لكلأدلا هنايزورقن ثيح نوضقانتف 4 نولقءيال لوقعلا نم «م.فاع ا
 ريقحتةراشا «ايندلا ويلاءذهامو  هلاقمدنع كدميمتاديرئام نواقعيالليقو منصلا ٠ 0 ميم :
 || هببليو ىهلياكالا «بماووهلالا 9 ةضوعب حانجةتلادنع نزتال ىهوالفيكو | 0 1

 ةكركا ىهو تافصلا داحتاىلاةراشا ىناثلاو تاذلا داحتاىلا ةراشا امهدحأ نييعأ (| جوخ امذهامو ) هتلدملا

 فيكف اذه نودقتعي مهنا ءانعملبق © نوكفؤيىنأف هللاناوقيل » رمقلاو سعشلاف أ ىل(بملو ولالا اندلا
 قزرلا طسب هللا 0 ضرالاو تاوعسلا قاخ هنأ مهرارقا ع هللاةدانعنع نوفرصي | ان »8 م

 قزرلابقلخلا ءاقو هناقبب قاحخلا لاكنال قزرلاركذ قالا ركذامل # ءدابعنم ءاشي نمل اجسالا اهنع مهتومو | اع

 1 ناتمالاو لوطلاو ناسحالاو لضفلا هلف قالا ىلع قزرلاب لضفتملاوه ىلاعتهللاو
 ريداقم عي ىأ 4 مبلع ”ىش لكب هللازا ف ءاشاذا هيلع قيضي ىأ #« هلردشو ا

 ضرالا هبابحاف ءام ءامدلانم لزننم ميلأس نلو 8# قازرالا ريداقمو تاجاحلا 591 م 5

 قزرلاةبيسملادجوم ببسلا دجومو قزرلا ببس ركذ © هللا ناوقيل امنومدعب نم هو ا 8
 لقلتقو ىلاعت هللاوه ءابشالا ذهل لعافلانا ىلعىأ 4 هتلدجلا لق ل ىلاعت هللانم | ةنموعب حانج دنع نزنال
 ىأ# نواقعيال مهرثك ألب ف مهل قلاخ هناب مهيلع ةحاموزلو مهرارق ىلع هللدجلا ناسنالاه.ذذلّنام وهللاو

 ذهامو وفا ىلاعت هلوق © ءايشالا ءذه' قلاخ هناب مهرارقا عم ديحوتلا نوركتي مهلا || ىضقن م
 . اهلاغتشالاوه لقو امثدلا تاذإب عاتتسالاوه وهللا # بمعاو وهلالا ايندلاةودحلا ا

 ١ 6 ال ) ىلعلاملا عسوب ( هدابعنمءاشي نم قزرلا طسبب هللا )هللا ىلغ ن و.دكي نيأنف(نوكف يو اف)لاذور عمو قلخ

 قالو ميلع] ريتقتلاو طسبلا نم( ”ىثلكب هللانا)هنمرظنوهو ءاشي نم ىلع رتش ( هلردشو ) هنهركموهو هدابعزم ءاشب نم

 اهتسوبيواهطخل ( اهتوم دعب نمضرالا) رطملاب ( هءيحأف) ارطم ( ءام ءامسلانملزننم ) ةكم رافك مب( ميلأس

 | الو نوايا (نولقعيال ) مهلك( مهرثك لب ) كلذ ىلعهتلركتلا ( هتلدخلا لق )كلذ لزن (هللا) ةكمرافك(ناوقيل )
 قل لاطاب (بءاو ) حرف ( وهلالا ) ميعتلاوةر زعدلانم ايندلاةاملاىفام ( ايندلا ةويلا هدهامو ) كلش نوقدصي

 مث ةعاس نايبصلا بعلي

 5 لي سومحس

 هع ةلعس مسست 2
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 0 يا امل قا ل ا ولا 4 5 55 :

 .٠ ناوبملاوةاحاهاذيف اهئكف اهبف تومال ةمئادةرقسم ةاحالا ل ( ناؤش ا نولذرخألا رادل
 | بارطضالاوةكر 1 ىنعم نم نالعفءاش قامل ةا ىلا ىهالشملو اواو ةيناثلا ءابلا تبلقف ناسح هسايقو ىح

 ريدقتلان الن اوبحلا ىلع فقوبوةابحلا ىنعميف ةفلابعكر را ىنعم ىلع لاد ءانب ىلعهئيحمف نوكس توما 1

 طرشي اقلمءناويخلا فصوراصل لصوواو قابلا ناويلا ىلع ىتافلا وهللااوراتخاانءرادلا ةقيقح ةقرتح(نول اا 1

 ىلع مهءانعم مه سحأ نم حرشو هن مهفصوام هيلعلدفودحت لصتم وه( كلفلا ىفاوكرا ذاف ) كلذكسيلو كلذ مهلع
 (ندلأن] سلع هللاوعد) ( توبكسلا ةروس م كلفااى اويكراذاذ 4 ؟5 ز- 'دانملاوهل رشلا اوفو م ا

 صلخ ند ةروص ىف نيش 6
 ولا 2 .ةرخآلارادلاناو » ليبعتم نوقرفتب مثةعاس هب نوجحتسسو هيلع نوعمت نايبصلا ا ا

 ”اهتاذىف تلج ئهوا اهلع توملانايرط عانتمالةيقيقحلا ايا راد ىهل## نا ويلاه | 1 نيم 9 نس

 7 نورك ذبال ثيح ةيناثلا ءايلاتبلقف نايمح هلصاو اب اوذ هى مسيح ردصم ناوبخلاو ةغاايلل اح ١ ا

 [ونماو( لا ىلا هاجشإف ) مز رطضالاو ةكركلانه ن قا نمغلبا وهواواو | رخااهلا هعم نوعسالو 8 ...برإ بارطضالاو ةكرخلانه نالعف ءانبىف امل ةاملانمؤلبا اواو أ[

 7 ا « كلفلاف اويكراذاف 89 لاوزلا ةعيرس ةضراع اهبف ةاملاو ةايحلا مدع اهلصا ىتلا ا 0 0 « نولي اوناكوا ف انهه اهيلع ريتخا كلذإو ةايعلا ظ
 7 0 1 رلا اويكراذاف كرشثلانم هءاوفصوام ىلع مهىا مهلاح حرش هيلع لداع لصتم |
 لةبشلاندإ مهانيب اع ثيح نينمؤملا نم هيد صاخانم ةروصوف نياك # نيدلا ها نيصلخم هللا اوعد» |
 قاذكحو ى مال ىه || مامي لفؤط وهالادئادشلا فشكيأل هناب مهل ءاوس نوعديالو هللالا نو رذلا ظ
 اهأرق 0 اوعنقتاو ) ماللا ه6 رهان 1 اع ع اورفكل# كرمشل ا ىلا ةدواعملا اوأحاذ « نوكر شي مه اذاربلا ىلإ ْ

 اورفكي يل عارتكلا ىلع مهعاقجاب 4 اومقيلو اهقلاةمعن مهكرسشب نيرفاك اونو كيل نا قوقل اذن ذك

 نودوعيىنملاو اوعتمتكو ١ بو رييكإ ةءارق هديقيو ديدهتلا لع صالامالوأ اهيلع مهداوثو مانصالا ةدابع |
 دوعلاب اونوكل مهكر ش ى ا ٍنيح كلذ ةبقاع « نولعي فو _.ف 8# نوكسسلاب اومتقيلو عفان نع نولقو ىتاسكلاو ٠

 ةيعس نارفك6 ةيكارش ىلا
 اهب عتقلا نيدصاق ةامهلا , 20 . 0 ., | هي .آلا ىتعمو اهب - ءاردزاو ايندلل ريغصت اذهىفو ثملاوه عللإو هميالامو هينمإال | 0
 فالخ لع يغالذذلتاو || * ذوق رصنبمئةعاسنايبصلا بمب اهنعمب ِ واهيفمهبلقت ”واهله أ نعامندلا لاوزّةع رسال 1

 نيصاخلا 5 وللا ةداع |[ ولوهاهيف تومال ىتلا ةدلاخخاةمئادلاةامحلا ىأ © ناوبحلاىهل ةرخآلا رادلاناو

 ب لجونع هلوق 6# قابلا ىلع ىتافلا اورثآامل ةرخآلا ءاقبو ايندلا ءانف نولعاوناك

 نو <و مهاجنأاذا رتنازن )) كلفلاىفا ويكراذافدانعااو كرسشل !نههداوفص وام ىلع مهءانعم 4 الفلا فاوبكر اذاف

 ىلا 0 داما :,ن || ىلاعت هللاىلا اًوِو مانصالا اوكرنىا 6 ندلا هإنيصلخم هللااوعد © قرغلا ارنا

 خذاتلاىلاال ةءاطلا داروزإ || دانعلاو كرسشلا نم هيلعاوناك امم اودامىأ# نوكرش هاذا ديلا ىلا مهاجئالف و ءاعدلاب
 رحملاىف اهوقلأ يااا اذاذ مانصالا اواج- رمملا اويكر اذا ةياهاجلا ل هأ ناك |

 مهايا هتاحاف هللا ةمعن اودسجتل ىأ 6# مهانيت اع اورفكيل ف براي براي اولاقو
 نباةءارقن انيثتمسسالا مال نو.تقلاع 0 كارشالا ىف مهل ةدئاف ال انمم# ١ ودل و # ديعولاو ديدهتلا ه نمو

 اراخلر لعو رك ديد نقف هه سعأ ا نولي فودف هَ رس الاف يلي سالةبسا 3“

 و
١ 

 (نولفوسف)هيلعفشهقفلا ل وصأ ىفهقيق#و رفكلف ءاشينمو نمؤئافءاشنف هلوقكديدهلادحو ىلع ماللا نوك ِ

 نوقدصيالونولعاالنكل و نوقدصي(نولعياوناكوا)اهلهأ توعال .ةامللا( ناوي ىهل )ةنجلا ىنع(: رخآلارادلا ناو )
 ( مهاجم لف (ةوعدلادانب درفم )ع ْن .دلاهل نيصلخم )ةامتلاب(هللااوعد)ةكمر انك ةنفسلا ىف( كلفلا ىف اوكر اذاذ) كل

 معنا | نه مه انيطعأ ام اورفكب ىت> ( مهانيتآاعاورفكيل )ناثوالا هللب ( نوكرشب مهاذا)رارقلاىلا(ربلا ىلا)رحملا
 :مه باذ- 1 لوزن دنع مم لعشب اذام ( نول !فوسأ) مرفكف اوشيعي( اومتتلو

 فقوالاذه 5 عتقلاو ا

 هلعح ع ندو نو "ا ىلع

1 
0 

١ 
 1 ا 1

 ىلا



 . فا : هلخادنمأي اي (انمآ )ان واصد اعون# (امر ,>) مهاداب (الا حاب لع أ( اورب ملوأ )هريم دندن ع مهربي دنا ءوس

 (نورفكيلا سند ١ ماياإلاوناطيكاب ىأ ( نوتمؤي لطابلافأ ) ابيدسوالتق نونبلتسي ( مهلوح نم سانلا

 هيلع دج ةوش ( قحاب بذكوأ) اكيرش هل لء> ناب لطلا لعىرتفا ن ,ءاظأن هو)مالسالاو مالا اهيلعامحم نأ

 15 ماو ريرقتاذ_-ه ( نيرئاكلل ىوثم مهح ىف سيلأ 1) هوعمن ني-هيدكتىف | ولعتي ىأ (هءاحامل) باتكلاومالسلا

 | ىلع بيدكتلا اًذهلدم اورتفا دقو !-مةنووثالا ىندي اباحتاراص قبلا ىلع تا 512 لأ ةردع نال هج

 5 000 0 د لافراوزتحا نيح نيرفاكللىوثم مهج ىفنا ,هدنع مدي !لأوأ بيذكتلا|اذه لثم قلاب اوبذكومتلا

 '(اودهاج نيذلاو ) ىناثا تي م. رع ةءارق ديؤإ 4 نورشملاوىداخاءزجلا .١) مهّموبنل ةلباقم ىف ىوثملا
 اهدش ملو ةدهاهلا اقلطأ

 بل ام لكل وانتيل ل ودفع

 سقنلا نم هندهات

 انلح نمو انقحىف ( انيف)

 مهنيدهل) اصلااخ انهحولو

 ىأ ورعوبأ انلبس ( انليس
 سيل أ هودع*املوابيذكتلاىلااوعراس ا[ ريخلا لبس ملا ةياده مهدنزلا

 نذلاوىنارادلانءواقءفوتو

 مهنيدهما اولعايف اودهاج

 نم ليقدقف اولغي ملام ىلا

 رسيالامل قفو لعاع لع

 نم ىرن ىذلانا لبقو
 وهام منال انع انلهج

 نعءو 0 اي ريصقتل

 ىناودهاح ني ذلاو ليضف
 ليس مهشيدهلل علا بلط

 ننذلاو له نعومي لمعلا
 م د

 ل كا

 ) ا م -ِ انلعحانا )

 فاطعاو) هيف جامنا نم

 ١ مرااىف مدع للام 0 بهدنو مهدرطن( ملوح نم تالا بهذو درطي (سانلا

  نورفكي ) هللاةين ادحوبو مركلا ىف مهاطعأى ىتلا ( هللاةمعنن و)ن وق دصير مانص الاوناطيشاافأ ( نوئمثي لطابلابفأ)

 ا

| 

 انلمح انااوري موأ» لد و ْعهلوق#د.عوو ظ

| 
 ا
 أ

 انوصم مهدلب انلمحىا هيانمآ امرح انلم>اناوف ةكم لها ىنمي#كاورب مل وأ نويقاعي
 نوساتخي# مهل ود نم سانلا نط! و# ىسلاو لتقلا نءهلهاانمآ ىدعتلاو بهنا| نع
 ةيعنلاءذه دءبأ 6# نونم قي لطابلابف أو بهانت ير قادت فاول 2غ تردلا تناك اًءاايسو ذلك
 هللاةمعملو د نونمؤي ناط. قلل وأ مصلاب هللاالا هلعي ردش الام اهريغو ةفوشكملا

 قيرطىلع ضافتجالاوأ ماعهدال نيتلصلا مدقتو هريغ هءاوكرشا ثيح *« نورفكي

 ' « ءءاجامل قا, ب ذك و اوطاكي رشد نا معز ناب 6# ابذك هللا ىلع ىرتفا نميرظا نمو ف ةغلابملا

 . ا لب مهءاحن يح طقاوامأت:ملو اوفقوتب لنإب مهل هيفستاملىفو باتكلاوأ لويرلا

 ْ 1 معاوثل رب رقت ## نير فاكلل ىوثم هج ىف س
 ش اياطملا بكر نه ريخ ملأ

 0000 | دآو لأ ع بدكلا اذه لئماورتفادقوابف ءاوثلا نوبجوتس الاى
 لم اًورتجا ىتح نيرفاكلل ىوثم هج ىفنااولعاملاىا ,مارتحالوا بيذكتلا اذه

 ١ ىداعالا داهح 3 ةدهاجلا قالطاف :ة>- ىف« انف اودهاح نيذلاو #2 31 ا 1

 | مهتديزللو أ بانج ىلألوصولاو انيلاريسلا لبس «وانابس مهييدبل 9 هعاونإبةنطابلاوةرهاظلا
 اهكولسل اقيفوتو ريا ليبسملا ةياده

 0 مهل وح نم سانلا فاطختو انا

 ناطشلا ىنمي © لطارلابفأ # ان وننآ 2 لغو انضعن مهضعب سي برعلا ىنعي |
 مالسالاو ع هللا لص دمعك : ىأ# نور ا هللاةمعشو نونمؤي #3 مات :صالاو |

 نع هزم هناف اكيرش هلنا معزف 0 ايدك هللا ىلع ىرتفا ن 3 رظأن مو 3 نورفكي

 سلا هءاجامل #8 نآرقلاو 0 هيلع هللا لص دمت ى 201 ا ب ءاكرشلا |

 لحو نعهاوق #3 مهج ىف ى وأم بذكملا رفاكلا اذهلامأءانءه## نب رفاكلل ىوتم موج ف ْ
 46 انلس مهثيدهتا 9 اند رصنا نترك اودهاج هانعم 6 انيفاودهاح نيذلاو 8 |

 © مهتيشنل 0

 5 ” ت11( قحاب بذكر أ)اكيرش وادلو هلله ( ايذك هللا ىلعز قا( يراد < )هللا ىلع 1 راو ع( أ نهو

 ا ا[ ىوتم مثحف سال)) نارقلاب مل-و هيلع هللاىلص د هءاج نيح ( هءاحاتنمل زن رقلاو سو هيلع هللأ ىلص دمع

 اللي مهتيدهلا ) هللا لوقف سابعنبا لاق انتعاطف (انيف اودع نارتو ) هياعحأو لهحىبال ( نيرئاكلل ( لزم
 مهنيا 1 لا تو نولعاالال 1 مقفول ركع لعلم

 ممقفونأ انليس

 / مهيدهلا لاقبو ةوالخلاو عوطلاو عيطلاب مهم اكن كاان



 را ةماقا

 ا

 د

 3و

 ملام / غ هللاةئرو عا لعنم ثيدحلافو ع« ىده مهداز اودتهأ نذلاو هلوقل : ا

 نم ةالصلا هيلع لاقءةناعالاو ةرصنلاب © نينسحلا عمل هللاناو 0 لا |||

 نيقئفانملاو نيئمؤملا لكددعب تائسدح رشع رحالا نم هانا توبكتتلا ةروسأرق |

 مد## نوسع نيح هللاناحبسف لوقالا ةبكم مورلا ةدوس - ١

 مد هيا نوسمخو عستوأ نوتس ىهو تجمل 3

 م رعت لاب مارا مقل | معسمب 0_0 8 ظ

 ةدوهعملا,ضرالا اهنال مين بدلا 6# ضرالا داق 2 رلاتبلغ 0

 اورظناف سانلا فلتملا اذا ةتيعْ نأ سالف ىلامت هللا رك لك 0
 لبقو انلبس مهنيدهلا انيف اودهاح نيذلاو لوقت ىلاعت هللاناذ روغثلا لهأ هيلعام |||

 اودهاح ن.ذلاو ضايعنب للضفلا لاقو ىوهلا ةفااخعو تاعاطلا ىلع ريصلا ةدهاجلا ٠

 3 0 0 0 0 0 علا ليس مك 0 بلطف ا

 قف رو مهايند ىف ةنوملاو ةرصنلاب 24 نيل ماا طاناوث لبس |

 معأ هتلاوانلا ياوثو ةرحالا قالا ا

 م عسنو ةثامئامثو ةيآ نوتسو ةيكم ىهو ا رج

 مه افرحنوثالثو ةعبرأو ةئامسمخو فال ]| ةثالثو ةلك ةرشع ٍ-- 1

 مي را قلاطإ كتب يش
 ىلع ةيآلا هذه لوزن بس ب ضرألا قرد تبرأ »ف لجوزع هلوق# |

 بلغتنا نودو» نوكرشملا ناكو لاتق مورلاو سراؤ نيبناك هنا نورسفملا ه 0
 سراف ىلع مورلا ةبلَغ نودوب نومل-ملاو نيبمأ اسوحم اوناكاسرافزال درا سيق 1

 هللاش الحر مهلع لمعتساو مورلاىلا اشيح قىرتلا الع باتكل هأ من

 0 اير نع اع الجر ميلع أو اشيحو الاحر رضيق ٍثعبو نان 1

 7 ْ كراسة باك لأ ّر| نيرسملل اولاقو ةكمرافك هبحرفو مهيلع قشفتك< نيل رس
 ىلع سراف لهأنم انناوخا رهظدقو وو! قسرافَو ويك نحنو باتك لها أ

 68 ا فق تايآلا هذه هللا لزنأف م لع نرهظنل انومتلتاق نأ مكناف مورلانم مئاوخأ |

 هللاوف اوحرفتالف مككاوخا روهظب منح رفا لاقف ةكم رافك ىلا قيدصلا | ركبوبا |

 ةيقتسملا قيرطلا ةباصال مهنةفونل 007 ىده يندر لو هيمان ل لع

 تيلغ)هب مسقأ مقلي رمأامأ لوش 090 ىلاعتهإ وق ىف سامع نب انع ا ميحرلانحرلاقلا مب )ف

 كلذ معاذ سراؤ لي امث ( ضرالاى دأىف ( ناريتلاةدبع سوح مهو تدان باتكلا لهأ مهو مورلا ترب 16

 نعو ناوضرلا ل ىلالوصولا كَ مهنبدهااناضرىفاو ذهاج ءاظعن.ا نعو .ةنجلا د

 ةيوثاىف اودهاج ددللا 4 2 ) نءوانباوث لبس مهنيدبنا يق[ م١ لس انعاط ىف اودهاجب سابع :

 صالخالا ليس مهدها
 اتتمدخ ىف اودهاحوأ

 ةاحانملا ليس مه.لع نهفنل

 اودهاحو اان سناالا وانعم

 اا لا رحت انيلط ىف

 لوصولا لبس ليس مهتيدمل

 (نينسحما عل اهللانا و) انيلا

 .امدلاف ةنودملاو ةرصنلاب

 ىقعلا ىف ةرفغملاو باوثلابو
 ىهوةبكم مورلاةروس]ييم-
 وةيآ نوسهو عستوأن وتس

 هي نينسعضب ىف فالتخألا

 « مح رلا نجرلا هللا مس
 0 ) مورلا ل مأ)

 3 ( مورلا سراف تبلغ

 برقأ ىفىأ( ضرالا ىندأ
 ضرالا نال ب رعاا ض 0
 مهضرأ برعلادنعةدوهعملا

 ضر أند قاويلغىعملاو

 فارطأ ىهو مهنمبرعلا

 ىلع مهضرأ ا أ مأشلا

 فاضملا بانم ماللاة يانا

 ىلامهض رأى دأىف ىأوهيلا
 مهودع

 عل هللاناو ) انتع اطل

 لوقلاب نينسحا نيعم(نينسحا
 ةمصعلاو قيفوتلابلعفلاو
 ركش ىتااةروسلا نمو زيتح

 ةيكماهلك ىهو مورلااهف

 ةئاعاع 0 ١

 اهفورحو ةرمشع عستو
 ةئامسجو فال ةثالث

 هك[ نوثالث
 (مورلا



 هت[ م9 ربع ١ 1 نورشلاو ىداجا رجلا ١
 اودع تايلدت 8 كلد اني خلا 5 ىلع مورلأ نرهظيل

1 1 

 صئالق رمثع ىلع كنهارأ ىأأ ةنهارملاو رامقلا ةلمهملا هاا ةبحانملاو هملعكحانأ
 . ىلعمؤرلا ترهظاذاو تم ع مورلا ىلعسراف ترهظاذاذ كنم صئالق رسثعو ىنم

 . هيلع هللا لص ىبلاى لا ركبوبأ ءاخ نينس ثالث لحالا اولعحو'اولعفف تفرغ صراف ّق
 1 تركذ اذكهام لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف رامقلا ميرحن لق كلذ هريخأو سو 7

 - قلفركبوبأ جرخت لجالا ف هددامورطخاىف هديازف عستل اىلا ةثالثلا نيام عملا 0

 . ةثاماهلمجاف لجالا ف د كددامأو رطاىف كدبازأ لاعتفال لاقف تمدن كلعل لاقف اسأ 1
 3 : 38 نأ فاخ نبىبأ ىشخ الف تامفدق لاقف نينس عستىلا صولق ةئامو صواق ٠

  هلفكف الفك انماضىل قاؤةكم نم جرت نأ فاخأ ىنا لاقو ههزلوءانأ ةكم نمر بون
 ركبها نب هللادع هان أ دخ أ ىلا جرخنا فلخ نب ىبأدار ,أافركب ىبأنب هللادبع هنا

 رس * لدول لإ جرخ مئاليفكهاطعاف اليفك ىنيطعت ىتح كعدأال هللاولاقو همزاف
 بو هللا لص ىنلادح رح ىلا هتحارح نه امتامو ةكمملا فاح نى عجر

 0 يئس عبس سأر ىلع كلذو ةيببدخلا موب سرافىلع مورلا ترهظو هزرابزيح
 . ةندم قارعلاب اونبو نئادملاب مهلوخ مورلا ت تطبرو رم مق ناكل يقو مهبحا نم

 . . هللا ىلص ينال هبءاجو هتنرو نم رطخلا لام دو انأ وا رمقف ةيمور اهوعمو

 ْ . ناكو هبقدصت !سو هيلع هللا لص ىنلا لاف رامقلا مرحنا لبق كلذو + سو هلع

 ١ لزيمل مورلا بلغامل نامرهشنا هريغو ةمركع لاقام ىلعاسراف مورلا ةبلغ ببس
 | 3 برش 2 00| لاح ناحرف ةوخأ انيرف جيلا غلب تح مهتتادم برخيو ,مهؤطب

 1 ىلا تحف ىرسدكه تملك تغلبف ىرسك ريس ىلع سلاح ىف تيار دفن هناعحال لاق

 | اللا كلللاأ هلأ بتكف ناحرف كيخأأ سرب ىلا ثعباف ىباتك كانأاذا نامرسبش

1 
8 

 دايمرعل ا ا دروس كت توا ديس وصسم ا دا د

 . سرافلاجرىفنا هيلا ننكن لعفتالف ودعااىف ةلوصو ةياكنلهإنا ناحرف لثم دحين 1
 . سرافلهأ ىلا اديرب ثبيودبجملو ىرسك ب ضنف ةعحا رفدسأرب ىلا لف هنعافلخ 1

 1 ةريغص ةفيع ديربلاعم ثعب مث * ناحرف مكيلع تامعتسساو نامرهش مكنع تل نعدق ىلا
 ' 0| ]ذآ ثلا هلداثلاو كلما ناحرف ىلواذا لاقو نامرهش لتقب اف ءسأو
 "2 لزنوةعاطو اهم“ لاق هأرقالق ىرسك باتك' هنلع ضع نامرهش ىلا ديربلا لصوالف

 تا ناحرفىلا ةفرصلا ديربلا عفدق ناحرف هان هيلع سلحأو كلملاري رس نع

 1 | فسو تك ىح لعتال ءالاقف هقنع برضيل ةفانكوا نامرهش هنحاب ىعدتسا

 ١ كش تعحار اذه 0 لودس فتاح كذا هاطعأو فف طفساعدف عن لاق

 0: بتكف نايت هخأ ىلا كلملا ناحرف درف دحاو بات كب لتقديرت تنأو ىرطلا"

 ٠ قتلا فصلا اهغلبتالو دبل اهلمحتال ةجاح كلا ىل نادعبامأ مورلا كلم رصيقمملا

 ل لعحوىور فاأ ةئامسف رصبق نلف نيسج ىف كاقلأ ىتدامور نيس ىف

 1 . هنا اوربخاف هن هنونع 11 هءركع نا ديرب نأ ةفاخم قرطلاىف هيدب نيب نوبعلا مضي

 ١١ داو لكعمو اهالخدف جاب داهف ةبقامهل تبرضايقتلا الق اسراف نوسجالا هعم سل

 ' الذكي حأوانأ كدالب برخ ىذلانا ناهروش لاقف امهنيب مرتين اج رتبايعدو نيكس

 ) 6و ١



1 

 تاءرذاب مهوناوف مورلا اوزَغ اسرافزا ىور 6 نينس عضب ىفنو,اغيس #9 بلجلاو

 لا ا مهيلع اويلغف سرفاانم مورلا ضرا ىندا ىهو ةريزكابلبقو ىر 2

 ركبوا م عللاقف تربو مكيلع نرهظنلو مكاوخا ىلع انناوخا. رهظدنقو نون ١

 هالاقف نينس عضب دعب سراذىلع مورلا نرهظتل هتلاوف مكنيعا هللا رقبال هنعدللا ىخر

 لحالاق هدامو رطخاىهديازف عستلا كل ثالثلا نيبام عضبلا لاقف سو

 و 3 ناكمناب بيحاو برالارادف ةدسافلا دوقةعلازاو> 10 ةيفنللا ٠

 مظلاب نوبلغيسو ججفلاب تبلغ ”ئرقو بنغلانع رابخا اهنال ودلال ةيآلاو | 0

 ظ

 1 تقوو-هو نيلاغ مهأوأ 5 ليقن م دعب نمو لبق نم سعال اهلل زف لعا 0

 ا ىلتق 2 مندي لع تدباق أ لتش نأ د وا رست نأ 2 مشو ٠

 هيحاص ىلا ل راشأو ايو لاقف كعم هلتاقن نو هيج هانعلخ دق 1

 ىلع مورلا تايداف بيك ناجرتلا التقف اشفامهزواح اذاف نينثا نيت" ر

 لحفل هلوق كلدف كلذ نيلسملا 556 ناكن مو حرفف ةيببدخلا موب سو 1
 تغرد 2 لبقو 0 مأشلا 1 برق نعل ضرالا قا مورلا تب 2 0 1

 عسنلاىلا ليقو عبسلاىلا ةثالثلا نيبام عضبلا © نينس عضب ىف 9 سرافامورل

 3 6 ةلود لد ند 1 » دنب نمو لبق نف سعال ا هلل 0 ةرسشعلا نودام

 ةيلعدعب نم ) دعب نمو )مورلا ىلع سراف هب

 يه هيل عا للسن ةفسم نو

 , بالاك ةءاوهو مهباَغ ىرقو لوعفملاىلا ردصملا ةفاضا نم 4 مهبلغ دعب نه مهو 2

 | سرافو نمنو باتك لها ىراصتلاو متنا اولقو نيس 5 اوتمثدو نوكرشملاحرففةكم

 أ صئالو ريع ى ب 1ع هيحادتق هيلع كيحانا ذلحا ان لعءحا تيانك ف فلح ى قا

 1 هللا ىلص هللا لوسر٠ ركبوبا ريخاؤ نينس ثالث لدالا دام امهنم دحاو لكم ١

 ا 20 هللا ىلص 0 0 00 تامو نيد حالات ل اهذ

 هك 200 لاف سو هيلع 2 00 ا ةثرو 1 ١

 راع عع ل

 ا هقتاتل[ةنلا 3 ف مهنأ و لغيس نرمسلو ماخناكيزا اويلغ مورلانا ءانعمو |

 ا ا اغلا ةقاح دا نوح ادت ه ىلعو مهدالب نض عل اوفو نوكسملا مهازَع هلوزت

 / هللا ىل هللالوسر ىلا ديلا ءاجو ىرسسك تامو مهولتقو مهوبلَعو كلذ ذنع

 ا 3 نوبتستس يظ ميل نشف كأساس ,البقو ندرالا

 لدا 25 دقو نأ ردصم باذلاو باقل ماللا نيكس“ ئرق ومالا سراة أ ( مه د دعب نم (

 سرافتبرتحا لبقةرمشعلا ىلا ثالثلا نيباموهودب ( نينس عضب ىف ) قلعتل هيلعفةوالوس راف( نوبلغيس
 هللال وسر ىلع قف ةكمرب_هلا غلف 2 ورأ 0 سرافب كلملاومورلا سرا تءلذفىرصبو تاعرا

 باكل هأ مورلاو مهل 0 مو هراة رود : باتك السوحم سه 7 يؤ سراؤ نال نيتمؤملاو مو
 اوتمشو نوكرسشملا [ وو
 لهأىراضنلاو متأاولاقو

 سرافو نمو باتك
 يركلا ريطدقو نوسأ
 نرهظناو مكناوخا 7

 لاقف تازنف مكيلع ْن

 هللاو ركب 1 7

 سرافىلعمورلا ن ره-ظيا

 لاقف .ني:س

 تراك ىاح نب نأ هل
 دما كال

 صئالق رششع ىلع هيحانف

 لعحوامهتمدحاو لكم

 ريحا ننس ثالث لجألا
 هللا لص هلآ لور كي وأ
 مال را لع روا

 َّق و رططا ىف دز

 ُْض .واقةاماهالعلجالا

 ىبأ تامو نيزس عست ىلا

 ىلد هللال وسر حرج نم

 مورلا ترهظ وسو هيلع هللا

 وأدب دخلا موب سرافىلع

 رطاناركبوبأذخ أف ردن مو
 هيلع لاقف ىأ ةيرذنم
 ةيآ هذهودب قدصتمالسلا
 ناو هلو ةح ىلع ةنيب

 اننال هللادنع نم نآرقلا

 ناكو بيغلا ع نع ءايثا
 هديغو [ارنلع دا افلادوقعلاَن ا دعو ةفينحىبأ بهذم ( سم هاخو اق ) نمو ةداتق نع رامقلا رحت :
 ىش لكلبق نم أ( دعب نمو لبق نهسحالا هلل)ة صقل هذه. كلذةحص ىلءاوهح ا دقو رافكلا و نيِسملا نيب برا راد

 نعي (مهو) مهبلغمللار 3 ذ تح مورلا ىلع سر اذ لأ باغ اكناع الا له أ ىلع بلغن نم اولاقو ناوكرسثملا كل رسو نونو
 كاد عيابدةناكو نينسعيس سأر دنع ( نينس عضيىف) سرافىلع (نودغيس ) مهيلع ساو (مهبلغدمب نم) مور مورلا

 ند (لبق ةنم) إس وهيلعدللا لصدم# ةلودلاو ةرصنلا(سمالاهلل) لبال !نهةرسشع ىلع يتم اف لشن ىبأ قيدصلاركب



 / و" دعب نهونيب وغم موك تقو وهو نييلاغ معلا لدق نم ٍليقهناك نوداْعي نيدو اوءلغنيحوأ ل نمو

 ءايالا كلتو ا و اهللارمابالا سنل ارخآ نيبلاغو الؤأ يبول 2 كك نأ ىف نيبلاع منوك تقو وهو نيبولغم

 ديار نونءؤالا حرش ) ههتبلغنم هللادعوام لحنو سراف ىلع مورلابلغت مونو ( دئموتو )سانلا نيب اهلوادت

 نينمْؤملا قدصو راهظاوه هتلارسصن لقوذكم رافك نم م تعثنم ظيغو هإباتك الزم ىلع باتك هلنم هبلغتو

 زي زا وه واس نم رصنب ) نينهؤملا ىلعال هللا ىلع فقويفحرفس لصتن ءايلاو مورلاة بلغ منيكرسشملا هلاوربت ايف

 ةوتنالدك 5 مرد ها دعو) ادار - 32 زج فاطاعلا ذو رسشملاو» 2 6 ميحرلا) هبا دعأ ىلع بااغلا

 نوياغيس مهبلعدعإ نم مهو

 و اوبلغنيح ”لإدإ 4 نيب منوكت دوه هي ولغ مو ع نمونييوا د
 ني علا 2 1

 هياافاضم ربدقتريعنم دعب نهو لبقنم 'ئىرقو هناضشالاامهنم ؛ىشسيل نويلغي داوعت سوادا دعو
 نونهؤالا حرش 8 مورلاب 1 م , دئموبو يار ,تاوالو اىا ادعبو البق 9 لق هناك

 | مهتدص روهظو لؤافتلا بالقنانم هيفامل هل باتك الن مىلعباتك هلنم# هتلارصنب

 ا لقو مهنيدفف م هتابو مهنيش دايدزاو مهئاهرىف مهتبلعو ل هملا هناوربخا ايف

 ا

| 
 ا

 د هللادعو ةلزنع هللادعو

 ١ ! هللا فا ال) ادعو نينمؤملا

 | لطلال

 !(نولعيال سانلارثك !نكلو)

 نم لد ( نولعي) كلذ
 3 نايس هيقو نواعال

 9 0 3 رصنب # اونافت ىدح اضءب مهثادعا صعب ىلَونابوا مهقدص راهظاب نينمؤملا بتال عدلا

 هدايع نم مقل * محرلاززءلاوهو 0 ىردا ءالؤهو ران ءال وه ر صنف 3 ءاشي نم ّْ

 3 ردصم 0 هللادعو #ىرخا مهرصطب مهيلو لضفتو دان مهيلع زفت

 هيلع بذكلا عانتمال «هدعو هللافلال هدعولا ىنممىف هلبقام نال هسفنل
 نوروز | عد نيبو ل-هجلا وه

 ىذلارملا مدع سب قرفال

 مهركفت مد- عو مهاه+ل هدعو ةيعالو دعو 7 نواعبال سا انلا 0 31

 5 زوا 3 : ع
 اهفراخز: عتقلاو اهنم هنودهاشيام ه# امدلاةو.لانم ارعاظ نولعا ه ن“ 1 3 ١ ١

 52101 7 ا كل اسال تاتا 0
 حرش دئموبو 2 هردقو هناض#و 0 هللا سحاب وهذ ع ند اه دعب ندو سراؤ (امندلا ةولا نم ارهاظ)

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا حرف ليو سراف ىلع مورال ىا 3 هللا مصمم نو-:هؤملا ايطايوارهاظ امدالنا كنق

 لف لع تاكا لعأ روهظب او>ر ,ةورد موب نكرم ل ع مهر ويظب نونهؤملاو لاهخلا هقرعيام اهرهاظف

 كااغلا 3 2 زءلاوهو 3 ءاشين م رص رصتلا هدم ىأ 3 ءاّشي نم رص 0 ةلادقلا ا اهطايواهفراخزت عملا نم

 مورلاروهظبادعو هللدعو ىأ 4 هتادعو ») ىلاعتهلوق # نينمؤملاب ىأ 0 محرلا 0

 هدعو فاخال هللانا ىأ## نوعا 8 نكلو هدعو هللاغ امال 0 سرافىلع |

 | نورجنو نويدكي فيك مهشاعم سمأ ىنعيةايندلاةو.كلانم ارهاظ ن :را# ىلاعت لاقمث

 نءلاشو مورلا ىلع سراف

 نمو مورلا ةبلع لبق نم لبق
 3 : ىلع مورلاةيلع كعب نم كدر

 3 فرط مهردلا رقما مهدحأ نا نسا لاقو نودصخمو نوءرزو نو_سرغل قهو

 01 اهنا انقتحب ايندلا نولعبال لآقو لص 0 يي هرفظ !
 لما سمالاهتل لاقبو سراف

 أ نم ل قنمةثيشملاوةردقلاو

 أن ولعإ) نماقلاخ ناككلذكو نير ومأملادعب نم ونيروع أملا لبق نم اسعآ هللا ناكلاش و قلم اءانفدعب نمدعب نمو قل اءاد ا لبق
 ١ دعب نماكلامو نيكولمملا لبق م اكلامناككلذكو نيتوز راو نيق .ةواخلا دعباقز :ارواقلا>ونيقوز رئت ةنماتزارونيقوا للا لق

 . لعأ ىلع ]وتاكل لع يلا ةرصنو سران لع مورلاة باع موب (دشماوب و)نإ بلاء ون لبق ني دلا مون كلام ىلاءتهل وقل نيكوامملا

 - :سراذىلع مورلاةلودنوهنادعاىل ع سو ةيلتلا لمندع هل رس نرسل عرفتو د1 مون لاقوردب موب كلذ نخوةكم

 ' نينمؤملاب ) مي>رلا ( ردي مون هبا أولهحىبأ ن ء.هةمعتلاب زب زءااوهو) + سو هيلعهللا ىلص اد ىلا ) ءاشي ندهرصنم)

 ١ ةرصتلابدسنا(هدعو هللا فاخنال ) سو و هيلع هللا لص بمأو هدلاو ةرصنلاب (شلادعو) هناك و ٍثو هيلع هللا لص د

 ١ |. 1ا0 انيارعاط)ةكم لأ(نول) نب :ودِعو فاجال هللانأ ( ولعل ) ةكم لعأ ( ا ا نكلو) ةلودلاو

 ءارسثلاو ةراجملاو بمكلا نم ايندلاةلماعم عم



 ةلج نم ادحاوارهاظالا نولعلال ,ماديش رهاظلا ريكشتو ةحلاصلالامالابو ةعاطلاب اها انور 2

 ندعم مهم 1 ناس هيفو ىلوالا مك هلو هربخ ناو غو ةماثلا مه ( نوافاغم 2 ء هواه 1

 ىفىأ 2 ركفتلاااوش ملوأ لبق هناكافرظ نوكينأ لق ( مهسفنأ اور 2 لو هرقموة:رْخآلا نعت

 هدقتعا هلوقك نيركفتملا نا ربوصت ةدار هينكلو تولقلا 3 الا 0 ركفتاو ركفلان م ةعر رابقلا مي

 21 ىه ىلا مهسفنأ ىف اور فو اذه ىلع 38 ةموةركفدت :لاحأو سصاالاق رجفاو حر كش هلم نوكأ كك

 بئارغنمانطابو ارهاظ دله ا اوربدتيف اهادعاملاوداب ممم !- هلاوحايطسعأم 17 تاقول_خلا نماهريغنم مه

 ىلعهيفىزاج تقوولاءاهنالا ( مورلاةروس ١) نماهلدالهناو - "5 رض لابعالا نود ريبدتلا ىلع ةلادلا ةمكن
 ىل_عو اناس>ا ناسحالا

 | مهلا رطختال © نولفاغم ءال اهنم ةدوصقملاو اهنا ىهتلا 4 رشا "لانغ عر

 ىلع وهو كو 5 موا ىلوالل ربركت ةيناثلا مو

 هلو نم ةلدملا ةهدتملا ةلا ىضتةاةققحللا ةرخ ”ًالانع مهتلفع نكع لع دائم نيهجولا ٠

 ايندلا نم اهكاردا روصقملا تاناويلاب مهلا هيبشتو مهتلاهجل اريرقت 7 '
 ا-هصئاصخو اهتافصو اهقئاقح ةقرعم اه رهاظب رملا نم ناف اهرهاظ ضعي

 ماو ارهاظركت كلذلو اهيأفرصتااةيفبكو اهنم اهًرودص ةفكو اهباسأ و اهلامفاو 5 ا

 قرفالدلا اناسملو يل ركل 0-0 اهليضىلاةلصوو ةرخآلا لا ناش 0
 اوثدحمموا #*« مهسفنا ف اوركقتب وأ ايندلا رهاظب صتعىذلا مااوإعلا مدعنيب

 0 او 0 0 0 0 اهريغنم م مهيلا برقاا-هئاف مهسفنا سعاىف و وركقت وأ را 0 ا

 -ه فش
 08 90 ذر 1 | لع اهعدبمةردق هل قةحعتلا- هرسأي تانكمملا قهل ىلتئام رصبتسملل اهمقىلت

 رق هأم 5 ل هلا ]ل

 8 7 2 7 1 ١ # قالابالاامهتيبامو ضرالاو تاووحلا هللا قلخام 0 اهئادنا ىلع هتردقاسهت . ْ
 هيلع -اد 00 |

 1 ِ قالو هدنع 0 « ىعسم لل>او ف مال الكل هيلع لد فود معو لوش ق

 (ىم# لجأو قحلإبالا) |
 ارجاع تال ايما 1 ا لحالامامقءا- ا دك عدا < ءاقلي ب مه د رءاقلب سانلان 5 ارض 3

 ةدلاخ قبالال و هغلاب كح

 قلاب ةنورآم اهقلخ اع

 اولعإ ىدح اهلثم كال

 قئالخا ا كلذدنع

 ع راحاه ىحأ كيدك

 سال هناوريبدتلا ىفةمكملا
5 

 تاوعتلاهللا قلخام)ت قولا

 قاعتم(امهنبامو ضرالاو
 وا هانعم فقودحلا لوثلاب

 ا ةرخ آلاناو ةيدا ايندلانا ن 000 نودحاح © نورفاكل ههدعاسلامايقوا ىعسملا

 ١ لدقو اهعاتمو اهراضموهو اهنطاب نوليالو امعالمو اهذالم وهو اهرهاظ نولعي

 ْ نوهاسىأ 6 نولفاغ مهّدر ,ْح ًالانع مهووإل اهءانف نولعالو رهاظلا اهدوحو ن نّولخا

 ١ هللا قلخاممهسفن أىفاور هد مل موو لحو نعهلوت## درسا 0

 ريدقتو ةيكحلاب د هيووصم

 نم اهلدبال ىهعسم لجأ

 ماقوفو هكلا ريدانإ
 باسحلا تقوو ةعا كا

 طرا اكاقملاو ا وثلاو ا ياكل ا ا ا ا ل ل 3 رم

 ءاقلي سانلان 5 0 ناواثيءدملا نبع 0 2 5 مهكر هرب فو ودجر نال نكن واع 0 مسك هل أو

 ممر ع اعلي نورئاكل ىأجاحزلالاقونودحاجل ( نورئاكل ( ءازجلاوثعلاب(( 0

 ) نولفاغم هه 22 )ةرخ الا عأ نع )ع ةرد الا نع مهو ( فصلاوءاتشلاق نو ات امو فلألادخاو نم باشكال ع

 ن* ( امهنيامو ضرالاو تاوعلا هللا قلخام) مياه ”(مهسفت أف) ةكمرافك (اوركفتي مل وأ)اهلمعان وكانا و

 (سانلانءاريثكن او) هيف ىذةمولع»تقول ( ىعس لجأو) لطابالال ىبلاو ىالاو قمل( ق0) باز

 نودحاجل(نورفاكل)توملادعب ثياب( مب راقلب كم راف

ٍ 



 ا 0 داليلاىف مهديسلريرقت وهأ مهلبق نم نب ذلاَذِ ,ئاعناكفيك اورظنف ضرالا ىفاوريس ملوأ)

ردو (ضرالا ورك او جمذشلا اوناك ( لاق يلا تامل مثالا نم مهريعو د وكو 6
 : ا

 عاسر م:احو)ةكم لهأةراعنم ىأ (اهور ع ام)ىف نإ 15 ردصعهامو 0 د ركضت هيد 34 5 نو 03

 نا وناكنكلو م( مهلاملظم هاياهريمدب ن 5 0 يملظل هللا ' ناكافلا وكلهاذاو: هو :ىأ 0 قط 2 اعف قو

 ّ دلة ناكل مه ديمدن بج وأسم م” و 1اعث.ح(ن ورمثعلاو ىداحلاءّد كلا هسفأ | اوملظ مهن : ء(نو وملظ»

 اؤاسأن ذلا) افوكو ىاش

 ارسل ثدب 05 ) 1

 تن يي يي

 ريرقت 6 مهلبق نم نيذلاة 1 ناكفيك اورظُنف 0 02 موأ 8نوكتالا

 | 6 ةوق مهنمدش اوناك وي مهلبق نسمدملار ل كا مهرظنو ضرالار اناا مهري /

 ١ نداعملا جارحتساو هايملا طايذتسال اهمحواولقو 7 ضرالا اوراثاو 32 دوكو د 1 55 :اتىسللا ناك عقالاوهو *

 ىلع عفر اهلعو نسحالا

 | بصن نم دنءناكمسا اهنأ

 ا دنع بس صن ورب ا ىلع ةيقاع

 اوبةوعمماىنعملاواهءفر نم

 تناك مث رامدلاب ايندلا ف

 | 1وانأ ندلاوعو راسل

 قلازانلانهو ةرخآلاف 5

 نأ ( نب رفاكلل تدك ءا

 نابوأاوب دك نال ) اويذك

 اا أ ىنءعم نا ىلع لدن وهو

 | اوناكومللاتاب 1 اورفك

 !مالامي # اهورعو 6 ةعارزال اهوبلقو اهوئرح ىأ 4« ضرالا اوراثاو ا
 | مهربذكتل رانا نير فاكل اةبقاع
 ناكمت ىنعب( نؤزهتسي ام

 ام مجازهتساو هللا تاي

 | اورفاسي (اوريسي موأ)
 عيألاف ) كم١ افك
 فيكاو نك تف ف(اورظنم ف

 2 | زح (ةب ةاعناك

 نم «اهورمامت رثكأ # ضرالا اورعو * اهورعو #9 اهريغو روذبلا عرذو [
 1 م مل هيقو اهريعوف مهل طيسبال عرزىذريع داو لعام نافذ اهابا ةكمل ها ةراع

 ٠ْ نع اهصا رادمذا اه الام فءضا مهوا 5 نورفم اند نورتعم مهنا ك ثرح نوه

 مهو ةرامعلا عاوناب ضرال اراطقاىف فرحت :لاوداب ءأا ىلع طاستلاو دال اءلاىق طست |١

 تاب .لاوا تازجسلاب 4 املا اب مهلسر م 2 10 داو نوثيم ءافعض |[

 000 ا د 2 0

 ١ ىأو_لا ةلصخلاوا ىأو_لا ةبوقعلا مهتبقاع ناكمىا # ىأوسلا اًؤاسا نيذلاةبقاع |
 لثع اًواِج مهناوممبقاع كلتنوكتنا 50 ةلالدال 35 وم هاظاا عوف

 | تا دك #9 اهب تءنىرسشيلاكردصم وا ا تا ع ىأوسلاو مهلاعفا ا

 1 ا ناك ريخو ا 61و شال ناس فطعو أ لدي وأةلع 8 نو 0 ام اوناكو هللأ ا

 ناكمثىنمع هلوءفموا اًواساردصم ا ١ ىتح مهولق ىلع هللا عيط نا ةئيطخا اوفرتقا نيذلا بقا

 ا
 نه نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف 8 اهف اورفاسي ىأ 4« ضرالاىف اوريسي ملوأ |[

 ةوق مهتمدشأ اوناك و اوريتغيف مهلبق مثالا عراصم ىلا اورظني ىأ ه6 مهلبق

 | اونمؤيإف ىا ؛(تانيبلابمهلسر مهتءاجوو ةكم ل اهاىنمي # اهورع ام رثكأ 9 ةيلاخلا

 © نوملظي هسفنأ | وناك نكل ولف مهق وقح صن ىأ اوك مهملظيل هللا ناك اف هللا مهكلعاذ ْ
 ْ ه«ىأوسلاؤهاوقمعساذ لمعلا اًؤواساىا اًؤاسأن يدلاةبق 5 ناكمت ِ مهق و ةح سخإ : ىأ

 'ةبقاعزا ة دن لأ ىعمو مي مسا ءوسلال-3 3 ا لأ مو مهو ةيشلا ا

 - نيئيسملا ةبقاع 0 آلاىنمم ل. ةواوبذك مالى« اوبذكن ألا ةلاءوسلااولعنيذلا

 ١ هلوت ع 34 رس ا ماوناكو هللا تاب 1 ٍٍق 0 ىلع تت سلا كلت مه 3-0 ل

 لا و رفدلاق اياهذ دعااو ايلطاهادشأ(ضرالا اورا و) ع لا(ةوقرممدشا اوناك) لسرلا مييدكتدن 8 0 0

 5 أ)اهناوقبإ 5 ورعو) ةكملهأثرحامم رثك أسرغءلاوةعارزالاهودقو اه ورح ضرالااوراث ألاقو ةراملاو
 هللا م اونمؤي !ةتامالعلاو ىهنلاو ىمالاب !( تايب م جاسر مهمءاجو ) ةكم لهأ اف قبامم رثك أ(اه ورعاك
 يدا لسرلا بيدكتو كرشلاو رفكلاب.( نواب 0 نكلو), هايا هك العاب( مه ظل هتياناك اف)
 انو هيلع هللا دصدمحع( هللاتاي آب ) اوندك ن 01 الاىقرانلا (ءارعلا) هللاباوكرشأ ( اؤاسأنءذلا )

 ( نؤزعس / هللا تاب 1 ) 5 اوناكو ( نآرقلاو

 ا
| | 



 ) ىلا املا 0 ليسورعواءالإبو (نوءحرت هيلا ( جوال يس هديعل م اي

 نيذلا نء( ,ماكرش زءمها نكيملو ) نوكرمثملا ( نودرحما) عب نأن م سئيو سبنب ملاذا سلباف هترطان لاقب ريح
 كالي والا 7 لدا رساىتاؤلع 55 كفأالا لةواوب فمتملا ق(اومةش) د بتكومللا نودنم مهودبع

 ىأ(ني رفاك مع اكرسشباوناكو ) ( مورلاةروس )اهتكر -هنم ىذلا هبي م7 لمس قرط اةروصلع ةزمهللانابثا ءايلالبق

 انو دحتح و مول ايزورفكي
 نيرفا اينالاف اوناكددأ |

 ةعاسااموةنمونو) ممبسب
 ) نوقرفت دامو
 نيإسملل نوةرغتن ىف ريكا

 هدعبام ةلالدأ نيرفاكلاو

 نذلااماذ) لاق ثيح هيلع
 تالاصلا اولعو اوتمآ
 ناتس ىأ 2 ةضورفف مف

 ماسالريكنتلاو ةنجلا ىهو

 (نوربحي) هلي تقتواع عأ

 ظ امج اويذك ناو لمفاتلس ىاوسلا نو وكيذاتويو ب اذزهتاو تالي اود
 رسفم تناك 13 ةءاتسالا نال 6 نوكي 5 ليوهتلاو ماهالل ودعوا | :

 86 نويفوكلاوؤ صاعْبا أرقو لوقا ىنممةنعضتم تناكما زهتسالاو .بيدكتاب |
 | مهتشن « قلاؤدسدتلا 9 ةروك ذملا ءوحولالع اوبذكناوأ ىأوسلا مسالا 1

 ١ ىف ةغلاإل تاطاتإولا لودعا اوءازعلل # نوعجرت هيلامث لف مهثمس 5 هديعب مث لف :

 سلب ةعاسلاموةنموبو ف لصالاىلع ءايلاب حورو ورعوباو ركبوبا أرقو دوصقملا

 حت نا نم 0 ظكم اذ ساناف هترظان لاش نيس نبريوم نوكلا » نومرحجيلا

 مهل نكيملو قف هتكسا اذا هسلبا نم مالنا فب ”ىرتوءوغرتال قاس الملا ةقانلا هنمو
 ظفاب هئحمو هللا ب اذعن نمد ؟ هي اًوعفش © هللاب ,هوكرشا نم 4 مهئاكرش نهأ

 0 او_-شي نيد 7 نورك كك نت اوناكو 0 هققعل ىضخاملا 1

 اولاب ليبارساى ءاواعوءاوءقسش 5 بتكو ميسي ن .رفاك ايندلا ف اوتاكأ
 00 0 رد هنمىذلا فر اةرودىلع جزومهلل اناا ءايلا لب ةففاالاب اب ىا ًاوسلاو . ١

 تاحاصلااواعواونمآ نيذلااماذإ هلوقا نورفاكل اوزونهؤملاىا##نوقرفتيذئموةعاسلا

 مهعوجودإتالهتارورسنورسي © نوربح ظرامناو راهزا تاذ ضرا  ةضوريف مهف
 0 هرج الاءاقلو انآ ؟اوذكو اورفكنيذلااماوؤ# :

 مر ءامحأ توالادعب م هل ا هديعي مب * قكلاؤدبب لأ ٍِي لا 1

 لق نود ردا مف 95 ةعاسلا موق موو 3 4لاعاب معز رهف ىأ »4 نوعا هيلا“ 9

 ملو 8 نووصتقي لقو مه و مهل عطقني لقو انج لق نم نوسأيب م ةاتعم ١
 اوناكو# مهلذ ومفش ىأ# ١و هفشؤفاهودبع ىتاا مهماتص أ ىندي 6 مهماكر مش نم مهل ن 5

 ( ةعادلا موهعسو و 2 مهن.أريتتو امد نورا 5-5 نيكورتم نيدحاحىأ 4 نير فاك ئاكرشب

 ّْ ةنكلا لهأ ب اسما دمب نوةرفت,ل قو رانا لهأن 0 ةنطالهأ زيقيىأ ؛# نوقرفت ذ دئموب 1

 ' اولعو اونمآ نيذلااماذ## ىلاعت هلوقوهف اسأ نوءقحالف راذلاىا رانا لهأوةتحلاىلا |
 ١ ةراضتلا ةيافىؤوه ىذلاناتسلا ةطورلا ليقو هع 5 ةطورق مهفتاحاصلا 0

 ارو رساا ةريخلاو نورسو نومعن لدقو نوهركي سابع نءالاق 71 نوربحب #
 لح هللا قاخ نم 3 دل ىازوالال )اق ةنللاىف ع نوربح ىنعمؤ لقو ]

 | .ىصيستو مالص تاوع# عس لها ىلع عطق عام" !| ىف ذخأ اذاف ليفارسان او 0
 ١ لاه لحراَةرئر 0 لأسو هندروالا ةرجش 0 قالف عاملا ىف د لاقو

 | اه رامتو ةضفن :م اناصعأو تهد نع ايلصإ رك مذ ناس عام“ نم ةنجلا لهال ١

 .هرساذا هري>ح لات نورس

 ههحو هلل -ام ارورس

 فاتخامث هر ”أ هينرهظو
 راسملاهوؤ لاّتحال هبف

 لبقو نوم ركي ليقف

 عاملا وه لدقو نولحي

 ورذك نيذلاامأو ) ةنملا ىف
 ءاقلاو انايآب اويذكو

 ثعلائأ(ةرخئآلا

 (قلظاؤدسهللا)زو رخل
 0 (هديعب مث ز ةفطتلا نم

 ( نوعجرتديلامث ) دز وه « هيلا 2: ةمامقلا
 مكي رمد ةرخ لان ودرت

 ا اباه واكت كلاعأب

 ساب ( ةمايقلامدوهو

 ند سان وءردا

 (مهبا نكيملو) ريخ لكنم

 (مماكرش نم)ذ نان , والا ةديعل

 عفشي ا (اًؤءفش) معهلآ نم ْ

 ا ) نيكرسشمانك امانبرهتل اون وأو ني لحنا ( نيرفاك )اهاياممتدابعب تهل اب( معاكرمشبا وناكو ) هللاباذعنممها ٠
 م موهلعهللا ىل !صدمع* ) ار[ نذلا امأف)ريعسلا ف قيرفو ةنلاىف قار 8 (نوقرفتيدتموب ( ةمايقلامون ىهو (ةعاسلا

 فععلاب نود 0 نومءعش ) نوري ١ ةن>-ق (ةضورىفمهف) ممر رنيبو مدي اعث تاعاطلا .(تاحلاصلااولعو)نآرقلاو '

 توملا دمي ثء.لاب هر الاعا- ةلو ١ نآرقلاو مل-وديلع هللا ىلص دا اياوندكو) .للأب اورفك نذلاامأو 7

 نس الحلا عمسااف اضع اهضعب 0 داق احر هللا ث عرب توقانلاو دج رلاو ولولا

 | ةمايقلاموب تعبلا ىأ 4 ةر , الا ءاقلو اشنيآب اوبذكو اورفك نيذلاامأو وف هنم' (

8 4 * 3< 
 5. هاوينن تت دج دف يك



 ها ديو والا ىلع. كيم“. متضرر ا

 د دع ع

 ا يسرا مهامو هلوقك م ع قفل ةنع نو.غيال 0 000 بادعلاىف كئلواف )

 5 ا د.عولاو دعولا'

 هارلاو ( هللاناسسف )
 وه 5 هرهاظ عيستلاو

 ءانثلاو ءوسلا نم هتلاهيزتت

 تاقوالا هدهىف ريخلاب هيلع

 هللاةمعن نم اسف ددحمتلل

 ليقف ةالصلاوأ ةرهاظلا

 || تاواصلادجن له سابعن.ال
 معن لاقف نآر قلا ىف يا

 وتعو ةياالا دكت

 ىنعملاو ردصملا ىلع بص

 وأ هبقيايال اع هوهزن
 ( نوسغنيح لل
 ءاشعلاو برغم ا ةالص

 ةالص(نومعصت نيحو )
 تاوملاىفدجلاهلو) رعقلا

 هانعمو ضارتءا(ضرالاو

 ّس مهلك نا زيمملا ىلع نا

 ضر ,الاو نتاووعسل ا لهأ

 تاومساىفو هودمحينأ
 ) ايسعو ( ديلا نم لاح

 فوطعموهو رصعلا ةالص

 ايشعهلوقو نوع نيح ىلع
 نوسع نيح هلوش لصتم

 ةالص( نورهظتنيحو )

 ىلخيد كارلا

 | رثك الالوتلاوةريهظلاتقو

 || تضرفس1تاواصلانأ

 ةكك

 ىف ( باذءلاىفكئاوأف )

 نو.دعم (نورضحم )رانلا

 ل ديعولانم وطب ودعولا ل و م رذ- لصوبام ؛ نورشعلاوىداخلاءزجلا ) ركذ

 نوع نيح هللا ناسف ف هنع نوسغيال نولخدم # نورضع باذعلاىف ككئااذ

 ال وطار امشعو نضرالاو تاومم مسللإ و َّى 5 0 _وعاصت نيحو ١

 , هقاقعتاو ههبزتت ةقطانلا دعاوشلانم اهف ثدحتامنا ىلعةلالدوا هتمتناهيفد دعو

 نآل حابصلاو ءاسملاب عدستلا ىمص#و ضرالاو تاوعسلا لهانم زيمتمل نمت دخلا |
 | نمراهتلا رخاوه ىذلا ىثعلاب دا صيصختو رهظا امهيف ةمظعلاو ةردقلا راثآ |

 || رثك اامهيف
 ١ 'ضرآلاو تاوءكاىؤدخلا هلو هلوقو نوسع ني> ىلع افوطعم ايشع نوكينا زوجيو |

 نو سلا تاواصال ةعماج ةياآلانا امنع هللاىضر سابع نبا نعو اضارتعا

 | ربظأاةالصنورهظتو صملاةالصاشءورجفل ةالص نو عصتو ءاشملاو برغملا ةالص

 تقو ىاىف نيتككر ةكع تداولا ناكل وش ناكمنال 0 نسحلا عز كلذلو |

 مالسلاوةالصا اهيلع هنعو «ةكع تن رفاهذالعرتك الاوةمدملاب س

 همر ديالا نوع ند هللا: ناحمتف لقيلف والا زيفعلاب هلل )اك نا هرسس ند

 :11 ددحت نال هطسو ىه ىتلا ةريهظلاو اهرون صقئاذا نيعلا ىثع

 حام رفاعاو تقف

 هللااودع ف ع 3 هللا ناح ف وقف ىلاعت هلوق # © نورض ب تادعلاىق كتفلواذ 3

 ءاشعلاو برغملا ةالص ىهو ءامملاىف نول دن ىأ * نوسكنيح ف هلل اولص هانعمو 1

 "ةاوىلاق دجله لو و ف مصلا ةالصىهو حابصلا ف نواذدنىأ  نوعصتنيحو © |

 ىأ © اشعو ف هازواصيو ضرالاو تاوعسلالهأ دمحم سايعن.الاق # ضرالاو

 ىعو ةريهظاا ىف نواخدتىأ 4 نورهظ:نيحو  رصعلا ةالص ىنعي اشعهتل اواصو
 ممنلاق نآرقلاىف سما تاولصلا دحت له سايعنبال قرزالانب ععانلاق رهظلاةالص ٠

 تاقوالاءذه صخاا هناعاو اهتقاوم وسلا تاولصلا تءجلاقو نيتب آلا نيتاهأرقو ظ

 يبستلا ىلا هتاتوأ بج فرصب نأ نرد ةبالناسنالاو اهمودألاعالا لضفأ نال عيبستلاب |
 كلاَغَو ةداعلا هنعدللا ف ف2 كلذريغو بورسشمو لوك امنه هشيعيامىلا جاتع هلال |

 | دبعلا لص اذاف هرخآو لالا لوأىفو هرخآآ و هطسوو راهنلا ل وأ ايم سأو تاقوالا
 مه ةمكر ةرشع م.-ىهو تاعكرلا ىت اب كلذكو نيتعاسردق مص اب اي لا كر

 ةرشع عبس هللا عبس اعاكف ارت وأ ىف سنإ تاواصلا ناسنآلا لص اذاذ رجفلا كر
 مونلا رادقم ىعو راهنلاو ليللا عبج ىف تاءاس عبسديلع قب راهنلاو ليلا نم ةءاس
 ةداعلاو هو هناقوأ 0 فرصدق 0 رقلاهنع عوف سم مأتلاو |

 موي لكف هدمو هللا ناعس لاق, نم لاق سود هنا ىلص 0 نأ ةرب 0 ْ

 2222-02 #2979 هو

 4 سس 2 َّق د اهإو ) رع 0 نيحو 1 1 الص (نوسع نيح) هللاواصو ) هللا ناعسف:)

 رهالاةالص ىهو(نورهظتني> وز رصعلا# الص ىهو(اشعو)ض رالاو تاوءكلا ل هأ | لع ةعاطلاوركشلا (ضر ,الاوتاوعسلا

 1 هيردق اثيف رهظي ىّتلا تاقوالا هدهق هيلع ءانثلاو ىللاعت هللأ هيزتد ضن ىعم َّق



 راطلا نهةضيسلا ىأ ( ل ا رخ و)رئاكلا نمنمّوملا وأ ةفطنلا نم ناسنالا وأ هضيبلا نم ثا( تل اد

 ديدشتلابو داجو ركبوأو الرعونأو ىاشو يم امهف فخخلاب تدملاو نمؤملانم رفاكلا وأ ناسنالا 0 با

 جر الا 0 وىلعو# زجنو>ر انو < كيدكوراهسو (امومدعب )تالا( ضو يحمد م :

 ةداعالاو ءاددالانأ ىعملاو 1 مورلاةروس ل نودر ب فصنلا 2 4 كَ ل2 قى فاكلاو ءكروبق نم نوجر 0

 اق ثه٠م6 ردق قى نايواست 1

 220 7 ١ نوح لذكر 2 ودع نيد . هللا ناهس مص ا ناعم :مالاسلاو ةالصلا :

 1 ١
 نم تم اردا -

 ىلا 1 جا ىلع 0 انيح 00 و همر 0 هنافام د كردا ىسع نيح لاق ع نمو هتليلف هتافام كردا

 ساسيعنبا 00 ناسنالاك * تملا نم ل جر إل هيف نوعصتو هيف نوى ا نوحصت انيحو |
 ىنلانا امرع هللاوغر | تقءيوا ةضيلاو ةفطنلا *« ىحلانم تيملاجرخو قه ةضيبلانم ةءاطزو ةفطنلانم |

 لاق سو هيلع هللاىدص | 4 كيذكوؤلاهسي هياهت ريد تابنااب # ضرالا يي 14 سكعاابو توملائاحلا
 كدخ كال أرقو توملاةابلا بيقعت اضيادناف عروبقنم *« نوحرخت وه جارخألا كلذ لو

 لكربد تاؤفاصلاو ةروس نضفاب ةماس رقلاءوندحأ تاي ةسةئامهدم وهلا نام وع نيد عصينيح لولا 1 رخآو كالثلاىلا نوت | نال ءاشنالا لصا ف ىلا  بارتنم قلتم هنآ نمو و ءانا عت نات

 تايسلكا م كلاشتكا الط ١ نسح امهيفلاقو ىذمرتلا امهحر رخأ هيلع دازوأ لاقام لهل دحأالا هيءاحامت |
 ناسالا ىلع نائف م2 نامل ساو لع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق 5 ةربره فار قا ا

0 | 

[ 

 ا )'ْ

1 

 رطقو ءاعسلا مو ددع 1
 : اذهو معلا هللا ناس كر هللا ناس نورلا كل ناتيدح نازيملايف ناتلبقث

 ا هللا يصىنلاجوز كررخلا تن ةيربو> ن 1 م 0 0 ,احملا ع ىف هحارخأ ثيدحلا |

 1 ىفىهو اهدنع نم ةادع تاذ 2 سو ةيلع هللا لص ىنلانا اهنع هللا ىذر سوديلع |

 رشعفر>لكب هلئىرجأ ١ تلاقدعب تحرخذم اذه كساعىف تلزام لاقف راهنلا ىلاعتامدعب عجرف اهدعسم |

 راعثالا قروو راطدالا ١
2 

 تاماذاف ضرالا تاربو 1

 هيلع لاق هريقىف ا هللا نا -نهتنزول كناملك 0 تنزووا راع ثالث تاملكع برأ كدمي تاقدقل ل

 2 ًارقنم مالسلا صاقوىب ب 0 0 ا دارا هنزو 0 ءاضرودقلخ ددع هدمحت

 نوسع ني->ح هللا ناسف مو 0 كي ا ؟دحأ زيصبأ لاقؤ 0 هيلع هللا ىلص هللالوسر 81 - 1 1

 هلوقملا نوهت نيدو كا هللا علاق 0 كِل م5 فيكلاق هناسلح عم تاب 7 1 فل

 كردأ نوجرخت كاذكو | هنع طحؤسم ريغ ةياورفو ةئيطخ فاأدنع طحبو ةنسح فاأ ها بتكيف ةعيستا ١
 اهل نمو همون هنافام جرم ىأ #« ىحلا ند تملا جرو تمملا نم ىلا جرم 9 ىلاءتدلوة## افلأ نيعب 7

 ةضيبلا نم ةحاحدلا جرت لدقو ةفطقلان م ناو. 2 و 0ك يا قل م١
 هنافام 11 نيح

 : أ قملانم رئاكلا جرو رفاكلا نم نمؤملا جرخم لو ةحاجذدلا نم

 « نوجر كلذكو فاهم تابنلا جارخاو رطملابىأ ه امتومدعب ضرالا يحي
 ١ هتايآ نمو 8 باسحلاو ثعبلل رو,ةلانم نوحرذ ضرالانم تابنلا جارخا لل

 بارثنم مدآوهو مكلصأ قاخ ىأ# بارتنم همك 2

 ندو ) هتايآ نمو زهتلماف

 هنردقو هني وبر تامالع

 مابأ ىأ ( مقاخنا )

 بارثنم )

 ةفطنلا(ىلانهتيملاج رعو ١ ةاونلانملفتلاو ةضيبا| نم ريطلاو ةفطنلا نهباودلاوةوسفلا( تيملا نه ىلا رك

 كلذكو ) اتسومو اهطخلدمب ( امنوهدعب ضرالا ىو ) لمتلا نم ةاونلاو ريطلانم ضيبلاو باودلاوةل لاا

 مكقلخ نأ)هلوسرةوبأو هتردقو هتينادحو تامالعنم ( هتابآ نمو ( روبقلا نهنوحر خو نوح اذكعلوق ( 3 حرت

 ل
 متتأو بارت نممدآو مدآ نم(با ٍإ



 كو ماج انش هر ردشو ةأجافمللاذاو م ثاعمةيفارف نوف رصتن( نورت كن )ةترذو مدآ ىأ( رشب متأاذامث

 أ( اي اناا اونكلتل اهاوزأ بفنأ ن همك قلخ نادتاآ َنِمَو) ضرالاق نب رمش اع
 هم . .مدآ عاضنم تقلخءاوح

 نم نيشالا نيبامل كلذورُخآ سدح ن مال اهساحو 9 أ 18 9 لاجرلان الصأ نم نعل 1 اه دعب ءاسنل او

 ردات! نم اا نسنللا هي غ٠. ]هفح نيبامو 4 نورشءلاوىداملاءزجلا ١ نوكسلاوفلالانمدحاو
 هلا لاماذا هلا نكح

 (ةجروةدوم مسي لحو)

 داوتلا مب لح ىا

 أ ولم لوك تقو مجان 757 نور رمش منا اذامث 00 هنممهلصا قلخ

 ماك كفل ةاوحنال © احاوزا مكفنانم مكل قاخنا هنايآ نمو 8 ضز ,الاق
 رخل نيج نمل مهسنح نم نونالوا لاحرلا فطن نم نقلخ ءاسنلا رئاسو مدآ

 "نيش قالفخالاو مخالةلدع ةيسنجلاناذ اهب اوفلأتو اهيلا اولبقل هكاهيلا اونكستل ف 0 9 بيسي جارتلاو

 «ةجروةدوه# سنا دارفانيبوا ءاسنلاو لاحرل نيب ىاه ركب لمحو ض رفانتل ةيانك ةدولا ل 1ع
 نايوا شافملا سعال ايظن تاناوملار أس فالاهريغو قل الابن ماررا ةطضاو د داولا نع ةرلاو عاملا نع
 0013 .ارالاو داوتلاىلا حولا نواعتلاو فرامتلل لع ثقوتم ناسنالا شدعت | | ةجرلاو ةباشال ةدوملا لبقو

 : كلذ فنا ظانمةجحرو هلوقادلولا نع ةجسرلاو عاملا نع ةيك | جد اوةدوملا لق ةوزويلا
 © مككسلا فالتخاو ضرالاو تاوعسا قا هنانآ نمو كذا نم كلذ ىفامنولعبف | ناطيشلانم كرها
 'هلاكغأو مكقطت سانجاوا اهيلع ءردقاو اهتضودمغلاوا هتنل فص لك رعناب يكفل | اهجوذ ةارملا ضغبىا

 'هداوشو دلحلا ضايس ُُ مكناولاو © ةيفكلاىف نييواستم نيةطنم ممسأ د داك هناق |

 قىح فراعتلاو زياقلاعقو ثرح اهذادو اهناولاو اه اهو ءاضعالا ت تاطرط##وا | ا موقل تاي آل كلذ

 "نآفلت قيلعلا يف اهل ةيتالملا رومالاو امهبابساو امهداوم قفاوتعم نيمأوتلانا | امندلا ماوق نا نوسملمدف

 ١ 0 كارلا ا ف مدآ علضإ ب و> قلخ ليقو مدآ تنم 0 احاوذأ | 70 ) كتل 92 كسير ونود نوط سرا فنرحستما4ةدرست دوام | ثول يس

 ' ةجرلاوةدوملأ نيجوزلانبب لءج ىأ هك ةجروةدوممكتي ل |. 0 اوزالا قطنلا ساما تن

 فاعلا 00007 و ةنارتالو ةفرس 318 ريك نع 0 3 00 نا ١ مكاولأو ) هلاك شاو
 كلذىفنا #9 ناحوزلاالا امني جارت ريغنم رخ آلا نم امهدحأيلا بحأ ”ىثامو | ايهرقاو الا

 ”ضرالاو تاوعسلا قاخ هناي نموؤ» هنردقو هتللاةمظعىف ىأ  نوركفتب موقل تايآل ْ قراعتلاعقو كلذ ف التخألو

 | دارأ لبقو امه ريغو ةيمّلاو ةيبرعلا تالا فالتخا ىأ * مكتنسلأ فالتخاو |

 قن نا)ةأ أرهاجوزلا ضةبو

 ا | عقول تقغاو تاك اهتولفالاو
 م دول ىتح نيقفتم نيةطنم موس داكتال ىتدءالجب فلاخ هلاكشاو قطنلا سا 0 1 نايك لهامتلا

 رخآلا 0 م ةدشبال ةعمج 3 هقطن مهه لك ف رهي طاح ءارونم ةعاج ْ ُكِلَذَفَو طاصملا تاطعتلو

 ْ . متأو نآولالا قالتخا نم كلذريغو رعسأو 1 ندعاو دوسأ ىأ # مكتا وااو ع | 1 ءاولو تل
 لاكشالا قالتخاىف ةيكملاو مالتلاهيلع مداآوهو دحاو لأن مو دحاول جر ون ا

 0 تقشاواف هنروصو هتلحو هلكشب 3 ولك فرع أ فراعتال تاوصالاو ْ نوتوافتمهتئاالا اهملعيال تلا

 أ|١ تلطءتلو ساتتالاو 0 ادحاو ابرضتناكو تلك اشو روصلاو تاوصالا | تبلل
 ا مت اذا مث ):دالو وأ
 عحاصم) م كفن أنه 5 نأ) هنر :لق ودتنبادخ وتامالع نع 77 هدايآ م ند و)ضرالاه>وىل !ء نوعتخ(ن ورشات 1( متدن

 جوزلا لع أ للةبع (ةدوم) جفرا اود 1 رماني (ركتي لعجو)هتجوزولا لدحرلاع نكسيل( اه )| اونكست) كنا .مدآة(احاوز 1

 ترك دامت( كلذ نأ د ريغصلا ىلع كيتكوو ريركلا ىلع ريعصلل د 20 لاه قة "وز لعئأ أ رملا ىلع لحرلل (ةجرو)

 تاوعسلاقلخ)ةتردقو ودتيب ادحو تامالع ن . م ( هناي ن نمو)لهللاق 0 ايف ) 0 كفن موقل ( اربعو تانداك !(تاي 8

 ةوسالاو رجالا روض ناولأ ف التخا و( ولأو)كلذريغو ةيسرافااوةسرعلا ركتانل ( كتل ف التخاو ضرالاو

 ةرثكلا لعم مودحاو تأ



 عوقلا هل 0 نينامزلا ف 2 ُ 0 0 وراهنلاو ليل 4

 داجلاب قاغتباو ليللاب مكمانموا امهيف مكشاعم بلطو ةيعيبطلاىوقلا ةوقو 5

 ناو نينامزلا م ناب اراعبشا نيفطإعب نيلعفلاو نيئام هلا نيب مش ١

 نا#هيفةدراولا تايآلا رئاسءديو ٌؤيوةحاملادنع رخآلا اص وهف امن

 نموإفةرهاظ هيف ةيكلاناذ راصبتساو مهفت عامس 46 نودع 5 -

 هاوقك ناب ردقم 6 قربلا
 ىدلع تنا'له تاذالادهتاناورم ولا ىضخلا ىر 0

 ةيآهربدقتف وذ ةفصواءارتنا نم ريخ ىدرملابمعستهاوقكردصملاقل مل 7 '

 دكا شيلا ضتاىرتلاو ترض انك م
 5 1 !ء امهبصن و ميقمل و ثيغلاقةكاعبطو هر فاسم اوةقعاصلان مذ 1

 هتلك ل ثه لاك ىلعواناطيشالاغرهتلءف كاوقكعامطالاو ةذاخالابعمطلاو فول

 دعب # تابنلاب 6 ضرالا هيف قدي دشتلاب ىئرقو## ءامءاعسلانملزْني

 اهبايسا طابنتسا ق مهلوةعنولمعتسب  نولقعي موقل تاي آل كلذىف نا ف اهسب

 ديعبلانه بيرقلاو قيدصلاز: ىدملاوءرعوم قطا دل 0 |
 ةيظعلا لاكوةردقلا ةعسىلع لبلد كلذىؤودا رأفيكو دارأامىلع قلخلا قلي

 راملاو ليالاب مكمانم هتايآ ع نمو مهف املا مومعل ىأ  نيملاءا تايآل كل

 تاي 0 هإضف نم ؟ ؤانتاو ا رلل لئللاب مكمانمىأ © هلضفنم

 حو اا عامس ىأ 46 نوعمسا موقل تايآل كلذ ىفنا ف راهن
 لح مقملل ىأ # اعمطو 8 رطملل دعتسل رفاسمال ىأ © افوخ قبلا

 هلع رداقلاهناو هللاةردق يأ 4 نواقءي موقل تايآل كلذ فنا امتوه كف

 أ عمطو فوخ ةدارا و 2 فاضم ريدقت ىلع هلوا مهو ؤرمزلتست مهتءارا نافروك

 ا هب يف ءأم ءائسلا م لو » حااصملا ةعوا نوع عرزلا لجأ نم 4

 0 ا ع ل و وسلا <

 مكمان هن نمو) نول مل الا هلقييامو ىلاتةوترسكدهشب ولج نصخح مالا رمكيو ملا 3 0

 لصف هناالا راهذلا قل الإ هلخو 0 او ممانم هتايآ ٠ نم .هياعأ 4 مالطا نبا 7 أ

 كر دما ةازنم لحفلا

 ىديعملاب عمت لثملا رسق

 عمست نا ىأءارت نأ نمريخ
 (انو> ) هلوق كعامسوأ
 فال الا نمواةقعاصلا نم

 و متسع ضر | اشيطلو )
 كيلو فاما كد
 ىلع نابوصتمامه»و رضادلل

 هللا فاضملا ةماقاو فاضملا

 فود ةدارا ىا هماقم

 لاخلا ىلع وأ عمط ةداراو

 لزنيو) نيعماطو نيفئاخ ىإ
 عمفيفعلابو ( ءاعسلا نم

 ارطم ) ءأم ( ىرععبو

 اموهدعب ضرالا هءيحت)

 موقل :تايآل كلذ ىفنا

 مهلاوقعب نو ركفت (نولقعي

 اهف (كلذ ىفنا)كلذريغو

 فالثتخلالا لم تركك

 (نيملاءلل) تامالعل(تايآل)
 (هنايآ نمو) سنالاو نحل

 هتيادحو تامال-ع نم

 متبوتي (كمانم)هتر دقو

 تاملعلا تاب ال)راعاا ول ركماتف( كلذ قنا )زاملاب ( سم“ اخواق )هقزر نم (هلضف نم < ٌؤاغتسا ع ||

 رطملانمرفاسملا (اذوخ) ءام-لا نم( قربلا مكيرب ) هتردقو هتينادحو تامالعنم(هنايآ نمؤ) نوعبطي و(نوحعس موقل)

 اهطدق كعب ) اموم دعب ضرالا) ريا( يل طمأ ءامواوسلا٠ نملزنيو) هنو رح قسينأر طملا ىف مقلل(اممطو

 هللا نم ا دصن(ن ولقعي موقل ( اريعو تامالعلات ب ا)رطملانم تركذايث (كلذفذا 1ك

 0 يلوا



 00 يرد ا ل ا

 : ب امد اذات) هتكحتوةريبدتو هتاقابىأ ( هسعابضرالا وءامتلا) دعالب تبث(مودقتنا هتان ءو )
  نهو لاق هناك ىنمملاىلع درفملا عقو» ةلمللا عاباف مكيرب هلوقكاذ- ه ؟روبق نم ( نوجرخ مث اذاضرالا نم
 اررقا لفألب ةدحاو وعد مهاعداذارويَقلا نه ىف 5 جورخمث د_عريذب اهك اسقساو ضرالاو تاوءلا مايقدتايآ
 ن وكيام مظعا انايب مث : مث ضرالا 1 وعلا مايق ىلع اذه .فطعاما و فقونريةنم كلذ دو>و ةعرسدارملاواو-رخا
 رات تمانالا نر لاو نيلوالا نه ةعد قيتالف اوموق روبقلالهأاي لونا وهو هلثم ىلع ءرادتق اوسالا كاذنم
 ةيناثلاو طرشاىلوالاذاو نورظن. هي 2٠ رح مايق ,هاذاف( نورمثءلاو ىداخلاء زا ) ىرخأ هبف تن لاقاك

 بانه بون: ىهو:ًاجاغملل
 ظرشألا تار ف ءانقلا

 | الل عفااب قلعتم ضرالا نمو
 هنوعد كلوقو ردصملاب
 نأ زو انك ناك

 زوحو كناكع نوكي

 كنحاحم ناك نيكل
 تاؤ_سلاىف .نمدلو )
 ( نوتناق هل لك ضرالاو

 هلاعفأ دوحول نوداقنم

 | ءائسلإ موقنا هناا نهو هنيكحو عئاصلا ةردق لاى م4 رهظيل 212- ةيفكو |

 مي ريغ نه نيعااامهزي>ىف امهءايقلهنداراو امهلدتماتاب امهمايق © هاب ضرالاو

 ا 0 اذا مث 87 ًآلانع ىنةلاوةردقلا لاك ةغلابملل ىمالاب ريعتلاو سوسحم
 لق ةلآك درفم ليوأت ىلع موقنا ىلع فطع <« نوجرخي منا اذا ضرالانم

 ةوعد ؟كاعداذا رونقلان د مكحورخمت هسحاب ضرالاو تاوعسااماق هنايا نمو ٠

 0000004 انكر ةعرس ةيتتدارملاو اوحرخا ىوالايا لوقف ةدحاو |

 ىعادلا ةباحا بترت ةعرمس ىلع مث م اناوابحلاو ا هندارا قاعتىلع

 اعدب قلعتم ضرالا ندو هبقام رتوا هنامز ىجحارتلاما مثو هءاعد ىلع عاطملا |

 لدشأل اذاعات نال نوح م ىلا علف ىدا ولا لفشا نه هتوعد هل 0 |

 نغهلو #8 ىلوالاباوجىف ءافلابانم با, كلذلو ةأجافملل ةيناشلا اذاو هليقامف
 هيلع نوعتتعال هيف ىلاعت هلمفا نوداقنم 46 نوتنات هللك ضرالاو تاوعسلا ىف | نورقمواهياعزو»:تغالمهف
 ةداعالاو# ةيلع نوهداوهو 2 مهكاله داعب ه« هد مثقاظااودس ىذلا وهو# ظ اي

 افقألاو كلوصا ىلع سايقلاو ىكردق ىلا ةفاضالاب لصالان د هيلع ه1 | .6) مشن ىأ(قاسحلا
 1 نوهال وه ريكذو نيه ىنءع نودا لو قاكلل ءاهلا لق كلذلو ءاوس هلع ىأ(وهو 0 (هدبعإ

 ظل ل ثعنلا
 ىلع اّماَق دوعسم نباو سابعنب ا لاق #8 ءيماب ض ا ا ) 0 /

 2 3 ْ ١ < دال ا (هيلع)
 سابعنا لاق 3 ضرالان م ةوعد: اعد اذأمث ص 0 سحأب امهمايق مود لدو دعربغ ءاشنالانم لل 1

 ضرالا نءةوعدى اعد اذامثدي الا ىنءهىل قواد ىأ 14 نودرخ م 1 . 2 / 1 0 كنف

 ترح هد مر

 ع جبل هد ٠ 3-3 ت2

 ىأ * نوتناق هللكض رالاو تاوملاىف نمهلو وف ضرالانه نو 3 بأ اذا نوهأوهو هلوقىف ةلصلا
 اوصعناو ثعبلاو ثوملاو ءاقبلاو ا لاق نوعطم هل لك سابع نال او نوعيطم

 وه هاوقق تمدقو هلع

 توكلادش مدع منالوأ مهل ىأ # هديعرمل ١م ق م ٌودس ىذلاو و ١ ةدارع اى ضاصتخ إلا دصقا ني 1 - 5 4 -ه 6 ا ١

 وهو 0 ليقو زب رعب ةياع ”ىشنمامو هيلع نيه وه أ ه6 هيلع نوفاك ُِظ ثعبلل

 | لبقو ءاشنالانم نوهأ نوكت ةداعالانا سانلا لوةعىف عقب ىذلاناف هيلع رسيأ
 ىممالتف اتهامأو كاش

 ةديبعونألاقو صاصتخالل

 6 و )) ربكأ هللااولاقك اريسي هللا ىلع كلذ ناكو لجو نع هللا, فدوبف نيهلاىنم: نوهالا امهريغو جاحزلاو

 ةعص) مهءايقنالءاشنالا نم قلما ىلع ن وهاوهوأ ءاشنالاىلا سايقلابت نوه انكلو 0 ةداعالاو رك أ
 لئمكت ىلا اًعضمَ مث اقلع متافطت منوك نم له_ساةدحاو

 | 011190 (ةسآ ضرالاو ) ١ ءامدأا نوكت نا ( ءاهسإ موقت نأ ) هتردقودت ا نُمَو)

 نه) ديع (هلو) روبقلانم ( نوجرخن مثأ اذا ) روبقلانم ( ضرالان ءةوعد )ليفارسا ناسل ىلعةمايقلا موب هللا ىنعي
 ةهايقلا موب هيمي (مدعي 9 ةفطنا!نم(قلخااؤدس ىذلا وهو زرافكلا ريغ نوعيطم ا نوتناق هل لكضرالاو تاوعسلا ق

 هلادباكهنداعا | هيلعزيع(هباعنوهأوهو)



 ا تر ا

 ءزدعبال ىذلارداقلاهناوهو لئالدلاةنسلاو قئالااةنسلا لعض رالا

 5 مخ | ب رض ( هلوق هدضعل و ةمناد> وليف صولاوه ىذلا

 سعلا فصوألا #لئملاهلو# دينا ىتمع ةداعالا 5

 ««لعالاوي ةينادح 0 ولا هيدارا هللاالا هلاالل وشن مرسسف هو ةماتلاةسك ل
 ةماعلا ةردقلاك 3 اك

 نكس ءادبانع زال ىذلارداقلا #« زنزءااوهو ه8 اقطنو ةلالد | 1
 # كسفنا نمالثم 2 0 - ىضتقم ىلع لاعفالا ىرحي ىذلا «يلط أ

 4 5 + مكللعوظ كلا رومالابرقا ىهىّتلا اهلاو>انم اعزتنم |

 هل .أمئاف 9 اهريغو لاومالانم مايةزرا ف ءاكرشنم قه ككلامت نم ١
 ع مهنا عم مكفرصت 5 نوفرصتن عرش هب ا مهو منا نونوكف ها 3|

 1 0 :يءبتال ةيناثلاو ءادتالا ىل كمالان 5 « مكلةراس اهناوا

 هنداعاو

: 
0 

 دل سابع ننالاق ايلعلا 313 ' 2

 هقاخ قى ا« يكملاز زعلا 00 3 0 3 وه سرا و تاووعلاىف ف وهالا هلا

 ا لاقو 0 90 ٍ 0 8

 مكسفنال هوضرتالو م كلام نم اذه _ اوقات ملا ذاذ اضع كشعب + ثراك كود

 71 0 0 0 3 2 1 كاع

 ا ا_ءهيفام هبيصو * ايار تاو مسلا ىلإ هينادنوا هيواسام هريغل س دل ىذلا أ :

 5 ع

 نانم ماع نو

 ىلا ودع ليقول

  «يكسقتأ ماو لئلا كذ كلا اع كل ني ىأ4الع كك برش ل جوع اوت ا
 ١ رشم ف, عر ا أ تكلا 0 لاغف ل لثاني ١

 ا وفات

 تاووعلاف فصووه فىرعدقو هريا سدلىذلا لءالا فصولا ىأ( ضرالاو تاومسلا ف ىلع 1

 لدبو تارودقملانم 0 وةداعا و ءاشنا نم ىشن 1 دالاو

 سايعنانعو هلعو هتركح ايانق لعل مف لك ى رح ىذلا ( ميكملا) رودّملكل رهاقلاىا ( زيزءلاوهو ).هلوقديلع

 فطولاهلو هانعمو هللاالا هلال لوقوه دهاج نعو ريصيلا ميلا وهو ”ىشهلثك سيل ىلعالا لئلا امهنع هلل د

 نأ ل> وع هللادب رض لدم اذهف )م كسل | نم

 ىو مكن ”ى برقأنم ؛مورلاةر ا زناوالثم خانك بك 0 لس ءادتالا نمودقاخ نداكير شن

 اع مكلل») ىسفنأ

 (رككاع | تكلءام)رارحالا

 نم )ضيعبتلا نمو م ديبع
 ديك أن ةدب نص ند( ء رش

 ىر# ىراجلا ماهفتسالا
 نور له هاتومو ىفزلا

 مكل امما دعو مكسفنال

 كيبع دييعو 0

 ايف)إ مهضعإ م 1 نا

 لاومالا نم ) ؟ انفزر

 رشا ( مئاف ) اهريغو

 اف ) ديبلاو رارحالا
 ( ءاوس) قزرلا كلذ ىف

 كد.عو رد نيب ةلصفن ريع نم

 مكلا وما ىنرككل 5 مح

 لاخ( من وقاذ) كمكسك

 ءاوس َّق لعافلا ريع نم

 مكضءباغ اخ نو قاسم ل

 م رو

 هدانا ا نوفاك

 اهقنوضعالف اهبف ؟كديبع

 نمافوخ مذا نوداخح

 مهتهجح ن ند مكيفت ةعال

 اال روس نوم 3-3 4 2 . ةارتشموهاايف ارحب را رحالا ضعب فاح اكىنعي 6 -

 00 00 )و لهالاو لاما نم
 اودؤت ملاذا كلارخاو كلا رك ةمدلك(كسفأأ / كغ دك )غال نوفا (ىنوفاخع) راو 5 اقزرا



3 7 

 | لصقت ) ليصقتلااذه لثمىأ بسن فاكلا عطوم 55 ١ رسل لع لل 2 ناسسلاو رازخالا كلاي
 قرخأ اوردر الف لاثمالابريضقنوربدتب ( نواقعيموتل )اهعضوب و ىناملا ف شكياملشقلا نالاهنببن(تايآلا
 "اوال ( طعريشب معءاوحأ) مظعإظل كرسنلانا ىلامتهتلالاقاك اوك كرش اع مهَسقن أ (اوملظ نيذلا عبتالب) لاقف مهنع
 ْ مرق ( ند كيجوق ,) بادعلا ند (نير ممخأت نم 4 اامو.) ىلاعت هللا هلضأىأ ( هللال ضأن "ا

 مها نعنا هب ةبابنإب ةماقهاو هناع هتماقتساو نيدلا ىل-ءهلابقال لشع وهوالاعث الوانع هنع تفتلمريغ هلدعومإ كهجو

 أ ( هللاترطف ) نيدلان هوا روماملا نما لاح( اقينح ) ههحو هلءوقوهرظن هيلا ددسو هفرطهيلع ذقع ”ىثلاب

 ىتحملافهللا قالت ليدرمال هلوقىلا م عع 2 ىرتالأةقلخلا 4 نورشلاوىداخلا ء دا ١ ةرطفلاو هللاةرظف اومزلا

 ديحوتلا نيلبات مهقلخ هنأ

 هنع نيئانريع مالسالاو

 هنوكحل هل نيركمالو

 رظنلل اقواسم لالا واع

 امل اوكرتول ىتح عيصلا
 رخآ امد هلع اوراتخا 7

 / قمل فشكيام لشتلاناذ اهنيبن 4 تايآلا لصفن © لب صقتلا كلذ لثمك كيذك جا

 ظ .  اولظنيلا عت د[ لب لع لاثمالا ربدتىف مهل وقع نولمعتسي 4 نوادي وقلؤ# اهعضوبو
 *1| - لع وعد راعي رءاوه عسا اذاملاعلاناق“ شم يقكيال نيلهاح هيلع ريغب مهءاوه اه كارشالاب

 .مهنوصلخ# نيرصان م مهلاموإ د تبادح لع ردقنف تا لش نم ىد -هينفإ# |
 تقتلمزيغ هادموتف © اشكينح نيدلل كهجو اذ اهتافآ نع ع مهنوظفحيو ةلالضلا نه |

 هتقاخ هللا ترطف## ه.ماق*الاو هيلع ةماقتسالاو لادقالل ليثع وهو هتع تفتلموا |

 || مهقلخ «اهبلع ساتلارطفىتلا فاهدعبام هيلع لدامل ردصملاوا ءارغالا ىلع بصن

 'اوقلخامو اولخوا مهناذ مالسالاةلهوا هكاردا نه مهنككو قلل مهلوبق ىهو اهيلع |

 ءاوعاف مه ىوع نمو
 هنموسنالاو نا نيطابش

 ىدانع لكمالسا !هلعهاوق

 مهتلاتحاذ ءاقتحح تقلح

 مهند نع نيطابشلا

 | لصقت كلذك ]ف ىديبع, هو 110 امودست ىلا متهلا ن ١ ككل 00 ْ

 نورظن ىأ < نوأقعي مول 2 لاثالاو مادو تالالدلا ى 6 ت 1 |
 ” هللاب اوكرشأ ىنعي هي اوملظ نيذلا عبتالب 8 مهلوقعب لاثمالاو لئالدلا هذههف |

 00 اا ىلع تاع الهج © + غربتي 88 كرشلا ف ىأ ك | 1

 نه مهنومنع نيعنام ىأ < نييرصان نم مهلامو ف ىدهلا قيرطنع ىأ 46 هللا لضأ
 "0003 كني ساخأ قب # نيدلل كهجحو متاذ قع ىلاعتهلوق # هللاباذع

 هددسيل هيلا هجوتاام هلعو هنيدو ناسنالا هنىل !اعت هللاىلا هحوتنام هحولاو كلع |

 ع 07

 ىباوكريشي نأ ,ممورحآو

 مالبسلاهيلع هلوقو. ىريع.
 ةرطفلا ىئع دلوبدولوم لك

 نادللا اعنا

 لاقو هنارصمبو هنادوهع

 ىلاعت هتلانا هانعم جاحزلا

 ه.ناعالا ىلع قلخلارطف
 نإاثيدحلاق ءاحام 1

 نه جرخا لجوىع هللا
 10 0 ومو دولوم ]لو لباواةءاوتل ىلاكنر 1 و لاقف مهقلاخ هناب مهسفنأ ىلع مهدهشاو رذلاكءدآ بلص

 اد 21( بلع س كتلارط و ةىلا) هللا نيد هللا ةرطف ىنمف اهتلاخ ىلاعت هللا نا تدهش ىلا هب رذلا كلت

 1 مكانقزرابف كدبيعنوكرسثتالو 5ك لم و 2 ىديسع كوك رمد ::كسفنال نوضر رب الان ل 02 لاقالا و لاق ثاريملا ّق مهةوقح

 ١ عبتالي) نآرقلا لاثماب را واقعي موقل 0 روتي دلو تامالع- نر( تل لفت ) انكم 5
 ْ "عش لكرشلاو ةمنارصتلاو ةيدوعلانمديلع مهام ىأ (مهءاوعأ أ ) نوكرسث ل اوىراصتلاودوعلا او رفك (اولظ نيذلا

 1 عز نك رصملاو ىراصتلاو 0 مهلامو ١ هند نع ( هللا لضأن مز هللإ نيد ىلا دش رن ند ) ىدعن 3 زةجالوالا

 : 3 ا ِ 0 مناع 0 مف هلا هلاك دعن رم نيءنام نم (نب 0

 . هللا نيد ىأ 6 هللاترطف ف هياع ايقتسم هيلاالثام ىأ 4 افينح © ىلاعت هلوق
 نلآ هللاَقلَخ سابع نءا لاق  اهبلع سانلا رطف ىتلا #8 هتلاّرطف اومزلا ىنعملاو

 + لاقلاق هتعهللا ىضر 5 ةرير# ىف د نع ( ق ه0 متلسالاوعو نيدلا وعدا دا 1



 ردقشال 6 4 هللاقلخ ليدبتالؤف هتيرذ و مدآ نمد ءةوذًالادهملا لق و اننا

 هيلا نيعحار# هيلا نيبينم 9ه مهربدنمدعا هتماقتس ١ «نولال 38

 هتادوبم ها اوبف 56 مقلا نيدلا كلذ هللا قال ليدبتال ع سانا 3 كر

 ةريرهوب ًالوق مث ءامدجن رماهيف نوسحت لهءامجة بة ميهبلا جت ”اكدناسحت وأ نارصتيوأ |

 اريغص توعنم ثمأرفأ هللالوسراي اولاق ةياورىف امهلو ةيآلا هللات رطف اًورفأ

 ىذلا دهعلا ىلع ىنعي ةرطفلا ىلعالاداوب دولومنمام هلوق نيلماع اوناكاع رعأ هللالاق
 وو راوقألا كلذ ىلع ملاعلا ىف دواوه لكف ىلب اولاق مكبرب تسل الوش مهيلع هتلاذخأ

 قلخ نه مهمل ل و ىلاعت هللالاق هللاريغ ديعناو اهيلع ةقلخلا تعضو ىتلا ةيفشخلا

 امتاو ايندلا ماكحأ ىف ىرطفلا ناعالايرابتعاال نكلو هللاناوقل ضرالاو تاومسلا ْ

 هاوناف هلوقىلا ىرتالا لعفلاو ةدارالابأ 0 هيرومأملا ىعرتشلا ناعالا ريتفي

 نيرفاكلاهيوبأ مكح هلموكح هناف ىرطقلا ناعالا دوجو عموهف هنارصنبوأ هنادوجي
 تقاخىنا لحونع هللالوش رخآ ثيدحىف مسو هيلع هللا لص يتلا ل وق ىلا 3

 ىنعم قلاق هناك رام 1 نب هللادبعنع يو مهند نع نيطاشلا مهتلاتحاف ءاقنح ىدابع

 ل هللا دعىف اهينع هللادقتلخ ىتلا ها أ هنرطف ىلع دلوني دولوم لكنا ثيدحلا

 لمعلاب ايندلا يف لماعو هيلع رطفامىلا ةبقاعلا ىف رئاص مهنه لكف ةواقشلاو ةداعسلا نه ١

 ةلبخل !لعىأ ةرطفلا ىلع ةقلخلا ًاديسىف دولوم لكا هانعم لقو امهنيد داقتعا ىلع. 5 3

 نيدلا اذهنال اهموزل ىلع رقسال اهيلع كرتولف نيدلا لوبقل "يملا عبطلاو ةهلسلا |

 مهعامإو ىراصتلاو دوهلا دالوال لثع مث هديغ دقتعي مل تافآلا كل سنك ءوحنو |[

 ب هلوقب ةيقتسملا ةيبلاو ةيلسلا ةرطفلا نع كلذب نولزيف منايدأ ىلا لبملاو متابآلا 1

 !عتوأ نو رست له قع ءاعادح نم اهف نوسحنله

 هللا قاذخ ليدرتال ىنوم لدقو لرش ديحوتلا ولدمالو هلل ةرطذ اودزلا هب الأ ىف 5

 واقثلاو ةداعسلان م ناسنالا هيلع لبجام وه ٠

 نكلو ميقتسلاىأ أ 6 مبقلا نيدلا كلذ ه مئالا ءاصخا ميرحتفف ةينآلا ليقو 3
 تنأ كهحو انى 4 هيلا نيمينم 8 لحو نع هلوق 6# # نولخال سانلا رثكأ

 ادم م6 دس قشلا الو ا 20 ديما ريصيالف

 | هله حولا ةماقاب رومألكلا نيدلاىلا ةراشا # كلذ ةهزيغينا ىنْشاموا هريغي ناد:

 | سانئلارثكا نكل وو هيف جوعال ىذلاىوتسملا مهقلا نيدلا وم ةلملابت رسف ناةرطفلا وأ“

 ةمعحراذا بانانم

 ا هنالمحف نيمنارصنوأ نييدوع نيبداوينا لقفطال ةواقشلا تازاَقا نفل .لكاشملا

 ا ديلقتلا تافآ ع نم هنال هربع ىلا لدع نم هنتعلدم اعاوذملسلا لوقعلاق هتسح دوجو١ |[

 ا داودف ( ىش اهندن نم بهد مل د هذيوت م ةميهس ةمسا| 5 ةميوع ةميهلا 3

 : ةعوطقملا هو ءاعدح نماهق نو

 | ليقوهللانيد اولدبتال ىأ © هللا قال ليدبتال # لجو نع هلوق #فتالاوأ ندالا |

 | نيءجار ع 5 مال هيف لد مب دلع هللا ىلص تلا باطخ نال كانوا كتمأو

 ىأ (هللاقلخل ليدبتال)
 ةراشلا اك لد نأ شام
 ءانعم جاحزلا لاقو ريغت و

 لديو هللانيدل ليدبتال
 كلذ)هلوقوهو هدعبامديلع
 ميقتسملا ىأ 1 مقلا نيدلا
 قال ك1 نكالو)

 كلذ ةقيقح َ نوملعيال

 نيمجار (هيلا نيبينم
 ريوصلا نم لاح وهو هيلا

 :وكاو شلون و !ومدلا" ق

 فوطعماونوكتالو اوهقأو
 هلوقنموأ ريعخلا اذه ىلع
 هل سالان ال كهحو اف

 هناكف هم اال سا مالسا | لع

 نيرينم كهوجو اوقاف لاق
 نييينماونوك ري دقتلاوأديلا

 ليدبتاال(مللا قلل ليدبتال)
 ن.دلا)وه(كلذ) هللا نيدل

 نكل و)مق ةتسملا حلا( ميقلا
 ةكم لع 0

 قحلاهللا ني دنا(نولبال)

 ( هيلانيبننم )مالسالاوه

 1 قمر أ نيم ةءاونوك



 ,3 5 : ١  4رق 1 1 ةحاوو <

 8 قا 03 2 لكات 1 و نيد 6 21 هللا يدر ىلع 1 ردىهو ا ةزج

 ضرموألازهنمةدش (رضسانلا سماذاو)اقح هلطاي بس<رزورسمه مدع :حرف(نوحرق ممدلاع) منن( ب زحلك) اهلنعأ

 3 - سالخىأ(ةجر هن«رهقاذأاذامث ٠ . هك 4-5 1 هيلا نيبتم عر ؟«نورشعلاو ىدااءَز ا ١ ]كلذ ريغوأ رثكأا

 ا 0 اا ع هاذا ) ةدشل
 ْ هللاةرطفل ردقملا يصانلا ىف يعل لاحوهو بانلانمهيلا نيعطقتم لمقو ىرخادعب مم قيرئاد / ان

 اا دم
 ١ اونوكالوةواصلااوهقاو ءوقتاو#هلوقل ةمالاو لوسرلل باطخ ةيآلانال قاىفوا |

١ 
 ملاوي ظعت [سوذيلع هللاىلص هتلالوسر ٌتاط# تردض انهناريغ## نيكرشملا نم ى مال.ذه ( اورفكل
( 

|| 
 ىلع هنودبسي ابهف مهفالتخا مهي رفتو نيكرستملانم لدب * مهند اوقرف نيذلانم 9 | ديعولل شالا“ مالا لاقو

| 
 وناكوههباوعا ىذلا مهنيد اوكرتىتمع اوقرانىئاسكلاو ةزجأرقو» مهءاوهافالتخا معنلانم ( مهانيبا اع
( 

|| 
 «نودحرف مهيدلاع بزح لك لاهندلصا ىذلااهماما لك عياثي اقرف *اديش البق مرفكب (اومتتف
( 

| 
 نيذلانم ريغان اىلع لك ةفص نوحرف لء جينا زوجيو قحلا هنابانظ نورورسسم (نولعت فوسف)ديعو سأ
 نم هلانيمجار ه#هيلانيبينم مهبر اوعدإفةدش ««رضسا-:لاسهاذاو# اوقرف انازنأ مأ ) مككتمت كابو

 وهف ) ةح(اناطلس مهيلع ١ نوك رشي مهب رب مهنه قير فاذا ف ةدشلا كلن ماص الخ # ةج-ردنم مهقاذا اذا مث ولف هريغءاعد # -

 ةقادلل هيفماللا ماني[ اب اورفكيل ف مهافاع ىذا مهبربكارشالابمهنم قيرف أجاف 50 هملكتو ( ملكت |

 «اناطاس مهيلعانل زنا ماوإ# ضاماوءتمتن ا ىلعءايلاب .ىرقو» مكمتع ةبقا-دك نولخت فوفو نأ رقلا هءقطنامت ادهو 1و .ةثلاما هفدقتا هئاريج «اوتتتإل هلوقا ديدهتلا ومع ساللليقو || كب قس هاك لوقت 0102| |
 قالب انناتكاذه) هل مرا اك 0 اع راس اكلم م ناطاساذ ل لاق هناك ةداهشلا هانعمو

1 
 ايا هوفاخ كلذ عمو ىأ 4 : ةعاطلاب هللا نيابقمو ةيوتلاب ىلادت 7 ( وكر تاكا

0 
 ل ا ا دبا مو شخ ةراوداس ىف 4 يعاود مب ات | ادخن[ ماتو نيذلانم نيكرسشملا نم اونوكنالو ب اماقوأ ف أ !ءاومواد ىأ 2 يقتل ) >8 ةعافلاالا

8 
 مهدتعاع نوضار ىأ 43 نوحرف مهدلاع بزح لك ةمالا ل عدبلا كاعنأ أ تاو اوعا 1 ةواصلا

© 
 ديلا نيينم ممر اوعد ف ةدشو ط3 ىأ # رض سانلا سماذاو # ىلاعتهلوق # نم اونوكت الو ) سكنا
 مم قئرقاذا 8 ةمسنو ابصخىأ 6 ةجر هنم مه اذأاذا مث وف ءاعدلاب هيلا نيلبقم ىأ ىلع نيكرشملا عم (نيكرشملا

  0ديف اوهقف » مهيع هللاتممن اودسجمل أ 4 مهانتآاع اورفكيل نوكرسشي معرب ياو فا |
| 

 ةرخآلا ءذهىف مكلاح ىأ « نولعت فوسف ف رافكلا هببطاخ ديعوو ديدهت | اوناكو) مالسالا نيداوكرت
2# 

 .اكب وهف 8 اباتك ل بقو ارذعو ة< سايعنبا لاق © اناطلس مهيلع انلزن ما دوهاا ع اوراص (اعيش
 لاملالهارباسوىراصتلاو
 هنرهسمأيو مهكرسشب ىأ 4 نوكرشي هباوناك اجب لف ا لع لك

 2 ند له تزح

 وو اوءد)ةدش(رخ)ةكمر اك (سانلا) تاسعا (ن ماذاو)ق وحهبانورب نو ,جعم(نودحر ,ة)ن دلا نم مهددعاع 06 دلاع)

 م ري)راقكلا نع(, 4 :هقيرفاذا)ةمعن(ةجرز)هللان م(ةته) م اصا أ(مهقاذأاذا مث)دهيلاءاعدلاب نيليقم(هبل|نيبينم): ةدشل عفر ,(معءر

 امندلا ىف:كملهأأي اوشدعف (اوعنتف ة)ةرعنلا نم مهانيطع أ( هاتين ”1ا)|ورفكي ىتح ( اورفكل )مانصالاه.نولدعي ( نوكريشي

 ناهربلاو رذملا هيف اياتك ( اناطاس)ة كم لهأ لءامبتا ازتأله ( انزنأمأ )5: رخآلا ىف مكب لعغاذام (نولعت ف وسف)

 ) نول 5 ١ هللا( هاون اع ) ردد ءاكتوهف ( ءايسلا رم



 100 0 7” دقم / 14 كاني سلا *ك رز ا ف كا لاو ا مو طم 1+

 نون رش هاش فلل ا ملكت وهف ىأ اهيا ريهضلا مجريو و هدوهوأ نوكرسشإ 0 0

 نول رسم برسل ىذلا نا_هربلاب م اكتب كلملا كلذف ناهرب هعم كل يأ ناطلاذ مهيلع انلزنأ م 3 ةيآ 3

 ىأ ( ةئيس مهصتناو ) اهبسباورطب ( اهباوحرف ) معو ةسعسوأ رطم نم ةمعن ىأ ( ةجر سانلاانقذ

 ةأحافلذاوةجرلان م(نوطنش م ةأاذأ ) مهيصاع: مؤ بالاسسسلل ) 2 أتمدق اع ( 91 بدج ١

 موقل تايب آل كلذوو نار ردشو ءامسإ ناقزرلا طسبإ هللانا اور .لوأ) بيقعتلا قامهم> "ال ءافلا نعتبان طرشلا ا

 نيسان هاا نوء>ر:ال مهاامو هاجم ندم نوطنش مهلاف طسابلا ضياقلا هناي اولعدق محب مهيلع ا 6 ,

 ركذاملو هاجر مهمل | دعي ىتح 1 مورلاةروس ١ اهلحأ نم 1 عى 1-_ ةدشلاب اوبتوعقتلاىس 2

 ام رهتاصأ ةئدسلا نا ) تتحسس
 20 01 ل اهب اوخرف# ةعسو ةكصنم ةيعن#ةجر سانئاانقذا اذا وولف هتيهولا ىف نوكرش

 1 ذدعس | مدبأ تمدق أ 9

 20 5 ام مم اذاؤج مهماس, شب ميد تمدقاس هةدش هي ةئيس مهبصتن اولاين .اورطب 000
 بجامو لعش اوريملوا 8نوتلارسكي ىنانكلاو ورعوبا ارقوههتجرن» طونقلا اوُأجاف «نوطنق 3 6 عقل ل 3 3

 ةلاصلاو ريلا نم ( هقح) ْ : 00 00 لاكلعام نولدتسيف 6 نونمؤيعوت تايآل كذفذا و وا تتيرق لع( قرشا | اوبدتحمملو اوركشتلا مهام ردش وناشإ زل قالا ٠ ءايعا] و 2 5 اذ تاو ) لاقف كرتينا ا

 ( ليبسلانءاو نيكسملاو)
 ةاوسملاةقدصلا نم امهبيصن

تلاةهحوا اصلاخمايا مهفورعع نودصق ىاهتهحوأ هتاذا هللادحو 5
 ا هنلا برق

 مهقوقح ءاتنناىأ ( كلذ ) 2

 هجو نوديرب نيذلادبخ ) | اورطبواوحرف ىأ هاباوحرف 9 رطملاةرثكو بصخلاىأ#«ةجرسانلاانقذأاذاو 95 ||

 نودضق ىأ هناذىا(للا ١ ناعلا سوك مدي تبءدقاعوإل البو قو لدقو رطمتلا وبدجىأ#ةئبسميصتناوإ»
 ركشيهناف نمؤملا فصو فالخ اذهو هللاةجرنم ْن داس #«ن وطنش مهاذا ١

 ردو ءاشينمل قزرلا طسب هللانا اورب ملوأ 9 ةدشاادنع هوحربو ةمعتلادنع

 اصلاخ ءايأ م-هفو رعع

 د 5 ىبرقلااذتاآق 9 لجونع هلوق # هريسفت مدقت * نونمؤي موقل تايآل كلذف
 كلش مه سعأ هللا نانولدعي «ليبسلان اول هيلع قدصتلاوهو هقحىأ «نيكسملاو فةلصلاوربلانمىأ (

 را هلاباوتنويطبئأ « متادج ونون رنين رت ول م تلارس

 ةمعل ( ةجر) ةكم را ميطعأ ىأ :6 متيتآامو 98 لجو نعدلاوق# 6 نوحفملا هكئاوأ وعن وامي و اك 5-5
 ااوبعأ ىأ (ام 0 .:

 (نوطنش هاذا ) كرشلاىف ( مهيدبأ ) تلعاع 02 و ظعقو قيَص ةدش (ةئيس مهصتنا واترك ركأ
 نل) لاملا عسوب ( قزرلا طسببهللانا ) ةكمرافك باتكلا ىف اوربخي (اوريموأ) اهب نيرباص ريغ هتلاةجر نم نوب

 (تايآل)ريتقتلاو طسبلا نم ترك ذاهف(كلذىفنا ) هنءرظنوهوءاشبنم ىلعرتق (ردقشو) نمر كموهؤءاشي اشي نم ىلع(ءان ش
 (هقح) حرلا ف يبرقلا اذ دمي طعاف ( ىبرقلا اذت 6 )نآرقلاو !سوديلع هللا لس دمحم (نونمؤ.موقلإلاربعو تامأل 3

 وهف كلذ قوفافمايأأ ةثالث كب لزانلا فيضلا مركأ ( ليبسلان او ) ماعطلاوةوكلا نيكسملاطعأ ( نيكتملاو) هَ
 نود.رب نيذلل ) ةرخآلا ىف ةءاركو باوث (ريخ) مارك الاوةطءلاو ةلصلانم تركذىذلا (كلذ) فور .,

 (متيتآامو) باذءااوطخغسلا نم نوجانلا(نودلغملا هكئاوأو) هتيطعب(هللا اجو ٠



 9 ( ادع اوزالف) مهل اومأف وبريلابر نمار رلا ةيلك ا - + طءأامو ديري ) ساتلا لا اوبرياابر نم

 ! مكنال هتلادوبريالف نرثك أ اوذخأتةيدهلان 1 هنوطءتامو ىأل الخلا ايرلا» نموه ليقوهيفكرابالو هللادتعوك زب

 ' ةاناكم :هينوبلطتالاصلاخ ههجو هننوختب 1 هللادحو نوديرت )ةقدص ( ةوكز نم مد : ١امو ) هتلادحو كلدباوديرثمل

 : 3 جوقلا ىذل رسوملاو ىوقملا هع ريظنو ا“ نه فاعضالاووذ ) نوفءضمل ال م كئلواذ ا ءابرالو

 نوعا مشتل واندلوقو مهل اومأىفاو وديزتل ىأىدماوبرتلابر , ءاطعا نمدومتشعامو ىأ 5 ؟<مدمالب اير نم متين راسلاو

 ليبسهإيبسف اذه لعفنم ليقدناك 2 58 زذح ممعتلا 4 نورشعلاو ىداحلاءزهلا 1 دش 0 0

 1 نم هلدنال هنال هن

 ةلوصوملا ام 0 3

 ىف جاعزلا لاكو

 أ نوفعضملا مه كتئلواذ

 مهئأ ْن وفعضملا مهاهلهاف

 باوثلا مها فءاض»نيذلا

 رشع ةنسحلاب نوطعي
 0 ىلا راغأ 6 اهلاثمأ

 اوقف

 1( مكقاخ ىذلاهللا) اقف منا
 0 - مكقزر )د بخو ادي

 وه ىأ ( (مكمح مث 3 ع

 قرنا 0 ص

 له ) ءامحالاو ةتامالاو

 مسساء يا 7

 3 5 2 ْن ”لعفز“ 1

0 

 اويبحمإف لاعقالا كلف نم
 هنامعسإلاداعبتسالاقفازجسع

 ( نوكرشي اع ىلاعتو
 ةسائلاو ىلوالا ندو

 18 0 ع

 ًاوطعيل لوب سانللاومابم كلاومأاورث كتل( سانل!لاومأىفا ا 1 2 دع

 دلق ة(هللا دنعا و او

 هلل مف هعمرفاسو همدخم# لجرلاب قزتلي |
 نممد امو #8 هللادح و هامعب تارا ل ةنال هللادنعوبريالاف | ا

 ريثك نيا رتوةافاكم دبزح اهب مقوتي ةيطعوا ةلماعملاىف ةمرح ةدايز 45 ايرنع
 2 ديزنل سانا لاوماىف اوبديل ٍِ اير ءاطعا نه هد لا

 0و عفانأرق ,ةو*+ هف كراسالو هدنعوكزي الذ :# هتلادتعا وبربالف# مهل اوها ىف

 1 ” ه هللادحو نوديرت 5 ميئآام وو اوبر ىوذ اوريصتلوا اوددزتل ىا

 فعضملاريظنو باوثلا نم فاعضالا ؤوذ نوفعضملام مكتئلواذ» اصااخ ههحو

 ”ىرقوةاكرلاةكربب مهلاوهاو م «باوثاوقعض نذلاوار وورق ىدلؤس ولا ىوقملا ا
 بطاخدن اك ميظعتل هفتافتلالاو ةغلابإل امظنوةرابع ةلباقألاننسنعمريغتو نيعلا

 مه كلواؤ كلذ ل عفن لاق هن :56 يرعتل وا مهلا ملاش رعتق اللا صاوخوةكئالملا هب
 هونوكوا هنوفعضملا راد ةلوصومام تاعح نا فود هنمعحارلاو ا

 مككئاكرش نم له مسح مكتيع مم قزر مثكتاخ ىذلاهللاو» 0 م كئاوا

 نمهل ءاكرش هوذخن اع اسأر اهاغنو ةيهولالاءزاول هلت دنا ه6 ىثن مكلذنم لعش نم
 م © قاؤولا هيلععقوو نايعلاوناهربلا هيلع لدام ىلع ا اهريغو مانصالا
 زوحنو *نوكرشياع ىلاعتو هناعس © لاق ارشد نوكينانع هسدقت كلذ نم عنتسا
 هلاعفأ نم ىنمع ةنال كلذ نم اظبارلاو مكئاكرش نه ]5 ردك قع لوصول! نركينا
 ةدينم ةثلاثلاو لامفالاو ءاكرششلا سنجىف مكحلا عوبشنا ديفتةيناثلاو ىلوالا ندو

 امادتحاو سانلا لاومأ بالتحاىف ىأ #4 سانلا لاوماىف اوبريلابرنم ف
 داما رف اع رثك ادشل ةيطعلا ريغ ىطمي لخرلاوه ةيآلا ىدمىف لبق
 اذه ناكو  هللادنءاوب ريالف 0 هلوق اذهو ةمايقلاىف اهيلع باثلال نكلو
 تال اطرتك أ بلطتو طمتال ىأرتكتست ناعالو ىلاعتدلوقل ةصاخ ىدلآ لع افلح

  لجرلاوهلبقو هتلادجو هيديريال هلامرثكل هببرقوأ هقيدص ىطعي لجرلاوه لقو
 ىلاعت هتلادحولال هنوع 7 هلام خد

 ةقدصنم متيطعأىأ# ةوك

 مهل فءاضيىأ د 1 2 3 ةقدصلا بكلنع أ 3 هللادحو نوديرت# |

 و دع تاس خم قالا مكاو اهلاثمأ رقع نا نوطعق ب اوثلا

 ىش نه مكل ذ نم لعش نم مكئاكرشنم م لد كح مع مْكقز رم كقاخ ىذلا هللا 3
 انو ىلاعتو داعش

 مكجام ىعع رع

 «مدقتل نوطعتاتلضفأورثك
 نيك اسملا ىلاةقدصن 46 5 مم را او ه)ىلامتدتت سيلان هلال وفرعضتلابهلل ادنعرتكي

 ايندلاف مملاومأترثكأ 0 رح 0-0 000 0 ّ واق هللا محو )كلد(ن روددرت 9

 أ نوطب ىناعسن ( ملح ىذلاهللا ) ةكريلاو ظفحلاب
 ْن همكلذ نم 0 1 0 8 0 00 2 ل 1 2000 2 ) كدمءاضقنادنع ) مكتع م (

 (نوكرشي اغ)أربتو عفت نرا(ىلاعتو )كبر مشل اودلولا نعهسفن مزن( هناعتس) ارش كلذ نعل هش نا ردش ند( ىث
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 نابوملا .

 رهظ ف ءاتلابقاسكلاو ةزج ا رقؤمءاكرتشل ل دكألاب ةلقتسم اهنملكو تلا 2

 تاكربلا قعوةصاغلا قافخاؤ قرغلا و قرة رثكو ناتوملاو بد-+ل كيرلا وربلاقداسقلا |( ٠

 روعلاو ”ئرقو لحاوسلا ىرقرعلاب .دارملا ليقو لظلاو ةلالضلا وا راضملا# رثكو/

 لتقربلاف داسغلارهظليقو ءايامهبسكبوا مهيصاعم م قشب# سائلا ىدنا كال |

 «# اولعىذلا ضعب مهشذل ظايصؤةنيفس لكذ+ايناك ىدنلج ناب رلاىفو ءاخالسباق |

 بو-ةءو ريثكْنا نعو ةبقاعالوا ةلءالماللاو ةرخ آلا ىف همام ناف هاد ل 1

 فيك اورظناذ ضرالاىف اوريسلق ِه هيلعرهاع # نوعجرب مهلعا قف نوتلاب مهقذنل

 ب نيك شم مه راكان اك 8هةدصاوةةعت 0 ودهاشتل# لبق نم نيذلاةبقاعناك ||

 الو رهرثكأ كرشلا ناكرا مهفهتيلع وكرشلاوشفان راك مهتبقاعءوس نا ىلعةل الدال فائدتسا ا

 لبقنم © ةماقتسالا غيلبلا * ملا نيدالككهجو قاف #9 مهنه ليلق ىف ىصاعملا نم هن ودا

 زوو ا » هللا نم في هلوقؤدحا هدرب ناردشال © هاد سعالموب ىأينا

 طخ رهظ ىداعملاو كرسشلا بسب ىأ# رعلا وربلا ىفداسفلارهظإ ىلاعتدل وق##هريسفت م دقت أ

 قلاىرقلاونءادملاليق رحملاو رافقلاو زوافملاوىداولاو ىراربلاىفتابنلاةلقورطملا |

 ليقورميلاةدامتءطقناو ربلابدج أل وقت ارحرصملا ىمست ب رعلاوةيراجلا ءايملا ل ءىه ١
 رلاىفرئؤتربلا ىفرئؤناكر طالاةلقو فورا وعول را راصمالاضرالا ر هظربلا |

 ءاملا هجو ىلع عفترت رطملاءاجاذا ف دصلانالكلذو ٌقاؤللا نم فادصالا فاوجأ اد | ظ

 ببسي ىأ 46 سانلا ىدبأ تيسكا- : 8 اواو راص رطملاديف عقواف اههاوفأ 6 دا

 رئاجلا كلملابطغرمملا ىفوءاخأمدآ ىجا دحأ لتقربلا ىفداسفلا سابعن,الاقو مهبونذ موش ٠

 رعلاءامناكوةركأ املعد>والاةر مش مدآ نبا ىنأ أالةقنومةرضخ ضرالا تاكل قةئيفسلا | ْ

 راوشالا تكا اشو ضرالا ترءشقا لماه لاق لاقالف م بلا دصقال ناكوابذع |

 ائلظتاالتما نضزالان اقف واط اهضغإ ان ازيك ديكو اتايزادلم رحخلاءام راصو |[

 لبقو سانلا نم نوءحار عجر ثعبالق سو هب هيلع هللا لص ىنلا ثعبم لبق ةلالضو | , ْ

 بونذلانماولع ىذلاةبوقعىأ 46 اواع ىدلا ضع يقبل 8 رافك سانلإبدارأ نأ ٍْ
 | ورظناف: ضرالاىف اوريسلق © ةثيبالا مهلاعأ و

 مهرثك أ ناك  ةيواخ 1 مهلز م اورتل ىأ ل : ن ذلة ناكل |
 1 4 ميقلا نيدلل ا ل د مهارفكب اوكلهاذ ىأ «نكرش 1

 دحأ ردشال ةمايقلا مون ىنعي © هللا نم م هلدسمالمو وب قأينأ لقن لقنم» مالسالا نبا |

 ظ
ْ 

00 : 

 و <

 7 ١و

0 
 50 ا <

 عوقوو تاراخملا حرلاو تاعارزلاىف ميزلاو راطمالا ةلقو طدقلاو# (ر ,هعلاو ديلا دال نقلا 1 كادر لزم 537

 0-5-1 ) سانلا ى دب هل *ء 10 ىذ لكم تاكربلا ق-<و قرفغلاوقر ا :راكواطاو دلاو سا

 نت او 5 اولع ىذلا ضعب مهقيذيل ) مك كيد تك 00 ءدصم ند كباس ًاموداوقك مهكرش داعم

 (نوءهحرب مهلعا) لبتةنع ؟ مورلا ةروس 0 ,خالاىف اهعيم عي 0 مهقاعينا لبق ام

 مث ىصاعملا نم هيلع مهاع

 ماشا [كتست دك

 هلوش هلاكنو هللاس ضغل

 ضرالاىف اوريس لق )
 ةيقاع ناك ف كك اورظناف

 مهرثك أ ناك لبق 00 نذلا

 مهد سح امي 0 رشه

 فرك اورظنيف اوريسيناب

 مهقاذأو مثالا هللا كلهأ
 مئاف) ممصامع ةيقاعلا ءوس
 ) مهلا نيدلل كك هد>حو

 قأتسالىذلاةماقت مسالا غيلإلا

 نان لق فنه ( جوعديف

 ردصموه» ( هاد سمال 2

 قاع ( هللا نهزدرلا ىءع

 (داسفلا رهظ)ناثوالا نمد
 نم (ربلاىف)ةيصعملا تذيب
 (رعلاو'لماهءاخأ لماقلتف
 تدسكاع )ىد زالاىدناح نم

 لاق لتقب (سانلاىد

 نفسى دنلح بصغب وليباه

 رهظ لابو رملا ىف سانلا
 طحسقلاو تاما! توعداسفلا

 تارقلا صقنوةبودجلاو
 لهسلاى ريلاؤ تاينلاو

 ةزافالاو ةيدالاو لبخلاو

 ىرقلاو فيرلاىف رمعلاو
 كرس اع 3 رمعلا و

 يكل ( مهقيديل )سانلا
 مونذنءاوءحرب يكل( نوعجرب مهلما) ىداعملا نماواع ( سمه ال اخ و اق ) ىذلاضءس(اولعىذلاضءب) بص
 نه(لبقنمنيذلا) ءازح(ةب ا نايف )اوركشت (اورظنافضرالاىف) او ,رفاس(ا وريس)ةكم لحال دج (لق) عفتك

 لوب( مبقلانيدلل) كلعو كسفن( كهج و قاف هللاب(نيكرمشم) , هلك ( مه رثك ناك )لرلا ميذكتدنعمتلا ,هكلهأ ف يكمهلبق ١
 باذعنم(هللانم)هلعنامال(هلدسمال)ةمايقلموبوهو (موبىف اي نأ لبي ن) مقسما قطا ني لع نكون: كل وكيد



 0000| زل درا دعم لع درع وأ هدر نوعيطتسالف ىلاعتهلوةكدح ًاءدربالا ماوبهتلا نم ىنأ, نا ليةنم قمملاو أ
  هرفكلابو ىا ( هرفكه يلعفرفكنم ) لاقف مهنعهانغىلا راشأ مثن وةرفت ىأن وعدصت» (نوعدصي ذئموب )هتهج نمهلدرال وهن

 ' همهتم قهبصيالئاهثطوبودشا رفدسفنلدهع ىذلادسفنل وسام مهسفنال نووي ىأ ( نودهع مهسفنالفام اصلع نمو)

 ' نيعضوملا ف فرظلا ميدقتو ىلا فيضاذ مهلاعأ ببسب ةنجلا مهلد ههنا ىنعملاو هريغو ءوتننءهدق سم هيلع ضغننام

 1 واجنال نمؤملاىلا عجرت حلاصلا لمعلاو ناعالا ةعقنمو رفاكلا ىل_عالا دوعبال رفكحلا ررضنا ىلعةلالدلل

 ' حلفنالدنا ريدقتل حرصلا ىلا ريمضلا كرتو ( تاحلاصلااوامعو اونمآ نيذلا ) ريركتو هلل دلعت نودهج قلعتم (ىزجتا)

 نس ءرفاكلا بالهنا ) هلوتو 0 ه. ريم ل1 أ 4 نواسكلاوئداطلاء دا ) (هاضفنم ) نمؤملاالا هدنع

 درطلا ىلع رب رشدعب رب رش

 ىأ ( هناا نمو )| ىكللاو
 نأ ) هودف ىانآ نمو

 ىه ( حارا لسرب
 ايصااو لاعثلاو بونخلا

 0 قاعد :نا ظ

 » هرفك ةيلعف رفك نم 8 لاقاكر يعسلا ىف قيرفو ةنملاىف قيردنوةرفش ىازنوعدصتب |

 ةنحلاىف الزئهنووس « نودهع مهسفنالفاكاص لعنمو#يةدؤملا رانئلاوهو هلاوىا

 ١ اواعواو_:هآ نيذلاىزجحل »8 صاصتخالا ىلع ةلالد-ا نيعضوملاف فرظااميدقتو |

 نينمؤماءازح ىلع راصتقالاو نوءدصيلوا نودهعل ةلع 3 هإضف نم تاكاتسلا

 و نيرفاكلا بحال هنا ِط هلوق و ءافتكآلاو تاذلايدوصقمألا ةنايراعشأالل

 موهفملا مهبحالصاا صاصتخا ديكأتو نينمؤلل ةبحلاو مهل ضغبلاتابثا هبف ناف
 ضع لضفت ةباثالانا ىل ءلاد هإ_ضف نمو هل ليلعت مهب عرصتلا ىلا م هريعك كرت نم

 )| «حايرلالسرينا هنايآ نمو © رهاظلا نع 0 ع باوثلا ىلع ةدايزلاوا ءاطعلاب هلنوأتو

 هيلع هلوقدنمو باذعما|عرف رودلااماو ةجرلا حاير اهنا بوذكللاو ابصلاولاعشل |

 ىلع رلا ىاسكلاو ةزجو ريثكن بارق 0 واحاي راهلعجا مهللا مالسلا و ةالصلا
 . 0 واهل ةعباتلا عفانملا ىنعي © هتج-ر نم مكشذيا و رطملاب# تارسشيم# سنخلاةدارا

 هيلعل دةفوذحم ةلعىلعفطعل وابوه عموهىذلاحورلاوا اهنع بيسملارطملا لوزتل عباتلا
 هسعاب كلفلا ىرخعل و إي هماعلد للعم للءفراعضاي لسرب ىلعواىنعملا رايتعاياهملعوات 2 را

 ىلاعت لاقؤ نيّشرفلا رك ذم نوقرفش ىأ < نوعدصي ذئموب هه ىدلللان 6 0 0

 ىأ © نودهع مهسفن الف اكلاص لع نمو 8 هرفك لابو ىأ © هرفك هيلعف رفك نم 0

 تاملاصلا اواعو اونمآ نيذلا ىزمل © روبقلاىف انو و سيو عجاضملا نوئطوي
 هنفا نيرفاكلا بالهنا ل مهلاغأن مرثك أبا هلا مميثيل سابع نبا لاق # هلضفنم

 م رمشبن ىأ# تارسشبم حا رلالس ربنأهنايآ نمو ف ىلاعت ءاوق 86 مهلديعوو ديد ل

 اق زينا( كنا ىروو باو عر هلا ن4 تدر كفلو# | ميدي ديب لب
 76 اوتنتلو ) انش دارأ اذاءسعأاما هلوقكدنوكشوأ هرييدت ىأ ( هسعأب ) مويه دنعرخلا ىف( كلفلا ىرختلو )

 هرفك ةبوةع(هرفكهيلعف)هللاب ( رفك نم ريعسلاىف قيرفو ةنخلاىف قيرف ةنوقرفت(نوعدصي)ةمايقلاموب ( دئموب )هللا
 ىزل) ةنْلاؤةماركلاو ب اولا نوءمحو نوشرفي ( نودهع مهسفنالف ) ناعالاىف ( الاصل عنمو ) رانلا دولخ
 ' هتماركوهءاوث نم ( هلضف نم ) ممرنيبو مني اهث تاءاطلا ( تامل صاااواعو )نآرقلاو مالسلاهلع دمت (اونمآ نيذلا
 (تارشبم حايرلا ل سري نأ ) هتردقوهتينادحو تامال-ع نه(ىنابآ ن هو) مهتيدىذربال( نيرفاكلا بحال هنا )ةنجلا ف
 أ )نفسلا(كلفا اىرمما وزدتمن (هتجر نم م) كبصي 5ك (مكشذيلو)رطملاب هقلذ

 امأو ةجرلا حاير ىهو
 هنمو باذعلا حرف روددلا

 مهلا مالسلا هيلع هلوق

 ايل الوب اسر ااا

 دياوفلا دد_عدقو احر

 (تارسثيم )لاقف اهلاسرا ىف

 كيشلاب ةراشنلل اهلمرا أ

 ) 2 مكشديل و (

 ىهو ةجرلا ةقاذالو

 لو_صحو راملا لوزت
 || حورلاو هعيش ىذلا ب صخلا

 | حيرلا بويه عم ىذلا

 أ| كلذ ريغو ضرالا ءاكزو

 ظ ىلع فوطمم مكشذياو

ْ 
ٍْ 



 السر كلبقنمانلسرأدقلو ) اهو هتلاة_ىعت اوركشتلو ىأ( نوركشت كلما و)رعلا ةرا دير (هلضف

 ىأ( اوهرجأن يذلا نم انمقتناف ) هلوقرامضالا اذه ىلع لديو وقري رفكو موق مع نم انىأ(تانيبلاب مهّواَخ '
 دقو لسرلا عم ماجاب انيلع اح نينمؤملا رصن ناكو أ ) نينم ومار صنانملع امد ناكو زامندلاىف 8 او

 1 حايرلا لسرب ىذلاهللا ) مص ً لوالاو نينمؤملارصن انملع 'ىدتب مث - مهم ماقتنالا ناكو هانعمو محا

 تءعسىف ىأ ( ءامسلا ىف ) ا ١ نامشلا ىأ هي هذ ل ( هطسف ابا_هعس ريثتف ) قع

 اهقثو ءاىسلا
 0 و ءاعسا] هللاةمعناوركشتلو 4 نوركشن مكلعاو ف رضلاةراحت ىمي 4 هلْضف نه

 2 اهعارق أ
 بف ( 00 «ءعردو نم انمتتن اذ تانيبلاب مهزاجخ مههوق ىلا السر كلبق نم انلسرادقلو هَ

 ٌوارصن ائيلع اتحد ناكو ب ريمدتلاب » اومرحانب
 لاوثشلا ةيحاب نم ( ءاشي ا ماقتنالا ناب راعشا 03 ليذم

 3 ١
 , | هنعو مهرصتنا ةللا ىلع نن-_عهسم مهلعح ثيح مجدا ل راهظاو مب 1 رو.دلاوأ بونجلا وأ

 (افكملسيو ) ابصلاوأ | هتلاىلع انقح ناكالا هيَخا ضرعنع درب 0 2 نع مالسلاو ةالصلاهيل
 هلم ىأ نك اعطق أ هللا 3 ماةدنالاب قاعتمهنا ىلع ات> لع تقودقو كلذالت مث متهجرات هنع دريأ

 ءامسادجحوذةأي اطسنم | اهتم-ىف هي ءاعسلاف 9» ةرات الصتم # هطسبف انام ريثتف عب رلا لسرب ىذ

 ةقرفتم اعطق هله حو ةسم | كلذريغىلا بناح نود بناح نم م قرطم ريغو اقرطم افقاوو ارئاس 6 ءاشي نيو
 افسك ةرم ةطسنم ريغ | عجواف ف هناىلع نكمل سعاعن | ارق رخل ةراتاعطق انسك ها

 ىرتف )ناوكذنباو ديزي | نيتراتلا ف#هلالخنم ج رخو رطملا # قدولا ىرتف و هبفصو ردصموات
 ( جر ) رطملا ( قدولا *ن ورشبتس مهاذا #9 مهيضاراو مهدالب ىنعي 46 هدايعزم ءاشينم 57 2

 (هلالخ نم)ا هيج نيتراتلاف ]| رب ركت 6 هلبق نم © رطملا # مهدلع لزنينا لبقنم اوناكن او 9و بصخلا ”ىعحت
 ( هب ٍباَصُأ اذاف)هطسو | * نوركشتركلعلو 9 رلاىف ةراختلاب هقزر اويلطتل انعم 4 هلضفنم اونتنلو

 (هدابعزمءاشينم)قدولاب | مهؤاخل مهموق ىلا السر كلبقنم انلسرأ دقلو لف ىلاعت هلوق 4 متنلا هذه
 مهضارأو مهدالب ةباصادي رب | نينلانم انمقتلاف  مهتدص ىلع تاضاولا تالالدلاب ىأ © تال

 ( نوربتسي مهاذا ) | عمى أ 6 نينموملارصن انيلع انتح ناكو مهوبذك نذلا نبذعاا نم 6 اومرجأ

 نم اوناكناو ) نو>رش | لع رصنلاو ةيقاءلاف رفظلاب مسو هب هيلع هللاىلص ىنال ريشي ةيعق بادعلا نم

 رطملا( مهلع لزتينا لبق | نعدرب 2 مام لوش سو هيلع هّللا لص ىنلا تعمسلاق ءادردلا ىأنع ٠

 دك أثل ررك ( هلبقنم ) | ةيآلا هذه التم ةماقلا موب مهجر ران هنعدربنا دالالع 0 ناكالا هبخأ ن صرع

 امهنا امجتبقاع ناكف هلوقك |

 ىنعمواعق نيدلاخ رانلا ىف

 اوغتبتلو ) رحلا ف هتئيشع
 اوبلطت ىكل ( هل ضفنم

32 

 هللادر همخأض ع نءدر نم هظفلو ىذمرتلا هحرخآأ نيدمؤملارصن انلع اَكَح

 لسري ىذلاهتلا » لح و نع هلوق # نسح ثيدحلاقو ةمايقلام وب رانلا ه
 1 وأءو ةريسم ىندي © ءاشب فك ءاعسلاىف هطسنف #9 ءرسثنن ىأ د اياهم ريثتف

 رطملاىأ #* قدولاىرتف 98 ةقرفتماءطقى اهي افك ه لمحو 9: ءاشيام ىلع رثكأو

 نمهلضف نم نؤسلا مكب وكر مجاذأدابعئ اي نمط قولك فى باس ذافؤو هظس ونم ىأ لالخ نم جب
 ) ناوركقت كلملو )هقزر هلبق نم مهلع لزني نال بق نم وف اونأك اكدقو ىا# اوناكناووإ» رطملابن وح رغب ى #1«نو

 تامالعلاو ىبنااوسمالاب ( تانيبلاب مهْواخ مههوقىلا السر )دع! (كلبقنم 0 انثمب (انلسرأدقلو ) هتمتنا
 متاعب لسرلاعم ( نينمولارصن لانيلعابحا ل (ةن عاق ناو )ارك انيذلانم ) باذملاب (انمقتن )اونم
 ) 20 و ءاشي فيكءامسلا ىف هط_سيف ) رطملابالاقئابا عم عفرتف ( ابا ريثتف حايرلال_سرب ىذلاهللا )مم اعاد

 نه ؛) دبر (ءاشيردم) رطملإ(هيباصأ ذاق ) باحصتلا لالخ (هلالخ نم ج رم )رطملاىنعي (قد ولاىرتكإ أ
 رطملال ةنه( هلق نم مهملع لزني نأ ل بقنه ه) اوناكدقو(اوناكناو)رطملاب (ن ورشبتسمهاذا] ضرالا :

 تس



 ؛ 0 يولع ردقىلع راشيتسالاناكف مهسأي  مكتساو ل واطتدق رظملاب مهدهعنا ىلع ةلالدلا اف ديكوتلا

 تابنلاي( ضرالا يحي فيك ) رطملاىأ ( هللاتجر) رئ ”أمهريغو ركيىلأ ريغ فوكو ىاش ( ران [ىلا رظناف )نيك
 انلا يحيىذلاوهاومدعب ضرالا يحي ىذلار داقلا كلذ نأ ى نمي (ىتوملا يحن)هللاىأ ( كلذنا اهتومدعب) راقلا عاونأو
 آدشو رداع تار ودنا نم "”ىش لكى بءوهو ىا (ريدق ىش ىلءوهو)تاومالا» ءايحا ىلع تاوملاءابحاي لال دتسا ادهفممومدعب

 تابنلااهرثأو ثفل| ىههتلاةجر نالهتلاةجررث ًأىأ(هوأرف)ر وبدلا ىأ( اح رانلسرأ ,أنيلو)ءاشنالا ل ملك :تارودقملا ةلج نم

 يستلم 1 ء؟ زج نالءانسمىلا 4 نورسشءااوىداخلاءزخلا + ريعشلا عجر عمايأر قنمو

 تابثلا نم ا ارا ا رث أ ىلا رظناذ > نيس آل 4 5 لاسرالاوا تشام هنىمعم ردصم هبال
 فك 8 صفحو ىثاكلا و هزجو ضاعن 2 تلو اعلا عاوناو د | ءرارضخا دمي ( ارفصم)
 ثادحادن اف ايح ا ىلعرداقل «ىتوملا يحن و اهتوم دعي ضرالا ءابحا ىلعردق ىذلا أ [باحلاوأرأ ليو ندا ىنعي 6 كلذ نإ ف ةجسرلاريعشوملا هدانسا ىلع ءانلب ”ىرق وهاهتومدعب ضرالا يح | دا 0 ادفسم لقد
 ىلا نماهف ناك امثل ثادحا ضرالاءامحا ناك ىوقلا نم منادب اداوم ىف ناك ام لثم 0 0 0 !
 0 اللا ا ا شحارلا تان اكل نمنوكينا لمت | نم و اذه ةناعا ١ 0 ورطعإ 0
 / ةيننال © ريدق ىش لكرع وهو يف ةفلاسلا ماوعالا ضعيف اهسنجنم تدديتو || كع تحد مدقلل ةثالوم
 ' ماللاو رطعمل ارفصم ناكاذا هنال باحعلا ليقومدقتاع هيلع لولدم هناذ ع رزلاوا 0 ك0 , رثالا اوأرف © ارفصم ءوأرفاحير انلسرا نئلوإإل ءاوسىلع تانكملاعجملا هتردق 0 0

 1 رمت هلق 1 00 ا لا الإ يثق ةفاذإو ءازللا دنمدسا]| < 0 0-70-
 ا ىضتش ىوسلا رظنلاناذ مهيأر ءونسو مهرك ركفت مدعل ةنلداز ةرسو سرطدم 'ملعو ا هدارقما

 ١ هتجرنه اوسئييملومهنع رطقلاسبّتحا !ذارافغتسالاب هيلا اوئيعليو هللا ىلع اولكوتننا ىملاعت ع راجل
 آ| راتبسالاب اوطرش لو هجر. ماصا اذاةغاطلاب ةمادتسالاو ركشلا ىلا اور داس ناو || مطملا متع سيحاذأ هلأ
 1 46 قوملاعمسنال كافل همتناو رفكي ملورارفصالابمهعورز ب رضاذاهنالب ىلع اوريصيناو 00 3 3

 رظنا ىتسعملاو رطملا ىأ 6 هللاتجر راث ىلا رظناف و نيسيآىأ « نيسلبل 7 يأت دب
 عا رطل مهقذرو اهتوم دعب ضرالا يحب فيك » ىلاعت هلوقوهو ضرالاوف هريثأت نسحلا

 قوما ءامحا ىلع رداق اومدعب نضرالا ايحأ ىذلانا ىنعي « ىتوملا يعل كلذزا ير 00 لسا

 ةرضخلادعب عرزلاىأ  ارفصم 1 احراتلسرأنألو ريدق ”ىشث لكى بعوهو *©

 ١ 0 ِء 7-0 : 0 اوهض رافصلاب مهعورز

 || فلسام نودح#ت ىأ ©« نورفكي # عرزلا رارقصا دعب نمىأ # هدنعب نم اولظل مهف هتلاممتب اورفكو
 5 . 3 0 ١ 7 3 . 3 . 0 ا .٠

 اودحم مهعرز ىلع اباذع تلسرأواو بصخلادنع نور فب مهنا ىنعملاو ةمعنلانم لاوحالا هذه عبجيف
 00 1 لا :وملا معستال كناف © ىمعن فلاس :

 10 ؛ عمتالو ) ىلع اوريصي 0 وح رثق اهياع ءودمحمو هتممناوركشي ناو اوطنقف هلضفو هللا ىلع اولكوتبنا مهب

 1 كنم اوليشنا خيبطت الفقوملا ركحىف ءالئتعو أن زاقلا قوتعأ( قوملاععستالكناذ)اورفكف 7

 ١ ( اهتومدعب ضرالا يح فيك ) رطملادعب ورطملامادق ( هللا تج-رراث [ىلا) دختاي ( رظناف ) رطملانمنيسيآ ( نيس )
 || توملاو ةايملانم ( ”ىثلكيلعوهو ) ثعبلل ( ىتوملاي حش ) انوه دعب ضرالا يحب ىذلا(كلذنا ) اهتسوببو اهطعتدعب
 ًْ ” ارالتلا)هترضخ سبا ريغتم( ا رفصم ) عرزلا ( وار ( عرزلا ىلع ةدراب وا ةراج( اعراب ناو ربدق)قلخا ثعبلاو

 18 هقفتال(ىتوملاعمستالكناذ) هتمعنبو هللاب رفكلا ىلعزوهمتي لوقب متمعنبو هللاب(نورفكي) هترقصدعب نم(هدعب نم)او راصل



 هنمكذلاديق# نيربدماول رامات تا وو مهرعاشم قا نءاودسامل مهلثم مهو م :
 تاكرالا ةطساوبهنم طفت مالكلا مسي ناو ىلبقملا معالا ناذ ةلامعسا دشان وكلا ْ

 مهاعس كي مه ا ىداهب تناامو# مصلاعفرو ةحوتفمءابلاب ريثك نبا أ أرق ةوأبش 1 ٠

 ىملاىدهت ةدحو ةزج ًارقوهمهبولقىماوا راصبالانم قيقللا دوصقملا مهدقفلابع
 زوحنو ىنمملاربدتو ظفالا قلت ىلا مهوعدي مهناعاناف هيانناب ابنمؤي نمالا 'ىستزاو )

 كقاخ ىذلا هللا هد ره سحأت الا ن واسم فوه ناع الا فراشملان هوملابدارب نا

 افيعض ناسنالا قلخ هلوةككسعا ساسا فعضلا لء>وءافعض مك أدتبا ىا# فءض نه
 مقلباذا كلذو وق فءضدعب نم لعج مثوف ةفطنلا وهو فيعض لصا نه مكقلخ وا
 ١ مثو نسلاركمذخا اذا#ةبيشو افعضةوقدعب نم لعج مث قه حورلا مكتادماب قلعت وارحلا 0

 لوس ىلع امأرق هنعهللاىذر رعنبا لوقا ىوقا ملاو اهعمج ىف داضلاةزج-و مصاع ١

 ريكتلاو رقمااو رقملاكن أفلامه نع نما قار قاف فعن ب ودهيلع هللا ىلصدنللا

 | ةيبشو ةوقو ف.ضنم «ءاشيام قاخيإل مدقتلانيعسيلرخأتملانال ريركتتلاع»

 علا ليلدهريغ ناكما عم ةفلتخلا لاو>الاىف ديدرتلان اذ # رئدقلا ماءلاوهوؤ# يعل ا

 | اماللاتافاشن تا رخآىف موقتاهنال تنم ةماقلا « غال و .وفةردقااو 1

 ٠ ه6 اوثبلام نوهرل امش #9 ةرهز زال بكوكلاك ةبلغلاب اهل الع تراصوةتغإ تاب 1

 نمي نمالا 03 ل نأ مهتلالض نع ىمل | ىداهمتنأام ونيربدماول واذاءاعدلا مصلا عم كالو

 1 ًاشناوك ان م مكقل> ىذلا هللا ف ىلاءتدلو قي سقت نواس مها

 ' ادولومالفط مئانينح ناكلاسنالا لاو> ا ىلاةراشاوه لبق وفعنم ىذءام نم لق وفعض ىلع |

 رغصلا فءضدعب نم ىأ 6# ةوق فءض دعب نم لءج موف فعضلااةياغلا وح .ذهفاموطقمو و 1

 لا وهو ةببشو# ام ره ىأ| 6# افءضت وةدعب نم لعج مث ف ةوقلا تقوو وهوابايش

 لاعفأ نه كلذ سيلو ةبيشلاو بابشلاو ةوقلاو فعضلا نم ىأ # ءاثيام 0

 ءاشيام ىلع ءو# ريدقلا 9 هقلخ ريبدت #4 ميلعلا وهو * هنز دقو هللا ةئيشع لب ةعيبطلا |
4 
 دس ييسجبل ١ 6# اوثلامإ# نوكرع ملا فالح ىأ 4نوهر جا مسقب ةعاسلا موقنموبو 10 ىلاعتدل وق *[

7 
0 0 
 ل
ََ 

' 
- 1 

 اذه ةدئافاف اربدموأ البقم عمسنال مسالا تاقناذ ( نيربدم اولواذا ) ىكممصلا عمالو( ءامدلا :
 تنأامو)ةراشالاب مهشبالو عمسلالىلواذاف ةراشالاو نصرلاب .هشالبقم ناكاذا وه

 هلا هلكنم ةراشاب هنعلضدق قيرظولا ىععالا ىدهتن ا كنككال ىأ( متالضنع) : ةرج ىلا يا 0

 هلوةكفطنلا نم(فعض نم مكقلخ ىذلاهللا) ىلاعتهللاماوال نوداقنم(نوملسه مهفانتاي آب نمي نمالا) عمستام ( عمستنأ )

 دشالا غولبو بابشلا 4 مورلاةروس ١ لاح ىنعي ( ةوق 4 ها" لح فعضدعب نم لج ملتي

 ىعىأ( لا ىداجب ت

 ادع كعب نم لعجمت)

 (ءاشيام قام ) مرهلاو

 بابشو ةوقو فعط نم

 مهلا وحاب( ميلعااوه وزةببشو

 0 ىلع ) ربدقلا 0

 "احلا ديدرتلا اذهو

 عناصلا ىلع ليلد نيبأ

 ريدقلا ميلعلا 0 مف

 مضوةزح و مصاع لكلا

 صفح رامت>اوهو اههربع

 وق مضلاو ناتغا امهو
 نبانع ىورامل ةءا رقلاىف

 لوسر ىلع امتأرق لاق رع
 5 و هيلع هللا لص هللا

 تت ند قف :أرقاذ فءط نو

 ىأ( ةعاسلا موش :”موبو)

 اهمال كلذن تمس ةمايقلا

 نم ةعانكس رخآ ىف موش

 عقت امنالوأ ايندلا تاءاس

 اهلالع تردحو راعتست

 ( نومرجلا مسقبإلايرثلل يعلاك
 فقوالو نور فاكلا فاح
 (١و ص ةبلام) نة

 ععستال و) تي مهي 5 نم وللا ]|

 ىمعل | ىدابم تنام و)ىدهلاو قا ن ء(نيريدم) اوضوع أ (اولواذا) ىدهلاو ق مك ىلاكنوعدأ ءاعدلا ( متاصتملا( مص

 ةدابعلابهنوصلع ( نولسم هذ ) انلوسرو انباتكب (انتاب ابن هوب نمالا) كنتو عد عمستام(عمست ناسيا

 (افءض ةوقدعب نم م لعح مث ( ايوقاباش ذا>ر (ةوق فءض دعب نم م لءح مث)ةفيعض ةفطن نم (فعض نم مكقلخ ىذلاهتلا)ديحوتلاو 3

 مونو)دهلب وحب ملع(ريدقلا)هقلذم (ميلعااوهو) لاح ىلا لاح نم ءاشب ل ا ره

 رو. قلاق (اوث ءاام) هللاب نو لا فاحن(نوهر 4 مسقن) ةمايقلامونوهو ١ ةماسسا



 لا وطو ةمايقلاموب لوهل ايندلا ىف وأرو.قلاف مهثبلةده اولقتسا مسقلا باوح ( ةعاس يع) ايلاف 11 ب لاف

 قدصلانع نوفرصب اوناك فرصلا كلذ ل-ثم ىأ ( نوكفوي اوناككلذك) نوبذ-ك وأ نوسشذوأ اهدئادغىف

 ةكتذاملاوءاسالا مه ( ناغالا وعلا اوتو أنيذلا لاقو) نيثوعبع ناموايندلاانتاحالا ىهامنولوش وان دلا ىف بذكلا ىلا

 مكحىف و ًاحوللا ىف تيثملاهتلا اعف هي[ هع زؤح ( هللاباتكىف 4 نورشءلاوىداحلاءزجلا )متنبا دقل) نونؤملاو

 ( ثعبلا مو.ىلا ) هلاضةودتلا

 [رةداح و هولاقامإ اود
 مثة قيقا ىلع هوءاط أو هيلع

 ىلع مهعيرقتب كلذ اولصو
 اذهف )مهلوقب ثعبلا راكتا

 ( منك متكلو ثعبلاموب

 هنأ ( نو (َ م دلا ىف

 ْ باطيف مطب !؛رفتل قح

 باومل ءافلاو هعابتاوّقلا
 | ,ربدقت مالكل هيلع دب ط رش

 .ركشم منكن ا

 1 | ىذلا ثءبلا مون

000 

 ا ادهف ثعب لن

 قلن ع نوفرصيىأ * نوكفُوي اوناك كاذك ي ةعاشط ريع مهروبقىف ثلا ا لبقو ةرخآلا اونياعالايندلا لجأ اولقتسسا مهنا هانعم « ةعاس ريغ ف اسيندلا ف ىأ . )0000 ا د | اورفك (اوماظ نذلا) فوك

 ا

| 

 ا
 أ

| 
| 
 أ

 مهالوإ مهرذع ( مهترشمم )
 مهل لاشال ىأ )0 نو.تءاسإ

 كاوقن مه ك ةبوشن م 5 راوضرإ

 َْىءأ هع 2 ”ءاؤ 0 ىدتعت ا

 دقلو )هتيضراف كا

 نآ رملا اذه ىف سانالاش رض

 ا ل
 ةعاس ردقريغ (ةعاسريغ)
 نوبذكياوناك اك (كلذك )
 (نوكيؤياوناك )ةرخآلا ف
 لاقو ) ايندلا ىف نوبذكي
 (نا ءالاو ملااوتوأنيذلا

 ىث لعاوفل 4 مهعضفإ نأ دار اهتنانأ ىللاو ظ

 لاقو 2 لاكعت لاذ مهدك مهيلع نينمؤملا ر اكن 010 2 دلع هردقو هللا ءاضق كلذ !

 ْ نيبام ثيدحلاىفومهباذع عاطقناو ثعبلاو ايئدلاءانف نيب اهفوا روبقلاىفوا ايندلا ىف

 اولقتسا ه#ةعاسريغ##ماوعالاو مايالاو تاعاسا لمت وهو نوءبرا ثعبلاوايندلا ءانف

 فرصلا كلذ لثم * كاذكح انايسنوا ةرخ آلا ىف مهب اذعةدهىلا ةفاضا مهثبلةد

 معلا اوتوا نيذلالاقو و ايندلاىف نوفرسدي 6 ن وكفؤي اوناك ف قيقعلاو قدصلا نع

 هئاضقوادلعىف # هللاباتكىف متثبادقل وف سنالانموا ةكتالملانم # ناعالاو |
 موبىلا # خزرن ياسر هلوةوهو  نآرقلاواحاوللاوادبجواىا مكلدتكاموا

 ورع ذا ىذلاهو ثعبلا مو.اذهف هيلع اوفلح و هولاقام 30 كحل

 :"نا هريدقت فوذ#+ طرش باوجءافلاورظنلا ف مكطيرفتل نا قح هنا نولعتال منك

 اولظ نيذلا دوب 00 كر راكت انالطب نيد فى د موبأدهف تكلا 7

 دقو قءق> ريغ امكن اة نآلوا رذعلاىنمع ةرذعملا نالءادلاب وف ركلا | آرقو و مهت ر ذمه

 ةبوتاا نم مهبتعةلازاىا مهباتعا ىضتقامىلان رعد نرتب مهالوؤل مهني لصف 00
 هتتضراف ىلا_ضرتساى ا هتدتعاذ نلف ىدتعتشا مهلو# ند امدلاىف هيلا اوعداك ةعاطلاو ْ

 ىتلاتافصلا عاونابهيف هانفصودقلو 6 لثم لكنم نآرقلا اذهىف سانالانب رضدقل وز

 اوئعسالا ايندلاىف اوبذك اك ةءاس ريغ وئام 34 اوقىف اوبذك مما كلذو ايندلاىف .

 ناكو هبفأ ن نونذاك منا عسجلا لال نيب “

 مكلهللا بتك ايف ىأ 9 ثعبلاموب ىلا هللا باتكىف متثبلدقل ناعيالاو علا اوتوأ نيذلا

 اجا زعاا وتأ نيذلا لاقو ةينآلا ىنعم لبقو روبقلا ف ثبلاز ا

 كروبقىفىأ ثعبلا مويرىلا متبل دق نيركتمللاولاق هللا باتك نووي#ي نيذلا ىنمي ناعالاو |
 ىأ# نولعتال متتك كتكلو ف ايندلا ف هنوركتت تنك ىذلا ىأ « ثعبلاموناذهف

 اوملظنبتلا عفنتال ذئمويف ف ىلابتهاوةلءادب نآلا هنإعلا مكمفنالف ايندلا ىف هعوقو

 لكك ةر> الا عوحرلاو ىتعلا مهذم تلطتال تا 7 نورةعتس مهالو ممر دعه ا

 انيرض دقلو 8 ىلاءتهلوق د4 مهنمل.ةالامال ةعرجلا ليزت ىتلا ةبوتلا مهنه بلطتال |
 دقل)ن اعالا واهكاناومر 5

 باتكوف ( روبقلا ف( مثبل
 قوفاع نامالاو رادعالا ةلازاىلا ةراشا هبف # لثم لكنم نآرقلا اذهىف سانال

 « ةيافكلا ) (ثعبلاموىلا) رافكالنولوش مهتاعافنو صاخلا مهلاقشو نويبنلا ,ملاقوةكئالملا ره وهللا باتكك (هللا

 ” وهو(دئمويف)نوقدصتالو كلذ(نواعتال)امندلا ىف(مت :؟ ركنكل والا رقلا مون د وان) روبقلا نهنودءم مو:ىلا

 مهالوةئيس نعنوعجرب هالو ( نوبتعت 2 اا مهراذتعا (ممترذعم)اوكرش أ (اوإ ظنيذلا عفنيال) ةمايقلام ون

 (لثم لكن منآ رقاااذهىف سانال) انيب (اننريض داو ) اييندلاىلان ودرب



 0 مخ راذلعا نع 0 نورد ا ا ش 7

 انتكحاولاق نآرقلاتايآ نم هيب ُ موراثذوس 0 3 هه 1 0

 كلذك) لطاب وروزب

 نيذلا بولق ىلع هتلاعبطي
 ََت '

 كف 1 0 ال 1 يا 8 ه6 5 كل ْ

 هللا عبطي مكظاوهو عبطلا ا نوروز نواطممالاؤإق نينمؤملاو لوسرلا نوعي « متنا ناؤل مهبولق ل َ

 نيذلا ةاهلا بولق ىلع ١ نوبلطيال # نولعنال نيذلا ب واق ىلع هللاعبطي #8 عبطلا كلذ لثم# كذحإي | :
 لالضلا رايتخا منمهتلالع || بجحويو قلاكارداعنع بكرملا 0 اهودقتعا تار> ىلع نورصي ا

 نيلطبم نيقحملا اوعس تح ||| ىلع كنبدراهظاو كترصتب#و هتلادع ونا مهاذا ىلع داي ريصافؤإ# قمللابيذكت
 كلتىف هللاق ا فرعأ هو || قاقلاو ةفلنا ىلع كنامحالو # كنفذعسبالوو» ءزاجنا نمديال «قحؤم هلال

 مهاذأ ىلع (ريصاف )ةفصلا | كلذ مهنه عدبتسال نولاض نوك اش مهناف مهئادناو مهبيذكعب# نونقو بال نيذلاؤ

 ( هللادعونا ) موادعوا 0 اونوكف كوغيزيالىا كنقعضالو“ ىرقو نوتلاففخحت بو#ءنعو :

 ناد لع كنرصنب رشع رحالا نم هلناكمورلا د اتوا ىلاعت هللا ىلص هللال وسر نءنينهؤملا | أ

 ىلع مالسالا نيد راهظاو هتلماو همون ق عيضام كرداو ضرالاو ءامجسلا نيب هللا عيسي كلءلكد دعب تانسح

 0 مد( ةالصلاز ومب نيذلاىهو ةياآلا لبقو ةيكم ناشلة وو ا
 الو هن ءاؤولاو هزاحنا ا

 (نونقواال نيذلا 0 1 7 فيعَص وهو ةنسدملاب امهب وجو نافةوكزلانوتؤيو ا

 نيذلا ءال قه كنلمحالىأ 20 مد هلوقنمااثلثالا 00 امهتيعرش ىفانبالهيال 9ججوس 1 ٠

 ىل-ع ةرخالاب نونةوبال 7 : 1|
 ِ م ااهنا | 210 الا فام زيحم 00
 ءامدلاىف ةامملاو ةفخلا 6 عراأ و مراة وس نا 00

 كتلمحالوأ باذعلاب ىلع |[ مدةلا نوثالثوث الث ليقو نوثالثو اجد

 اعزج قلقلاو ةفللا ىلع | مي نولطبمالا مت ::أنا اورفك نيذلا ناوقيل ةيأب مهتِح نئلو وي راطالا نم ل

 مماف نولعشو نولوشامم ١ رلوقىف باطل ١ ديحوت ىنعمام تلقنافدانعا| ليبس ىلع كلذو لطاب ىلعالا " متأن نب
 مهمه عدبتسيال ن وك اشلالْض | نئلو لاق ىلاعت هللا ناىهو ةفيطل هيفتلق» ن رواطتمال ا :أنادل وقىف عملا و منح ناو |

 نوكس كدفخسالو كلذ |[ 0 لسرلا اجا مكلك مكنا ءانعم لاق نأ نككو 1 رلا امم تءاح ةيآ لكب مه || ||

 هللاو بوةعب نع نوثلا ا ١ هللادعونا ريصاف يل هتادبحوت ىأ 4 نولعنال نذلا بولق ىلع هللا عبط كلذدك 1

 ءرو-باوصلاقفوملا | لهل ىلعكانلمحالىأ كنفمتسيالو وظ كودعىلع كراهظاو كرصن ىفىأ 4 قح |
 عدلت ىهو ةكم نامل 0 رع ىلاعتو هناحهسهلاو باسماو ثعبلابىا#؟نونقوبال نيذلا »أ أر نفطمسيالل و

0 
 _ ه4[ ةبآنوثالثو عبرأوأ 86 ةئامسوةبا نول عيراو ةيكم ىهو نامعلةروسريسفت 1-0 1

 متح نئلو) هحو لكم ظ م فرحأ ةرشعو ةئامو نافلأو ةملكن وعب دأو نامثو سل 1
 !ويلط لك ءاعسلا رم ( يب 80

 هللا مع (هللاعبطي) اذكع(كلذك ) ن ,وبذاك(نولطبمالا) نينمؤملا رسشنماي متنأام ( م ::أنا) ةكمرافك(او رفك نيذلا نأوقيل]

 نك (قح) كلو كلةلودلاوةرصنلاب( هللادعو نا) داب( 200 هللاديحون(نول نال نيذلا بواقع اع)

 ىتاا ةوسلا نمو زين ةكملهأ مهونوةدصيال( نونقو.ال نيذلا) ةمابقلا موب ناعيالا نع كنلزتسيال( كنف :الو) قدم

 هك فرح ةرثءوةئاموزافلأ اهفورحونوءب رأؤ ناو ةئامعبساهلكو نوئالثو عيرأ مآ ةيكماهلك ىهوامتابف 0

0 
 ها

 اي 0 0 او
1 0 20 
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 م

38 0 

 عدل

00 0 
 اه

 ىف جا مم ص 0
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 ا :
 ا



 ١ دتحالا ل نر نفعل ووأة ركل ىذ ( يكملا باتكلا تاك كلتملا ) 6 محرر لانج راما
 1! /  باتكلا تايآو ًادتبم ك كلتنأ لع عفرلاب 5 ةزج كتف راشالا ىنعم لم اعلاوتاي لان م نآل ا( )ىزاجما

 ا نوامعي نيذلل(نينحملا ) ةجرو ىده ىهوأوه عَ فوذع 0 ربخوأ زبخ دعب ربخ ىدهو هرب2

 : دل لالا نسو] لوتقدريظنو ( نوتقوب مهةرخآلاب مهو ةوكزل | نوتؤيو ةولصلا نومي نيذلا ١ هلوقىف ةروكذملا

 مث نسحمام عيج نولمعي ن.ذللوأ -ه# هد زؤ- امعسدقو أ (نورشعلاو ىداخلاءزجلا م١ ردق نك نظلاكب نظي
 كبت ْ
 م6 حرا رلا مما مس قم |

 نالاح م نينسحملاةج 1 0 ع اد كلا باتكلاتانآ كلت مل 22

 فود ربخلاوا ريخلادءب ربنا ىلعةزج اهعفرو ةراشالا مم امهيف لماعلاو تاي“آلا نع
 مهتاسحال ناب ةدرتمم ةرخآآلابرهو ةوكزلان وتوبو ةولصاانومتي نيذلا 0 ْ

 لمح املودكوتل ريمكلاريركتو اهبدادتعا لضفل هبعشنم ةثالثلاهذهل صصختوا

 ةديقعلا مهعامجتسال و نوديلفملا مكئلواو مهب رنمىده 0 واه هربخ نيب وهن |

 ىتعياع ىهليام #ثيدحاوهل ىرتشينم سانلانموو# لاصلا لمعلاو ةقحلا |
 مالكلا لوضفو كيحاضملاو اهيفرايتعاال ىتلاريطاسالاو اهل لصاال ىِتا ثيداحالاك |

 هد نيغاقلا مه صخ

 كئاوأ ) اهلضفا ةثالثلا

 ريخو ًادتبم ( ىده ىلع

 ىدهل ةفص ( مرنم )
 ( نوحلفملا مهكناوأو)
 0 فطع

 ( ثيدحل اوهل ىرتشي نم
 ثرحلان: رضتلاف تلزت
 رابخا ىرتشي ناكو

 مح خخ سل سس 2 ااا نم افرك صعلل هنه عالا هيدارا ناتيضيعبتو ركملاثيدحلاب دارانا ةينيست ىهو نمىنمع ةفاضالاو | 0 3 َ 0 5 || لوع اننمةرساكالا
 مد رخل نمر اهلاوي ل م مكئدحأأناف دوموداع ةصق
 نوايمف ةرساكالا ثيداحاي
 عاقسا نوكرتيو هثيدح ىلا

 لطاب لكوهللاو نآرقلا
 قع ا-عوريخلا نع ىهلا

 رمسلا وحن ثيدحلا وهلو

 اها لسأال ىتلا ريطاسالاب
 دوعسم نبا ناكو ءانثلاو

 . ىأ © نينسملل ةجرو ىده ميكحلا باتكلا تايآ كلف لجورع رت

 مهو ةوكزلا نوتؤيو ةواصاا نومي نيذلا ب لاقف مهرك ذمث ت تانسحلا نولمعي نيدلا
 ىلاعت هاوق # ؟ نووفملا مهكئلوأو مب نه ىده ىلع كئاوأ نونقوب مهةرخآلاب
 نب ثرحلا نيرضنلاىف 3 0 آلا © ثيدحلا وهل ىرتشي نم سانلا نمو#

 اد#نا لوشو اشيرق ام ثدحنو محملا راخأ ىرتشيو ةريخلا 0 ,<ناكو ةدلك

 © الا رآ كو رايدتفساو مشر ثيدح : كثدحأنأو دوو داعشيدحم كتدح |
 تانقلا ءارشوه لتقو ة هب ”الاهذههتلا لزئاف ناز هلأ عاقسا نوكرتيو هثدح نو.ئسف ظ اي سابعنباو

 ءانغاالمقو ءاتغلاهنأ نافل
 ْ لاملل ةدفنم باقل ةدسؤم

 || "ىلا نعو ترلل ةظوعس»
 00 سو هيلع هللا ىلص
 ءانغلاب هنوص عفرب لحر

 نيناط.ش هيلع هللا ثعبالا

 كككلا اذه لع ارهردأ

 كتملااذَه لع عال

 نم 3 زةذاغا 0 الاومار ل لا تال ا ١١ ( ا 0

 اهدوجمتو اهعوكرو اعوضوب سلا تاواضصلا نومت (ةولصلانومتينيذلا ) نيدحوملانيصلخملا ( ( نينا ]قاتلا

 نوقدصي ( نونقونمه ) توملادعب ثعبلاب(ةرخ ًالابمهو) مهلاومأت ةاكزنوطعي(ةوكزلانوتويو )اهتقاومىف اهف بحامو
 سانا! نمو) طع ,هنوحاتلا ( نوحلفملا ه كئاوأوممر نم ) ةمازكو نا اسىلع ( ىدهىلعكئاوأ )

 انغلاو باسحلاو موجملاو سملاو ريطاسالا بتكو كما لضابأ ( ثيدحلاوهل ىرتشينم ) ثرحانب رضنوهو

 ىوُتبلا ىوروثيدخلاوهل اذوأ وهل تاذ ىرتشي نه سانلانمو ةي آلاىنعمو نينغملاو
 لحال 6 ةيلع هللا لص هللال وسر لاقل )اق دنع هللا ىضر ةماما نع ىلعتلا ةاتساب

 سانا نمو 5 هب كلا كا تلا كلذ لثمىفو مارح لماع " نوعبالو تاننغملا ع

 هللا ثعبالا ءاذغلاب هنوص عقرب لحرنمامو هللال سس نع لضيل ثيدخحلا وهلىرتشينم

 راع نالازيالف كبل اذه ىلع رح لاو تكلا اذه تت و نيناطرش هل أ

 نا ةماسا ىبأنع هظفلاذهو 00 هح رح ت0 ىذلاوه 0 امهلحراب

 نخولعتالو نهورتشتالو تا 2 هت انيقلا رج ال لاق سو ةيلع هللا ىلص هللالوسر



 تو ع نقال 7 عم 700 0

 رفكلا اورتشا هلوقنموأ رضنلا نع ىو راك ءارشلا ن ءارتسشالا ردو وعاد يسال نالازيالف

 ىنمع نيدتلل ثيدحلاا ىلا وهللا ةفاضاو قا ثيدح ىلع لطابلا ثيدح نوزاتحئأ هيلعموراتخاوهنمءوادبتسا ىأن ناعالاب

 نوعسملا ىف ثيدلا ثيدلا ىفو احاكر لا تبذل ثيدطاب دازملاو كندقلاب نيف هريغ نموثيدحلا نم نوكي وهلا ن النم

 (لضإل ) هنموهللا وف ىذلا ثيدلا ضعب ىرتشي نم سانلا نمو لبق هناك ضرعبتلل وأ شيش لا ةيهنلا لك أتاك تانسهعأ 0
 ىأ ورعوبأو ىملضيل 4 نامقلةروس ) نآرقلا عاقساو هج ةأ/ زظَع مالسالافلو>دلانع سائلا دصيلىأ

 31 نلا هلذلضمىل يقراها ا نبق
 0 ١ 1 لع 1 ١ لوشوا_ثيرئاهب ثدي ناكو مجاعالا تك ىررشل 30 نرضنلا ىف كلل

 0 4 ةرساكالاو زادتفَساَو مسرثي د مكئدح ااناف دوو داع شيد مكتدحد# ناكذا هد و2 ةشدنر و هيلع ْ

 تاكد ل نيدنء(هلل ٍ نعلضيل وو هع دعتمو مالسالادارا نمٌةرشاسم لع نهلم<ون ناقلا ىراشي ناكلتقو أ[

 م > مأ 3
 0000 ىئ (لعدي . ١ ١١ هلالض ىلع تبثمل ىندع ءايلا حقب !وزرعوناوريثكنئاًأرقو» هياتك ةءارقواهند((هللاليبس

 ميدو يراود أ نآ رقللا ةءاآر وهللالدنتعا ثدح ةراعلابوا هنرتشرام لاح اع ريغ و» هيفديزبو

 ب_صنلاب ليخلا ىا ش صقحو بوقعيو ناكل د ليسسلاد هو 7 اًوزه هذول

 ىلعافطع ركبىبأ ديغفوك | هيلع لطابلا راثثتسابقللا مهتناهال «نيهمباذع مهلكئلوا ف لضيل ىلع افطع |
 ىلعدفطع عفر نمو لضيل ١١ لاح هلاحاهباشم #4 اهءعتسي لن اكو اهب ابعيال اربكتم# اربكتسم ىلو اناا هيلع لتناذا 00

 ىازلانوكسب(اوزه) ىرتشي | ىلوالاو مم-!نا ردشال لقت هنذاى نم اهباشم # ارق وهسذافنأك اهيل نم

 ىازلامضبو ةزج ةرمهلاو | اهمد-!ل ىف نكسسملانم لاحوا اسهنملدب ةمناكلاو اريكتسموا ىلوىف نكتسملانملاح ٠
 مهريعو صفح زال, || ًارقوءةلاعال هقيحم باذعلانايدلعا ميلا باذعبم رشف نيفانئتسا انوكينا زوحنو

 55 مهلا لل 2 3 6 0 .ه 597 192 ةماعلا 5

 5 1 5 00 " | وهل ىرتشي نم ساتلان هو تازث ادنغ لثمىفو مارح نهعو 3 ةراحنىف ريخالو
 (نيمم 0 0 / تش رو تلكم نع و ءىجغ : عوديلع هللا ىلص ىنلانأةريره ىبأنعو ةيآلا ثيدحلا
 حب هماجعال نمو 6 ىا ا ىد هيلع |قم 0 مرو ايفان اهكسعل با هنأ د ةيراح ىرتشان 0 09 لاقو رامزملا .

 تا ا ىلع ا 0 ب ا ترد وهل ىرتشي ند سانلان هو لود ىلاءث هللا نأ هيلع لصأ مل توع

 لتاذاو ( هلاثماو رضنلا ا ءانءااوه ردا وهل اولاقريم مدس نس كيو و ةمركعو نسحلاو ساعناو دوعسم نبا ||

 ( اريكتسم ىو اناا هيلع نآ رقلا ىلع فزاعملاو ريما زملاو ءانغلا رات 2و لدتا ىرتش ىعمو هقتلزت ةباآلاو 0

| 0 

 ا ربكتماهر دن نع رع وهالاهلاال ىذلاهللاو ءانذلاوه لَم ب الاوذه نع دوءسم نبا تاس ءابهصلاو أل اقو | 1 5

 ىلاءاغصالا نع هسفن امفار | بءاووها لكوه» لبقو قاقنلا تدب ءانغلا ىلا ميهاربا لاقو تارم ثالث اهددرب 0

 ( اهععسمل نأك ) نآرقلا | ديغب 8 نآرقلا عام“و مالسالا ند نعىأ « هللا ل بس نع لضبل ف كرشلاوه لبقو
 لاح كلذ هلاح هرشب | ثيدح ىلع لطابلا ثيدح راتنأ ةلالضلان م ءرملابسحو لهجنع هلم ىأ# لع
 نه لاعوهو اهمدسإمل نم 0 ع نذلا عب « كدئاوأ لف احم هللا تايآ ندب ىأ < اوزه اهذخعدو #9 ق ملا

 لاو اكتم عفربالو امأسال ىأ # اريكتسم ىلو اننايآ هيلع قتتاذاو نيهم باذع مهل' #9 فص
 ١ تاس وهو اهنغتر نم اع كر ها ب شب نأ« اهسعحرل نأك فاح 1

 | مبلأ باذعب. هريشبف لف امهيف ر رقوال وال والقثىأ © ارقو هيئذأف نأكل |

 يم بيسو

 هي

 نك )ناشلا ريو ريمكلاو ]

 وهو القث ( ارقو هينذأف
 ملأ باذعي هرسثبف ) عفانديلذأ اهممدامل نم لاخ ( كوس ل ع9 6

 ةب 5 اوزه اهذخعيو ) ةجالو معالب( !عريغب )هتعاطوهللانيدنع (هللاليبس نع) كلش (لضيل)هللابكرمثلا وه لاق ,

 نك )اه. ناعالانءامظمتممحر ( اربكتس:ىلو) ىهنلا والاب (اننايآ هيلع)أ رقت( ىلتتاذاو ) ديدش(نيهم باذعو ها كئاوأ)

 اربصردي موب لاقفردي موب عيجو ( مبا|باذعب )داي( هرسشبف) اممص(ارقوهينذأىف نأك) ايسر



 مهل ىف ريمضلا نم لاح (اهف نيدلاخ ) نال هيلع فقوالو ( معنلا تانج مهل تاحلاصلا اواعو وده نذلانا

  تانجمهتلارهدعو ىنعمىف ميءنلاتانج مهلذا هريغادكؤ مىناثلاو هسفنل دكؤملوالا نا دكؤم ناردصم ( اقحهللادعو )

 يذلا (زيزملاوهو) ميعنلا تانج مهل .امهدك ومو دعولا ىنمم هيدك اف تابثلا ىنء«ىلع لدي اقحودعولا ىنعم دكلاف مبعنلا

 داهتعج (دعرينب تاوعنلا قلخ) ميقملا معتلبءءابلوأ بيثبف لمش اع( ميكحلا )نيهملا باذعلابءادعأ نييف ”ىش دبليال
 اريغاهل مهتيؤرب ه4 هم زي داهثتساوهو 4 نورسشملاو ىداحلاءزجلا ) تاو ريمضلا ( اهنورت )

 د_عربغب هلوق ىلعةدورعم

 البابأ كرحاصل لوقتاك

 الو ىنارت جرالو فيس
 اهنال با عالا نم اهلا لمع
 را ل ىوأ ةفناتسم

 تانج مهلتالاصلا اواو اونمآ نيذلانا ط كهتلا ىلع ةراشبلاركذو هينذافمفان |
 نموا مهلىف ريمضلا نملاج «اهيف ني دلاخ قف ةخلابمأل سكمف بانج: يعن مهل ىا ميعنلا

 هسفنل لوالا نادك و مناردصم ه#اق-هتلاد_ءو## ماللا ه.قاعتام لماعااو تانح |[

 هيلغيالىذلا « زيزءااوهو اةحدعو لكس يلو دعوتانج مهلهلوقنال هديا ىناثناو |[

 قلخ و هتبكح هيعدت_تامالا لمنال ىذلا « ميك اظهديعووءدعوزاجنا نعدمنيف 'ىش | 0
 الابج# ىماورضرالا ىف قااوؤ# دعرلا ىف قيسدقو فانثتسا# اهنورتد عريب تاوملا | دميديسعب ىأ دمعل ةفص

 اهعاضواواهزايحلدبتىضتةناهئا زجاةطاسب ناذ ركب لي نا ةهار كد كبد عنا عاوش
 ثبو #8 نينيعم عضوو زيحم همزاول نم “ىثلوا هتاذلاهنم لك ص اصتخلا عانتمال | :

 . لكرم © ميرك جوز لك نماهيف انتبنافءام ءامسلا نمانلزلاو ةباد لكزم اهيف | ضدالاف قلأو) هنردق
 ىلا ةتركخو ةردقلا لاك ىه ىتلادتزعىلع كلذب لدتسا هناكو ةمقنملا ريثكفنص || تباوث الابج ( يساور
 ىنورأف هللاقاخاذه » هلوقباهررقو ديحوتلا ةدعاق هب دهمو سلا لاك ىه |برطضتالثا ( رديعتنأ)

21011 10000101071 "© 

 دمع اهدعدلا ىف قس

 اذهك انما ىهو ىرتال

 ىتح مكتهلا قلخاذاف هقولخم ركذ ىذلا اذه ه6 هنودنم نيذلا قد اذام | اهف ) رسشنو ( ثبو) مكب
 هللا مهدعو ىندي##اقح هللادع واهبف ني دلاخ ميعنلا تانح مهل تاحلاصلا اولعوا ونمآ نيذلانا | نم اذ 7 و ةيإد لكم

 تاوعدلا قاخ ف ىلاعتهلوق 96# ميك للازيزءلاوهو ف داعيا فلخنال وهوا ادعو كلذ | لكن ايفانتباف ءام ملا
 ىهونبرسفملالوةوهو ةيوتسم ةفعص ةطوسبم تقلخ ءا_ىسلانا ىلق ه# دع ريغب | (ميرك) فنص (جوز

 رداقةردقبالا كلذ سبل ضءبنود هضعبىف ءامسلا نوكو هلةياهنال ءاضفلاو ءاضفلاىف | ىلا ةراشا ( اذه ) نسح

 نم لاوزلا اهمنع ”ىثناهل سيلىأ  اهنورت 9 د عريتب هلوقب ةراشالا هيلاو راتخع || (هللا قاخ]) هناقواخنمرك ذام
 ناهجو ا-منورت هلوقىفو ىلاعت هللاةردشالا كلذ سيلو لوزتال ةّحاثىهواهعضوم ١ اذام ىنوراف ) هقواخم ىأ

 هحولا دعريغب كلذك انورت منأ و دمعب ىهث سل ىأ تاومسا| ىلا عجارهللا ارهردأ

 « كبدي نأ ىساور ضرالا ىف قلوة يئسم دعريغب ءانممودمعلا ىلا مجاردنا ىتاثلا |
 اهيف نونكسيىأ 4 ةباد لك نم ف ضرالا ف ىأ «ا_مفثبو 9 مكب كرحضتالثل ىأ
 لكن هاهفانتب“ افق هلضفو هدابعىلع هللا ءاعأ | نموهو رطملا عا ءامءامسلا نمان زن أ ولف

 هللاقلخ © نوذناعتام تركذ ىذلا ىندي#اذهؤ# نسح فنص لك نهىأ #مركجوز || مدنع اوبحوتسا ىتسح:

 6 لب ) نيدلاخ)اهيعن شال( معنلاتانح مهل) معرنيبو مهنياهث تاعاطلا ( تاحلاصلا اولعو)نآر قلاومالسل هيلع
 هناطلسو هكلم ىف ) زيزملا وهو زاقدص (اقح) ةنكطابنينمؤملا ) هللادعو ( اهنم نو>حر الو نوتوعال ايف نيوعم (اهف

 | ضرالا قلخ (ضرالا ىف ل و) امورثال دمعب لاق ودعالب (اهمنورتدعريغب تاوعسلا) هللا( قلخ) هتاضقو هس أ ىف (ميكحلا)

 حورلاامف(ةباد لكنه ) ضرالافطسبو قلخ (اههفثبو) مكيديعال ىلا ( مكبديع نأ )اهلاداتوأتباوثلا لابملا(ىساور)

 1[ قولخع اذه (هللاقاخاذه ) نسح (ميرك ) نول (جوز لكنم) ضرالاى(اهف انتبناف) ارطم(ءامءامسلا نمانلزنأو )
 هللان ود ند (هنودنهنذلاقلُخ اذام قوراف)هتقلخ

 ىنعي( هنودنم ىذلا قلخ
 هده مكب مهلا

 هللادقلخامم ةيظعلا ءامشالا

 مكتهاآ هتتلخام ىوراف



 طروتلاب ميلع ل رجعستل ا ىلا 0 نامل ءاروف 1 هر - 65 الج (نيب الن نوال ليلداملا

 3 ب 1 ءادتسالاب عفت ع 1 وا م اذامو هتكراشما وقحمسا

 مهيلع ليه تلا ىلا مهتيكشت نع بارضا 4 نيبم لالضوف 9 نوملاظلالب هنع قلعم |[

 | مهنا ىلع ةلالدلل ريضملا عضوم رهاظلا عضوو رظان ىلع ىنخمال ىذلالالضلاب |[

 | دالوانم ءاروعاب نب ناهقلىني «ةمكحلا نامقل انينآدقاو وف مهكارشاب نوملاظ |
 | ىف ناكوإملا هنم ذخاو دواد كرداىتحةنسفا!شاءوهتلاخوا بوبا تخائثءرزآ |

 لايكتسا ءالعلا فرعيف ةمكحلاو ايبن نكيملو ايكح ناك هنالع روهتاوهثعبم لبق أ[
 ةلضافلالاهفالا ىلع ةماتلا ةكلملا باستكاو ةيرظنلا مولعلا سايتقاب ةيناسنالا سفنلا |
 ١ 2اس مف عردلا درسي ناكو اروهش دواد بعدنا هتيكح نمو اهتقاط ردقىلع ||

 هللاق دوادناوهلعاف ليلقو ركح تمحلا لاقفتنا'برحلا سوبل من لاقواهسبل اها الف |

 كت ووصفه .ةدواد ركفتف ىيضوديوتصسال تل

 نيتئضم ثياب ى اج مايا دعب مثباقلاوناسللابىناف اهنم نيتفضم بيطابى يوت 2

 اثخاذا ءىثش ثبحاَو اباط اذا ”ىشبرطا امه لاف كلذ نعهلأسف اضيا امهب نانا

 لوقلا ىنممىف ةيكحلا ءاتبا ناذ ركشاىاوا ركشا نال هَ ةلركشا نا

 نبنامقلوه ليق4ةمكجلا ناملانينآ د قلو إل لو نعدلو ق4 نيبعلالض ف نوملاظلا لل 1
 هنا ليقوهتلاخ نب ناكل بةو بوت خ أن !ناكليقورزآوهو خران نب روحان نباءاروعاب |

 ناك هنا ىلع ءالعلا قفتاو لما رسا ب ىفانضاق ناكهنالبقو دوادكردأ حنس فلآ
 ةيكحلا راتخافةمكحلاو ةوينلا نيب ريخ ليقو ابن ناك لاق دناذ ةهركعالا اين نكيملوابأ

 ضرالاىف ةفلخ كلمحن نأ كلل _ه نامتلاب ىدونف للا فصناكتا ناكسا ىورو

 نأو ءاللا لأ و ةيفاعلا تابقىبر يرينا لاقف وصلا اساق سا ٠٠

 ةكئالملا تلاقف ىبعصعو ىنناعأ كاذب لءفزا هتلانا رعأق او ةعاطو امهسف ىلع منع

 ناكم لكم ٍيظلا هاشمي اهردك أو لزاملاذشاب مالا ناَناَق نامي ملمهاربال توم 1

 ايدلا ف نكينمو ةنجلا قيرط ُأطخأ قيرطلا ًاط+أناو وانا ىرحلابف لدعُي

 ةرخآآلابصيملو ايندلا هنتفت ةرخآلا ىلع ايندلارتخ نمو ارش نوكينأن م خالل
 دوادىدوت مث اهب مكتبوهو هبتئاف ةيكللا ىطعاؤة مون مانفهقطنم ن < نمةكّتالملا تبق

9 

 م
 ناكر 44 :ءدتلاوفعيأ كلذ لك سمربغ ة ع طاطا ىوهفن نايل عا طرش مواهلبقفمدعب

 ا ىعار ناك لدقو اطاند 7-2 نضل ترا راج تساوت وررس  ذ 3

 مفلق ىلبلاق ىئارلا انالسف تسل لاف ةيكحلا ملكت وهو ل.جر هنقلهنا ئورف مع
 دوس ًاادنع ا لقو ىدنعي الام كرو ة 9 امالا 3 كد قدصب لاق تغلبام ت 5 5

 0 ىلوم 0 حابرنب لالي نادوسلا ريخ لو نيمدقلا قدشم نيتفشلا مب

 ىمعسال و هنلملاو !- ءلا لقو مهفلاو لقعلاو ةيكملا ىتوأ مهعبار ا _ 1

 ةمكلا لقو رومالاىف ةباصالاو ةفرعملا ةمكحلا لبقو امهعمي ىتح ايكح لج

 ه6 هتلر كش نأ ةفهاوقو © رصبملا كرديف رصيلا رونناك هروتن باقلا ىف ٠ هللا هلعجم

 لال هدعب سدل لالضوؤ

 ( ةمكملا نامقل انينآدقاو)
 ءاروعاب نب ل

 هتلاخنباوا بوب اتخأا

 زرآ دالوأ نم ناك لقو
 كردأو ةتسفا شاع

 دو مالسلا ةيلع دواد

 لبق ىتفب ناكو علا هنم
 مالسلا هيلع دواد ثعبه

 هلل يقف ىوتفلا عطق ثعبالف
 تفك اذا 5 الأ لاق

 ليقو اطابخخ ناكل يقو

 الدف انا لقد الح
 لِسازس اف ايضاق ناك

 ناك ىعشلاو ةمركعلاقو
 ناكدنا ىلع روهجاو اب اه

 0 0 راك

 راتخاذ ةمكملاوةومنلانبب
 لوقلاق ةباصالا ىهوة ركل
 فاالذلت ليقو لمعلاو

 نإ 0 : فاأ هلذلتو ىل
 ةرسفم ( هلل ركغانأ ف

 نال هلل ركشا ىأ ىنمملاو
 لوقلا ىنممىف ةمكحلا ءاتبا

 نا ىلع ىلاعت هللا هبندقو

 ملسلاو ةيلصالا ةيكحلا
 امهم لمئلاوه. ققحلا

 ثىح هلركشلاو هللاةدابعو

 ثحلاب ةمكحلا ءاتبا رسف
 نوكيال لقو ركشلا ىلع

 , نوكي ىتح ايكح لجرلا
 (نوملاظلا لب ) نان والا ىنعي

 (نيبملالضىف ) نوكرسثملا
 ( انينادقلو) نيباطخ ىف |

 ةعاطلاوديحوتلاب (هللركعا نأ ) لمفلاولوقلا ةباصاو مهفلاوزعلا (ةنكحلساناممتل)انيطعأ



 5 رش هعم ى رتالنادنتللا لاقو. همعتبهللا ىصعتالنأ ركّشلا ىطةسلاىرسلا لاقو :هتبحص وهترشاعمو هلءفوهلوقىنامركح

 ةعاطلا ناكرالا ركشو دجْلا ناسالا 00 ةقرعملا باقلا ركشنا لصاملاو ركلان ع زمتلاب رارقالا وهل بةودمتنىف

 (رفكنمو)ديزملا ديريوهف هياادوعت هتعفنه نال ( هسفنل ركشي اغا ركش نمو ) لكلا لوبق ليلد لكلا ىفزحتلا ةيؤرو
 ”نامقل لاَ ) ذارك داو ىأ ( ذاؤ ) دحأ هدم ملناو دمحناب قيقح ( دج ) ركشلاىلا جاتعريغ ( ىنغ هللاناذ ) ةمعتلا

 لكى هقب صفج ىتايكمناكسالاب 4٠< لح ( ىباي هظعي !نورشعلاو ىداحلاءزلأ) وهوا مكعاوأ م ذا ( هنبال

 هللاب 0 نآرقلا
 ١ ملم مظل كرمثلانا

 | ةممنالنعنيب ةيوست هنال

 ١ |نمو ظهاهدي نس قاقسا و ةيعتلا ماوجوه وارسل نت همفن نال 6 هسفنل كش امئاؤركشي نموو» ا

 ش هدم قطندومموا دمح ملن راودخ اب قق >6 ديج-#و ركشل | ىلا جاتححال 6 ىنغ هللا ناذرفك ءانرفك

 هظءي وهو 98 ناثاموا مكشاوا من :|.«كهنبال نامقل لاقذاو لاخلا ناسلب هناق ولخع عج ١
 ةالصلا ملا ىنباي لبنقو ا هللا ك رمشتال ىنباي ريثكنءاًأرقو» قافشا ريغصت# ىنباي

 أرقو» ريخالا ف هلثمىزبلاو ءايلا مشب كينا امنا ىتبايىفواممف صفح و ءايلا ناكسساب |
 مساح هءلزب لق اتاك ناك لحق « هتلاب كرسشتال 92 ءابلا رسكي ةئالثلا ف نوقالا ْ

 | ةي وست هنال © ميظع حظا ك رششلا نا قف اهسقدتلاب لمح كرسشتالىعضقو نمو

 هلةمعنالنمو هنمىهوالا

 ناسنالا انصوو ( الصأ

 انهو همأ هتلج هيدلاوب

 نوت هتلجىأ ( نهو ىلع
 انهو ةمأ هتلج هيدلاوب ناسن الا انيصوو# هدم ةمعنال نمو ةنئمالا ةمعنال نم نب 20 نهو ىلع انهو

 ١ لازت آل اهناذ فعض قوف افعض فءضتىا# نهوىلع لانهو نهتوا نهوتاذ | ىأ فمض قوف افعض

 ١ ٠ نهووانهو نهينهو لاقي كيرحلاب“ىرقوهلاخلاعضومىفةلملاو اهقءض فعاضتن 1 فعءاضتو اهقعض دازتي
 | ةدملاكلتىف هعضرتتناكو نيماع ءاضقتاىف هماطفو © نيماعفهلاصفو  انهونهوب | مظعوأ دادزاالك للا نال

 ا 6 كبدلاولو ىلركع انا ف نالو> عاضرلا ةدم ىصقا ناىلع ليلد هيفو هاسفو ”ىرقو |

 ١ ىأه هتف رك رشات ركشد نمو © هلع 0 هن لمعلا ملام دارملانال كلذو ْ

 © ىغاتاا نافؤإل ءزغك ناي ودوم هلع © :رقك نمو هو دنازفككلذكو كلذ عفن د وعي هب هيلع

 ا دمحن ناب دا قيتح و هائأ# ديجت 9و نيركاشلا ركل جاتمحم يأ ْ

 اقعموة الش تدادزا

 ىأ ( نيماعفف هلاصفو )
 ماقل عاضرلان ع همابطف

 ىلركشا نأ ) نيماع

 نفاع 6 هزيْغأ ةكيلواو الماك نوكيز قالا با لعأنال كلذو | ركشبؤ انكتب ءايصوتل

 لاقذاو هلوقو لامكلا ىلا راشا هللر ا نأ ةيكحلا نايم ا!هودمأ لول
 ا ةراشا هظعبيوهو هال نانقل

 ا كرسشلا نم عتملاوهو معالاب هظعوفأسو هئاوهو هيلا ترقالاب ًاديوهريخا ليمكتااىلا 5 ا ل

 نيب وةدابعلا قده نم نيب ةيوستلا نال مظءماغا ك رسشلا ناهللاب كرمثتال جاي 0 هلوتوهو رسفملاورسفملا نيب ضارتعا

 ناسنالاانيصوو ف لجو نعدلوة#اءضوم ريغىف ةدابعاا عضو هنال مظع لظاهق هال نم
 : رك نا ىصواملهنال

 "تلجاذا ةأرملانا لبقو ةدشدعب ةدغ سايعنبالات # نهوىلءانهوهمأهتلج هيدلاوب هناجتو مالا ساتان

 د ا ول طلاوتنتل !آ1نالكلذو افا فضلا املع ىلاوت أ هممت ( هليصت ( ؟شرومو ) (

 كيدلاولو ىركغأنأ قف نيتتسف -- #« نيماعف 0 9 يي أ اعف )ةعاطلاو دحوتلاب

 'لا) (هجال نامقل ل ةذا وهلا ف (ديج) .ركش نع ( ىنغهللاناف) دن (رفكنمو) باوثلا(هسفنلاةعاطلاودبح وتاب (ركشب

 للادنع هتبوقعميظعبنذ] ( مظعاطل ) هتلاب ( كرششلا زا هتلابكرسشتال باي )ريمنابءرمايورششا!نعداهني(هظميوهو ) مالس
 |١ دش لعةدشو فءض ىلع افعض(نهو ىبعاتهو ) اهنطب ىف(همأدتنج) امجارب (هيدلاوب) نصاقو أن يدعبم (ناسنالاانيصوو)

 وتلاب ( ىكركشانا ) نيتتسيف (نيماعىف) هماطف ( هلاصفو ) الع دشأ ناكاجطب ىف داولا ربك الك ةقشم ىلع ةقشمو

 /1 ةسرتلاب(ك. دلاواو)ةعاطلاو



 هللاركش دقق سما تاولصلا لص نمةندنعنب !نعو ادرفم ميظعلا اهقحماريكذت ةليوطلا ةدملا هذهدلاصفو هلج ىف قاشملان*
 ىلع كادهاحن او ) ىلع كباسحو ىلا كريصم ىأ ( ريصملاىلا) امهركشدقف سخلا تاولصلارابدأ ىف نيدلاولل امدنغو
 كرسشلا ىف ( امهعطت الف ) مانصالا ديرب ”ىشب سيلامىب كرسشتالىأ هيفن هب معلا قنبدارأ ( لع هب كل سيلامبكرسشتنا
 افوردم ابا ىأ ,فودحم 4 نامقل ةروس مل :ردصم ةفص هع 5١ ري (انورعم ايندلاف امهخا-صو)

 هج ج

 اديجرغانو د“ نك

 1 د إذ” بن55

 5-5 كح

 _-5در

 ضارتعانيبلالاصفلاو ل ارك ذو لاققش الا لدي هيدلاو نهلد.واهلةلعوا انيصولري_فت |
 كما ربانم هللاةنمل مالسلاو ةالصلاهنلع لاق هع نمواصوصخاهقحىفةمصوتللدكؤم

 عبس عا «قت ع

 ناو# كرفكو كركش ىلع كبساحاف ريصااىلاو» كابامث كلذ دعب لاق مث كما مث كما مث

 معلا ىفنبدارال قوام اديلقت' كا رشالا هقاقحخساب © جءهب كل سدلامىب ك رسثت نا ىلعكا دهاج
 هيضكرب انور ءماناك *» اوزءم امندلا ىفامسحاصو و كلذؤف «# |معطتالو وج ةيقث هب

 ديحوتلاب 4 ىلاسانا نم لبس وف نيدلاىف  عيتاوإل مركلا هيضتقيو عرتشلا
 ## نول تت منك اع ركتبناذ ف امهعج- ىع و كعج سح*# مكعج سعى مثل ةعاطلا فص الخالاو

 ةصوف.ءاضت ىف ناةضرتم نامآلا وامه رفكل ىلع اميزاح او كناع | ىلع كن زاحا ناب

 ن.دلاولاركّد وهب ىصوام لئءانيص و دقو لاق هن أكل رسشلا نعىهنلا نم اهيفامل ادنك اتنامقل
 نا زوجيال ةعاطلاو مظعتلا قاقعس|ىف ىرايلاولت اممناعم امهناف كلذيف ةغلابلل

 هءالسالتةكمدماو صاقوىلا نيدعسىفامهلوزنو امهريغب كنظافكارشالاىف اقع

 هتوعدب عسا هناف هع هللاوضر ركيوبادبلا بانانم لبق كلذاوأش اهيف معطتومل انالث
 ناسحالاوا ةءاسالا نم ةلصخنانا ىا «# لدرخ نم ةبح لاقثم كننا اهنا ناي »

 ةقيقلاىفىرملاودجبوملاوهوةرهاظلاةسرتلاةروصن.دلاولاهاضغ هللا لمجال هك ريصملا لا
 ةصتخم امهتمعن نا ىنعي ريصملاىلالاقف قرف مث كندلاولو ىلركشلا لاقف امني . ركشلا لعج

 ءازملالاق نيدلاولا ركشو هركّشب أ لبقو ةرخآلاو ايندلا ىف كيلع ىتمعنو ايندلاب
 دقف سجنا تاولصلا لضنم ةيآآلا هذهىف ةنيبعنت نابفسلاق ىلا ريصملا تقو ىلع

 كادعاح ناو نندلاولا ركشدقف سلا تاولصلا رابدأىف نيدلاوال اءدزمو هتلاركش
 ىضف أن اذ ةي>اواممتعاط نا ىنم. ىلا لا «# امهعطتالف لع هب كلسيام ىب كرمشتن ا ىلع

 قااملا ةيصعمف قواخملل ةدعاطالهنال كلؤوف | ىهعطتالف ىب كارشالاىلا كلذ

 عبناو ف ةايؤلاةرسشعلاوةلصلاو ربلاوهو فورعملاب ىأ # اذورممايندلا ىف امهحاصو ©
 سو هيلع هللا لص ىنلاوهو ىتءاطرملا لبةأن م نيدعبتا ىأ © ىلا بانأن م ليبس
 ءانأ يسأ نيحدلا كلذو سابعنبالاق قيدصلا ركبابأ ىنديىلا بانأنم.ليقو هءاعحأو

.4 - 0 

 تقدصدق هلاولقو فوعنب نجرلادبعو صاقوىبأ نب دهسو ريبزلاو ةحلطو ناقع
 مل-و هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا مهلج مث ةناوثماق قداصدلا معن لاق ه:ثنمآ و لحرلا اذه.

 مكتبا ركعج سم ىلا مث ف ركبىبأ داشرإب اوللسأ مالسالا ةقئاس مهل ءالؤهف اولسأ

 هساللاق نامتل نبانا كلذؤ © لدرخ نم ةبح لاقثم كننا اهناىجاي نولمعت متتك اع

 ٍرحو لج قلحي انسح
 عساو ) ةلصوربو لاوحاو

 ىأ ( ىلا بانأن م ليبس
 كن.دىف نينمؤملا ليب_س

 ناو هيف امهاببس عدنالو
 'قردشخم ١5 وأم 10

 ن.الاقوانندلاق امهتحاَصم
 قزم تحاض ءانظع

 ىلا مث ) تمدخ ران اهئلُع

 كهج سم ىأ ( مكعج ع
 اع مككيناذ) امهعج حو

 كيزاحاف ( ن وامعت منك

 ىلع امم زاحأو كناع | ىلع

 ضرتعا لو ابهر دك

 ليبسىلع نيتب ًالانيتابب
 ىفامل ادك أت دارطتسالا
 لا نك نا هيمو
 ءانيصوانا ىنعي كرمشلا نع
 ١ أو هيدلاوب

 ناو كرشلاىف |_ههيعيطي
 ءىهقل دهملا لك ادهح

 لاقثم كننا امناىجاي )

 عفرلاب ( لدر> نم ةبح

 ةصقلل ريعكلاو 0

 ريصمو كريصم (ريصملاىلا)

 ( كادهاحناو )ك.دلاو
 0 ( كانو هك

 هنكل سنلام ىكرشتنأ لا
 نمليبسممناو)ناسحالاوربلاب(اذو رعمامتدلا ىفامهياصو ) كرشا!ىف(امهعطتالف) ىكيرمشب سيل هنازعدب كلو كي رش هنا(لع

 (نولمعت متنك اع) ؟ربخأ(مكتبن أف) مكيوبأ عج سمو (مكمج سعى مث) مالسلا هيلعدجحوهو ىتءاط ىلل وىلا لبق أ نم ند( ىلا بانأ
 لدرخ نم ) ةححنزو(ةبح لاقثمكتنا)قزرلا لاش و ةنسملا ىنمي(اهماىاي ) نامتلمالكىلاعحر مثرسثلاو ريخخانه
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 .ةئيهلل ريضلاو بصنلاب نوقابلاو 0 0 ةانقلا ردص تقرشاكع» لاقاك ةبحلااىلاهتفاضال لاقثملا ثن
 ,ىأ (ضرالا نأ تاومسلا ىفوأ ةرصىف نكذف ) لدزرخ ةيكع ارغصلاق التم, تناك ناىأ ناسخلاو 95

 اهنا ىلع رثكالاو ل فلا وأ ىولملا لاما تناكثياج وأ .ةرطصلا فوك هزرحأو عضوم ا هرتم ع تل

 ام بساحف ةمايقلاموب ( هللااب ِتأِي ) ضرالا نم تسيلو : راجشلا لاعأ افا بنكي نعل هو: ضرالا م

 هيكيا ع( بخ ) ىنخ لك ىلا 4 75 ذل هلع لصوت 4 نورشءلاوىداحلاءزمجلا ) اس

 اهجارخمساب فيطاوا

 مثأى نب ) اهرقتسع ريبخ
 فورعملاب سعأو ةولصلا
 ىلعربصاو ركتملانع هناو

 هللاتاذىف ( كباصأام
 فوزمملاب تيما لاذ
 لعرلا ركتملانع تبمو

 اهناف نحلانم كياصأام
 (كلذ نا ) عملا ثروت

 مزعنم)ه.كتيصو ىذلا
 هللادم نعام ىأ ( رومالا
 طق هعطقىأ زومالا نم
 هيرعأىأ مازلاو باحيا
 ا وهو اقحارمأ

 دلع ردصملاب لوعفملا

 ىأرومالا تاموزءه ند
 ايا ورم اا

 هذهنا ىلع ليلد اذهو

 اارومأم تناك تاءاطلا
 را او ) مالا رئاسىف

 الو ىأ( نك ةل كدح

 سعاصتاربكت منع ضرعت

 ةزدجو عفانو ورعوبأ

 رهصت ىمعع وهو ىلعو

 3 ةئيسلاواةنساهدارملانالوا |

 ناكو ةصقلا ريمض ءاهلاناىلع لاقثم عفان عفرو لدرخلا ا تل
 ةلومك هللا لا لاقثللا ' ةناصال هثين انو, ةمان

 مدلانم ةانقلا ردص تقرش اك

 ىف « ضرالا ىفوا تاومساىفوا ةرخمحىف ن
 ضرالار عقك هلفساو ا تاوملا 0 وا ١ رغم نزمك هررح]و نع حا
 اهرضحم 6 هللا تي هتنكوف كال ذ] رتاطلا نك نه فاعلا نسكي * ىرقو

 0 « ريخ 8 ىنخ لكملا هلع لصي ©« فرطل هللازا  اهيلع بساهف
 المك يملا هع هنأو او ُّ كسفنل امك واصلا 00

 0 ا مبملا لا ةراشا# كلذنا# كلذىفامس ادشلانم ## كباصاامىلع ربصاو
 بانا عطق هعطق ىا رومالا نم هللا همزعامم # رومالا مزعنم #9 هسما ام لك

 دحىا سمالا مزع اذاف هلوقنم لعافلا ىنمعنوكينا زوو لوعفإل قلطا ردصم

 نو ربكتملا هلعشاك كهجوةحفص هلونال ومهنع هلغال 0 ان هل ىسمشنالو

 ةئطملا 50 اا لا لاق هللااهلعي فكد_>أ ىناربال ثيح ةئيطخلا تلعنا تب 1
 « ةرغص وف اهرثص ممىأ نكق » رغصلاف َّىَأ لدرخ نم ةبح لاقثم كننا
 ةرذحو راعفلا لاعأ اسف كتكيذولا ىهوعبسلانيضرالا 0 ةزعط ادعنبالاق

 | ىلع ءاملاو ءاملاىف توخلاو نوالا وهو تو> ىلع ضرالا هّللاقلخ ليقو اهم ءاىسلا

 | رك ذى لاىهو ة 0 ىلعوهو روثرهظ ىلع ليقو كلمرهظ ىلع ةافصلاوةافص رهظ
 *« ضرالاىفوأ تاوعسلا ىف وأ © لاق كلذاف ءامسلاىفالو ضرالاىف تسيل ناقل
  اهحارطسا| ىلع رداقابب ملاعهللاءانعم 6# هتلااهم تيه ردقاا ىلع رلاو عرلا نّه ىلعةردعكلاو
 هلدي آلا ىنم»و اهناكع ىأ # ريبخ ف اهجارذطساب ىأ # فيطل هللازا # هلوقوهو
 7 تقشناذ نامقل اهلاق ةلكرخآ ةملكلا ءذهنا لد ةاهربك واه دادس اعنا هلال
 ىل_ءربصاو ركتملانع هناو فورعملاب سعأو ةدلصلا أ تاي تاف اهتمظعو اهتره نم
 سعالاو ةالصلا ةماقا ىنعي 4 رومالا مزعنمه كلذنا 8 ىذالانم ه# كباصأام
 "00| 11| ةيحاولا رومالا نم ىذالا ىلع ربضلا وزكتملان لاو فوردملا
 سانلار قف ربكتال سابع !لاق ه# سانال كدخ # رعصت ”ىرقو © ىعاصتالو ف

 4 صضرعتو زر هلعشاك راوغعصو كهحوقش مهلونالو اعضاوب كهحوب سانلا ىلع لبق اىنءملاو هقزع هانم ىولي ّ 3 2 كة - .

 (هللاامتأي ) ضرالا نطب ىف وأ ( ضرالاىفوأ ) تاوعسلا قوفوأ ( تاوعسلاىفوأ ) نيضرالا ت<ىتا(ةرختىف نكتف

 ديحوتا!(فورمملابسأو)ةالصلامنأ ( ولصلا ةأبإ) امناكع ( ريبخ) اهجارذعتسإب(فرطا هللانا )نوكياقتح اهبحاص ىلا
 فورعملابسمالا ىتعي (كلذنا) امهسف (كباص ام ىلع ريصاو) لمعلاولوقلان م عيقلا وهل رشلا نع(ر <1|نعهناو) ناسحالاو
 ضرعءتنال (سانلل كدخ رعصتال و ) رومالاريخو رومالا مزح ند ( رومالام نع نم ) ربصلا لاشو ركل ىمهلاو

 مهلعامظعت راك سانا نمكهحو
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 يحول ع ا م هنت خل 57
 2 : ياو م

 >يللا دفين

 لجال شمتالوأ احم ىألاحلا عقو» ردصملا عقوأوأ احم حرك ىأ ( احم ضرالاف شمالو ) نيزك |:

 ولعلا نيبطسوتلا دصقلا (دصقاو)الواطت هبقانم ددعي نم ( روخف ) ربكتم ( لاتمع لكبح ال هللا نا ) رشالاو حرملا

بتال و نيتواقملا بيد بدنال نيس نيب اشم نوكيىت> هيف لدعاىأ ) كشمىف )ريصقت او
 ةيلع لاقراطشلا بوو 

| 1 

 اءلوقو نمؤملا ||

 كاقليف ةبحم هنو كني نوكي لح رلاوه لبقو.ك ولك اذا كهجوب منع ضرعتو

 لبقو ضفخا ىأ# ضضغاو © راقولاو ةنيكسلا نيب كرشم نكيل لب موم ذم نيف رطل االكوا دهز ذا

--77-7 4 
 > 7 3 د 3
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 ىاكلاو 5 ةزجو ورعواو عفان ًارقو»هقنعدنم ىوايفريعبلا ىرتءوي ءادوهو رعصلانم [!

 ىشعالو 2 ءالاعو ءالعاو هالع لثم دحاو لكلاو رءصتالو.“ ىركو» سعاصتالو .

 حرملا لدالوا ان حرغوا لاخلا 38 مقو ر ردصم احرف ىا * احس ضرالا

 وهو روخفلا ريخأتو ىهنلل ةلع روف لاتخم لك بحال هتلازا ف رطبلا وهو

 « كيشم ىفدصقا و # ىآلاس ور قفاويل احم ىشالللاتحلاو هدخ ارءصلل لباقم
 ءاهب بهدت ىثملا ةعرس مالسااوةالصلاهيلع هنعوعارسالاو بيب دلانيبهبف طسوت

 قوفام دارملان+ عرسا ىشمذاناكدنع هللا ىضررعىف اهنعهللاىضرةشن
 ضضغاوإوت ةيمرلاوكهمهس ددساذا ىارلادصقا نه زمهلا مطق ”ىرقو«ت واقملاب يبد

 توصل 8 اهش>وا * تاوصالا ركنا نا ف رصقاودنم صقناو «# كتوصنم

 توصلا ليثف ىفونينذالا ليوط لاقيف دنع ىكيكلذل و هقاهناجس مذلا لم راخلاو دكا
 ليضفدارملانال توصلاديح ونوةديدشةغلايه5 راعتسالاجرخدجارخا مث مهنوصب عفن ةنرملا

 لصالا قردصمهنالوا داح ”الانود ريكتلا ىف 0

 00 ارقفلار قتحالءانعم لقوا ريكت هقنعىول هلع زساذا ىذلاوه ليقو هنع ضرعتف

 00 .هللاناطءالبخ ىأ «اح سم ضرالا ىف شعالوو» ءاوس كدنع ىنغلاو ريقفلا
 كتيش ىف نكيل ىأ# كيشم ىف دصقاو# سانلا ىلع ىأ«روخفإإ شم «لاتغ
 0 ىر.ناوهف ىأتلاامأو ءاللم .كا|نموهف عارسالاامأ ىثاو عارسسالا نبي

 هرخآو ريفزهلوأنال# ريا توصل تاوصالا عقأىأ# ركن أنا كيوص نع 1ص

 لوقوراؤاالا عيبست“ىش لكح اص لاق ب ًالاذه ىف ىروثلا نعورانلا لهأ توصامهو قيهش
 ةيكحلا نم باب فلأ رشعىنئاب نامقل ملكت بهو لاقةركملاةحعبقلاةسطءلاوهةيآآلا ىندم
 ءالوم هيلا عقدف ”نغيج ذيع ناك هنالك هتيكح نم ومعاياضقو مهمالكف سانلااهلخدأ
 هللاقو ىرخ ًاديلا مفد مث باقلاوناسالابهآن فاهم نيتقضم بيطأ 0 اواهحذا هللاقوةاش

 بيطأ ”ىثسيللاقف ءالومهلأسف بلقلاوناسالابهاناف !ههنيتفضم ثبخاب ىتّثاواهحيذا
 | سفن بيطك منال 00 نامقالاقو اثيخاذاامهنم ثبخأالو اباطاذ امهم
 اسم سانلاءاربنأ ىلامسال ىذلا لاق رش سانلاىأ نامقإليقو |

 ىثماذان اك هنع هللاىخر 0 نامقلةروس ١ رعى ها لوقا هك ا 7-1 نمؤملا ءاببهذد ىشثملاةعرسمالسلاو .

 ةعرسلا تدارأاعاف عرسأ دم بلل

 تواقملا بيبدنع ةعفترملا

 هللا وخر دوعسم نءانعو

 بخ نع نوهياوناك هنع

 ىراصتلا بسدو دولا

 هائعم كلذزيب اشم نكلو

 كيمدق عضوم رظناو
 ضضغاو. ) اهضاوتم

 ىأدنم صقناو(كناوص
 ركان| قو تعا
 اهشحوأ ىأ (تاوصالا

 هلوأ نال (ريا توصل)

 توصك قيهش هرخآ و ريفز

 ئروثلا نعو رانلا لهأ
 راخلاالا مسن “ىع لك انض

 ناطيشلاةيؤرل ميصي هناذ
 ىفو اركتمهتلاءامسكلذإو

 ممتاوضأ نيعفارلا هسسشت

 [قابنلابمهتاوص أل دثمتوريملاب
 ىف توصلا عفر نا ىلع

 ىورامهدب وي ةهاركلاةياغ

 هيجي ناك مالسلاهياع هنا

 ضيف لجرلا ن وكي نأ
 نوكينا هركيو توصلا
 دحواعاو توصلاروهحم

 هنال عمج ملوريحا توص

 ده ت 01 أاوتوسانا ول عمجت قدح س ذملا اذهداحآ نمدحاو لكتوصرك ذي نأ لا

 بحوف سنجلااذه توص نى رمانجالا

 تنارش)ةشو ا كل 00 ا الو)نيلسااءارتق رقخناللقو "

 د توصل ) تارمالاو أ 1
0 
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 1 1س ) ضرالاىفامو ) كلذريغو باعكاوم و#ااورمقلاو سهلا ندي( تاووسلا ىفام مكل رع هللا نأ او رتملأ) هديح وي

 مهريغهتمعا صفحو لهسو ورعوبأو ىندم ( همن كلع) متأو ) غيسأو ) كلذريغو باودلاونداءملاورامتالاوراملا
 ناسللاو عمتلاو رصبلا ةرهاظلا لبق مثليلدالا مدان و) ةدهاشملاب(ةرهاظ) ناسحالا هيدصق عفن لك ةمعنلاو

 ىلع ىنلدىهلا مال_!اهيلع ىءوه ءاعدؤق ىورو كلذد شباامو مهفلاو لقعلاو باقلاةنطايلاوةرهاظااحرا راك اك

 اياظعلال نو قلخلاو قاذخاو عا رذلا فدعضت ومئارسشلا كتاف لو سفنلا مهملع ىتمعت ىخ أ لاقف كدابع ىلع كت معز : ىنحأ

 كقاخ نمىوسامةرهاظلا سابعن.ا ه5” زقشح لاقو برلااض رو( نورسشءلاو ىدا اء زلال قال لوبقوايالبلا فرصو

 كبو.عنم رتسامةنطابلاو
 لداحي نم سانلا نهو)

 الو ىدهالو لع ريغب هللا ىف
 رضنلا فتلزن(رينمباتك

 جلا ىف سسدقو ثرحلا نب
 لزت ًااماوعبتا مهلا قاذاو)
 اندجوام عبتن لب اولقدللا
 ناطرشلا ناكولوأأ ان ءابآ هملع
 (ريمسلا باذع ىلا ,هوعد»

 ناكولو 0 ودشأ ءالنم

 لاح ف ىأ,هوءدي ناط.شلا
 ىلا معايا ناطيشلا ءاعد

 ههجو لنمو)باذعلا
 ىفو ىلابانه ىدع(هللاىلا

 ماللاب هلله هجو أ نه ىلب
 ههجو لوح هناماللا عم هانعف

 كلا[ ديعفت و ه1 وهو
 ىلا مم هانعمو هلاصلاخ ىأ

 نآرقااىفاورب# لأ (اورتملأ

 مكل لاذ (مكل رغم هللا نا)

 سهلا نم(تاوءلاىفام )

 غبسأو )باودلاو ريصشلان نع رالا ام وزرطملاو

 ساثاا مهام ةرهاظ لاشو

 ١ غيساو# طسوريغوا طسوب هن عافتنالا نم مركتكم ناي

 ”ىرتو ٠ ةحئافلاىف اها تا حرش سم دقو د د ل ةلوقعمو

 مفان ا رقوهرقصو صك ف اقلاوا ءايخاو ا نيذلا عم مقتحا نيس لكىفراج وهو لادبالاب غبصاو
 هتافصو هدنح وت ىف 4 هللا ىف لداحي نم سانلا نمو ةفاضالاو عج ابهمعت صفح وورعوباو

 هللاهلزنا 86 رينم باتك الو لوسر ىلا محار ىدهالو ولف لاا د نمدافتسم  اعريذب 9

 ه ضرالاىفام وول ركمف نأ ةاص ءابابس هل عج نإب « تا وعسلا قامركل رحم“ هللانااورتملاو#

 و ةئطابو ةرهاظ همعأ , سلع غ

 وهو هيانءابآ هيلعان دجوام عبتن لب اولاقهتلا لزناام اوعبتا مهل لقاذا وو لاقاك ديلقتلاب لب

 مهل ريعشلا نوكينا لءتح © مهوعدب ناطشلا ناكولوا #9 لوصالا ىفديلقتل |نم حرص عنم

 واباوجو كارشالاوا ديلقتلا نم هيلا لوؤيام ىلا ريعسلا باذعرلا  اهئابآلو
 « هللاىلا ههجو !سينمو و بيجعتلاو راكنالل ماهفتسالاو هوعبناللثم فوذحم

 .متأىئأ © غبسأو ضرالا فامو تاوعسلا فام ركل رضسمتلانأ اورتملأ ف لجو نعداوق
 ةنطايلاونآ رقلاو مالسالاةره اظااّةمعتلا سابع نءالاق## ةنطاب وةرهاظ هءعأ : لع لكأ او

 ةروصلا نسحوءاضعالاةيوستهرهاظلا لق وةمقتلاب مكللع لعام وبونذلانم مكيلع 0

 ةرهاظلا لقو قاظانسح ةنطابااو قزرلا ةرهاظاالبقو باقلابداقتعالا ةنطاملاو
 ءادعالاىلع رصنلاو مال_-الاروهظ ةرهاظلالبقو ةعافشلاةنطابلاو عئارسثلا فرفخت
 سانلانمو © هترع ةنطابلاو لوسرلاعابتا ةرهاظلاليقو ةكئئالملابدادمالا ةنطابلاو

 بلخ نبةيمأو فلخ نبىبأو ثرحلانبرضالافتزن « رع ريغب هللاف لداحتنم
 ىدهالو 9 لعريغب هبافص فو هللا زو دلعشلا لص ىنلانواداجب اوناك مههابشأو

 هللالاق 6انءإبآ هياع اندحوام عبت:لباولق هتلالزنأاماوعبتا مهل ليقاذاو رينم باتك الو
 ىلا مهوعدب 0 1 و مهنوعبتنفأءانعم © مهوعدب ناطيشلا ناكولوأ ف ىلاعت
 هند هلل صا ىأ 4 هللاوما ههجو اسي نمو لجو نعدلوق # # ريمسلا باذع

 (و) ةفرعملا (ةن طايو)د“ حوتلاب( ةرهاظ رع ( مكيلعمتأو(

 بارششااوماعطلا ن٠ ةرهاظ لاقيو كنائيسنه سالا ]عي 1 2ع 7 ابو كنانسسح نم
 ةنطابواهب كم رك أ مةرهاظ لاقو كلذ ريغو هاملاو راطءالاو راقلاو تابتلانم ةنطابو كلذريغو ريناندلاو مهاردلاو

 ةحالو(ىدهالو) لعالب يجرم ند ماخب ( ها ف لدا زو م ثرةانبرضنوهو (سأنلا نم و)امعكظفحام

 هيفاع اولعاوهؤرقانآرقاان ه هس' ىلع (هللالزنأ ام اوعبتا)ةكمرافكل ( مهلليقاذاو ) لوقاع نيم ( رينهباتك الو )

 ىلا(ريعسلا باذع ىلا) .هءابآ وءدب ( مهوعدي ناط.ثلا ناكول وأ ) ةنسلاونيدلانم ( انءابآ هيلع اندحوام عن لب اولاق )

 هللهل-عو هنيد صاخمنم (هللاىلاههجواسي نمو) من ودتق مهفريمسلا باذعه. بجناموكرمشلا ورفكلا



 ”ناةيذ الضيف 18 اال وع يي ااا

 7 00 هلآ دل ساطقا ور لل 5082 00

 نفرفك كئمعأل عنز ادا نم عفان كن ز 6-1 نزة نم 06 0 زخالف) هللآهجو سب ملو 0 رفك نهو

 ىلعمبب لعقيفءدابع رودص وام !«يهللانا 0 ودصلات اذ ميلعهللا نا )ءهلاعأ ىلع مامن (اولعاع :مميذنق مهعج ل

 ديدش (ظلغبادعىلا) ( نامت روكا مين (مهرطشنم) م 56 0 مارت دب (اليق)انامذ(مه 4

 ” بدلا | ةءارقلا هذيؤيو نوبزلا لا عاتما تلسائرم هيلع هرتغارسشب :لوقاوديلا ءرسا ضو :
 ا تمطلتاوة ولالا اي ع ف صالخالا ىنمم نوضتلف ماللاب ىدع ثيحو ديدشتلاب

 ةدشلادارملاوةظيلفلاءارجالا| تع ءةعاطااب ل غتشملا لكونلل ليث وهودب قاعتجام قئواب قام قئولاةورعلاب كسقسادقت
 نلو) بذءملالعلقتلاو | 6 رومالاةبقاعمللاىلاو ققدنم ىلدنملا لبا ىعقثواب كسقف ليج قعاش قرتينأ 97

 او | نب لاق ( دج سانا سدس ىو او تاز ا 26 رادلا 00 انما سدا ا الف نه 3 ا تراروعسلا يزخر يال | ةرخآلاو ايلا يكول 0 كنزحالف رغك نمو ف هيلارئاص لكلا
 ىلع مهلمازلا ( هتادخا

 قاخ ىذلا ناب مهرارقا

 هتلاوهضرالاو تاوئعلا

 هانوكب نأ بح هنأوءدحو

 هعمد٠سال نأ و ركشلاودجلا

 ال مهرثك ألب)لاق ثءديغ

 مهعزلي كلذ نأ (نولع
 هلل)اوهنتب ملهيلعاوريئاذاو

 ضرالاو تاوم-لا ىفام
 دج نع ( ىئلاوههللانا

 قوسملا(ررجلا) ن دماحلا

 لاق هودمح ملناو دمعلل
 2 دا نر را

 ساخدج وب (قبخو 2و)
 دحادقن ( كسق-ادقف)

 كقلاالا 'ةلاذلب !( ةوزماا) 2-7
 ةرخآلاىف رومالا فقاوع 35 0 هتلاكاو ) ير ا و ا ( اهل ماصفن الى ةتستولا

 توما دعب( مهءج ص انيلا) فك" فنك اله(هرفك )دجاي(كنزحالف)» هريغنموأ شير ةنم هللاب(ر فكن هو)ه.لعن وتو ع
 مات (مهمتغ) سلا انمار ا اع(ر رودصلا تاذب ماعهللانا) مهرفكق ايندلا ف ( ولعاع) م هربخ# ( مهثب

 داب( مهنا انناَو ) نوادعبانول ديدش ( ظلَع باذعوملا 0 نين لاشو مهريصن ) مهرطضن مت)ابندلا قازيس 1
 (نولعلال) 4 3 لب ) هذ وركشاذهلل ركشلا(هلدجلا لك هللا)امهقاخ ة كمر راغك (ناوقل ضرالاو تاوعسلا قلع

 دو. (ديجلا) هقلخ نء(ىنةلاوههتلان|ضرالاو) قلنا نم ٠ ( تاودحلا امهتن )دن نوركتبالو هللادبح

 8 1 زلا ىلع 8 هيما 0 دا ل كيلو رع 7 قالا و هانسانم |
 ا كلذنا 00 نولح جلا مهرثك ]لب 2 مهد ةندم نالطب بح وباع فارتعالا ل

 | وه هتلازإ ف هريغ امهبف ةدابملا قهسنال ه# ضرالاو تاوعسلاىفام هلل 2

 ١ دمحم ملناودملل قمهسملا هي دخلا وه نيدماخلا دج نع 20

 | أ 6# قولا ةورعلاب كةسادقف ل هلعف ىأ 6 نسحعوهو 9# ٠ أملا نط دو
 ؛ بتارملا ىلعأىلا هببسب قرب ودعاطقنا فاالوءهدهعفاخالىلا ق :رالادولا ء|

 5 ز< الف رفكنمو 9 هيلا ءايشالا عيجريصم ىأ« ر ومالا ةبقاع هللا ىلاو ف تايانلاو
 مهرس ةيلع ىنال 3 هب رودصلاتاذب : ماعلا لا اولعاع 5 مهعج سانيلا ءرفك

 ماجا رافعا لابسؤلا ع اوت ل ,هلهع ىأ «البلق مهعتمأ 9» ىلاءتدلوق ## مهتينالع

 | نئاو # ةرخآلايف رانلا ىلا 6 ظيلغ باذعىلا9 مهدرثو مِن ىأ  مهرطضت

 | ىفامدتل نولعيال ءرثك أ لب هتلدجلا لق هللا ناوقيل ضرالاو تاوعسلا قل نه,

 ىلاعت هلوق وق 6 هري_سفت م دقن ديخاىنغلا وه هللاناضرالاو تا

 9 1 2 0 ا 1 :



 0 ا .راممتالان و ىعم ىلع لاعلل رار ءانحالاب 1ع رأركأ مو يلا بو للاب رام راصشالا

 ْ نم هنالءدع هلوق دادملا 000 اد وأ علا ن نآولولاق نأمالكلا يضتقم ناكو هدع”ىئر ةوادودمم

 ا رخمالا لمحو ةاودلاةلرتع 3176 لح مح مىظءالار ا 2 7 8 نورشعل او ىداختاءز | ْ اهدد ًاوةاودلا ادم كلو

 1 ا د « مالت | ميش نه ضر ,الاىقام ن ١ واو 9 9

 اداذمهتمسب طا رخعااو يرحب اةعبس ءدعب نم هدع رح 7 1 آلا ليظفتد]رملاوآل 0
 ىلع فاطمالدعفرو داو ةاودلادم نمهنالهدع دادملا ركذ نعىنغاذ را ةعيسادودمم

 : نايرصبااهيصتو لاخاوا الاول تف فدك هلا ىلع ءاد الل وا لاح هدعو اهاومممونا لع |
 1 | ام ف ءايلاو ءاتلاب هدعو هدع ”ىرقو هدع ءريشفل لعق راعغا وانا مسا ىلع كيطنلا ا

 ىهف ادادم او ةعسلا

 اص ادبأ اهدادم هيف تضت

 راش أن أولو ىنعملاو عطقنال
 دودمر لاو مالقأضرالا

 كلب تنكر وقل فشل

 )| نايرامشالل ةلقلا 35 راثنا و دادملا كلذب مالقالا كلت اهبتكب ه6 هللا تالك تدفن | تالكدادل اا كلدم و مالقالا
 جرم ال ميكح و زعنال #ز زب زع هللانا 00 ريثكلاب فيكف ليلقلاب ىنبال كلذ | تدفو هنا تدفناملهللا

 اويساواسوديلعمتلاىلص هللالو-راولأس دوهيلل باوجةيآلاو لما 7-5 هلعرع (] وللقهلوةكدادملاو مالقالا
 رعاه وةاروتلا لزئادقو الءاقالا علا تم ميوا امو هلوقنع كل اسياكا شيرق دفو |[ ىب رتاماكملادادهرحملا ناك

 هلذشال ذا اهثعبو اهتامكألا * ةدحاو 00 مكعبالو كت ةلحام 0 م لك ا تالكدفنتن أل ,ةرحملادفتل

 | لاقاك ةيئاذلا هتردق عم ةبجاولا هندارا قلعت لكلا 0 كبرنا نأشنع نأش

 )| حورلاز ءكنولثسيوةكك تازنام نورسفلا لاق # مالقأ ةرج نمضرالا ىقامنأ واوإظ |
 1 كناانغلب داياولاةودوملا رابح 11 ًاةنيدملاىلا سو ديلعمتلاىلص هلبا لوسر مكر لا ا

 0 تينعدقالك ماللاوةالصلاه.لعلاقف كموقءأ انينمتأ اللقالا للعلا نم متنوأامو لوش

 هيلعمللا ىلد هللال وسر لاقف "”ىشلك لع امفةاروتلا انينوأان اكءاح اف واتت تيلأاو لاق | تح كلوقك وه تاق

 تنأو اذه معزن فيك اول هبمعفتلا هنملعنااع هنلأ2 5 انا دقولماق هلئاإعق ىه إسو | هشاامو فطصتوشللاو

 هللا لزنأف ريثكريخ عم ليلقإ + عمتجي ف كفا ريثك اريخىوأ دقق ةكش كو نمولوقت ْ اهيكح ىلا لاوحالا نم كلذ

 1 انناو فورظلاركح

 ديراهنالدر> وتلا لعةرجمت

 اهيصقنو زعل ليصشت

 60 قبال تح ةرمش د ةرحش

 ةدخاوالو رحمألا سنح

 هلوقنأ تعزتاقناقىنر

 دحأف لاح هدع رحملاو

 5 سلو مر
 لاخلاىذ ىلا عحار ريعح

 اولأس ناشيرقدفو اوثرعأ دوهلانإ ليقوةيندم ةيآلامذه نوكتاذهىلعف ةيلاهذه |

 نآرقلانااولاق نيكر رمشملان البقو ةكعوه وكاذمل اواوقيو سو هيلعمتلا لص هللال وسر
 ةرعش نم كر الا قام نأ واو :ىلات هقالزت اف عطقتيف دف نأ كدويه هبىأبامو

 هيلا يصننو هدنزن ىأ © ءدع رحلاو 9 إة ةرجخش ل |" دعب لقوامالقأ تيريقىأ مالقأ ْ

 هللا تالكت دقنامول هللا مالك ه:نوبتكب قئالخاو ادادم ىأ 6 رحبأ ةعبس هدعب نع |
 0001 اا ىلع دارت *« « مكحزبزعدتلانا © اهلقياهنال امال

 30533 هم و

 1 ىث هيلع ردعتنال اهثعبو 1 سس ةن قلك الاىأ « ةدحاو
 / ةلق عج ىهو تائلكلا

 2 هتلانا 0 (مكح)“ ىثدز 0 انزع .ءهللاخ نا) ملك ةكهدل < ف كفر رادخل | ع كر الدب اك ن[ماندم ن :الةرئ اك مج ىدهوأ , ماكلال ع

 ادد ةدحاو سفن ؟اآلا مكعب الو م ا 1 هالك دعدذاق 0 كح و هلعنم عر

 نحن أش ها ةبالفدبث او ل للعلا هلردق ىف 1 هناعلل فد ءدحلو سش ثعبو

 ا(رمان) .تريدامدعب ند (هذعب نم ( ددلبا اه.طعي (هدع رحلاو) امالقأ ىرهت( مالق أةرحش نم ضرالا فا ع مثلا و ًاواو)هلاعف اعف

 .هتاطاسودكلم ف ( زيزعهللانا ) هتلاريبدت لاش و هللا عودا مالك( هللا ت الك تدفنام) هللازعو هللا مالك يكاد د

 0 دحاو سفنك الا) كشسذا (مشعالو) مكقاخ ذاهللا لع (ىه210) ءءاضقو ود سحأ ىف( ميكح)



 رمقلا رمان ا 1 1 0 1 رار 0 / 0 0 ذارابل 9
 نحل للا دكار مشتل انخا لا نب وام تقو ىلاوأ ةمايقلا مويا (ىمس لجأ ىلا ) هعط قو هك ل1

 نيدينلا ىرجو امهئاصقنو امهتدايزو رابللاو للان قامش ًاضيألد شايع ءايلابو ( ريبخ نولممتاع هللارأ

 ةئبكخت لاو هتردق مظءعىلع (نامقلةروس ) قالا لاعأ يمجهتطاجابو سيك[ >0 لظيح باسو ريدقت

 «© د يصب ف عومسم لك مس 6# عيمس هللا نا له نوكيف نكد ل هالوقت ناءاندرااذا“ىشلال
00000 

 ريغق اع ءايلاب(نوعدنام
 لطابلاهنود نم ) ركبىنأ

 (ريبكلا ىلعااوه هللا نأو
 فصاو ىدلا م ولا كلذ

 هتركح و هير دق بئاجع نهد
 ءامحالااهنع زحل ىلا

 فركف نوملاعلانورداقلا

 نم هنوعدي ىذلا داّججا

2 
 ءاراشكإ

 0 اه
 ا
 3 1-7 ١ 0-0 5 5 ٠١ 5 1 25 ٌ 3 6 نه ع

4 
 1 1 ُُجء ١ لا

 ا تيس وهاعا هللان ود

 ةيهلالا لطابهنود نمنأو
 ريبكلا ناشلالءااوهدنأو

 (كلفلانارتملأ )ناطلسلا لاخلا 3 ا ءايلا 0 1 و 00 هنردق رعايىلع 0

 لعف لكو كلفلا ”ىرقو | عفلاو رسكلا هلثمىف زوح دقو نيعلا نوكسب هللاتامعنبو ليقثتلاب كاقلا
 لكؤ زو اكلمفهيفزوحي | ا رايص لكل تايآآل كلذ فنا © هلئالد 46 هنايآ نه مكيريل 8

 رءلاىف ىرخن )لءفلعف |

 هتجروهناسحار(هللاتمعنب |

 هللاعننمعرلانال عرلابوأ |
 بئاع ( هناي نممكيربل )
 ا علا ىقهنردق

 لكل ا كك كلذ ناز

 ظ كييخم 0 وكم . لجأ ىلا 5 لكرمقلاو نأ
 | ةدايعلل قحمتملا قا اوهت رك ذىلااءانشالا هذه لع رذاق وه ىلا كلذ ىأ قل اوه:

 ىف ىأ « لمااوه هللانأو 6 ةدايعلا قوعسال ىأ « لطابلاهنودنم نوعدنامن

 | هلوق # ريبكل كنه ربك أ هنالهناذ ىف 4 ريبكلا ف ىنسحلاءاعمالاو ايلعلا تافصلا هل

 ا كلذىأ 6 هللا تمعج رججلا ىف ىرجتإط بك اننا نفسلا ىأ# كفلا نأ رتولأو
 "نا ) ةدحاو سفنةلزتعالا » رابص لكل تاب ال كلذ قنا 8 هعئانص بئاجح نم ىأ © هنايآ نم مكيريل ف مكملع

 ليلا ن وكيت رامنلا ىلع ليالادم زب (راهنلا ىف ليال الي وب هللا نأ) آر قلا ىف ربخت ملا( تملأ ) كتعس (ريصب )انئءبب فيك كتئاقل
 عست ليلا وةعاسةرسشعس جراما نوكف ليللا ىكءراتلادءزب (لئالاق راهلاإي مو) تاعاسعسست راملاو ةعانل

 واما فان وامة فورس لزانمقيواسشةورلل( صلب لاير جت لكستاو) تا لات دا
 (هنودنم)نودبعي( نوعدبام نأو) قحلاوه هتدابعزاب(ق+اوههللاناب)اورقتواولعتل ةردقلا(كلذريبخ) رشل او ريل
 نفسلا (كلفلانا)ربختملا(رتملأ )“ىث لكربك أ(ريكلا)'ىث لكلعأ (لءلاوههللاناو) لطابلاوه (لطابلا) هللا
 ىلع (رابص لكل) تاربعو تامالعا ( تاي آل)ت ركذاعف(كلذ ىفن ا)+بئاجس نم (هناآ نم 9ر6 رمال 2

 ه2 >> 2: 4 402 04 و



 .ايآل كلذ ىف نا لاق هناكف : كل نافصن ناعالاف نمؤملا اتفص امهو هللامعنل ( روكش )

 ظ 0 لبج نم كلظأام لك ةاظلاو. ل الطلا لثم دوعف 0 جوملا( للظلاكجوم ) راقكلا ىأ (من ع اذاو) نمؤم

 0 اك ىذلا صالخالاو ناع الا ىلع قابىأ( كضصتقم مهوب ا ىل 1 مهاجت ان ءدلا هإ نيصلع هل هللا وعد ( ارض زاعوأ

 10011 5-5 ا نصا حالا 3 1 نورشعلاو ىداخاءَز ما : دصتقفو 0 فكلا ىلا دعيملو

 : 27 7 صالحالا كلذ ن2 ىوسعلب

 1 0 مهالع 5 رفيع اذأو 8 - ل نانسنناتالزق | قبال فوخلادنع داك

 11 لالقوةلقك ةلاظ عج لالظلاك ”ىرقوءامهريغوا باحسوط لبج نم لظياك  لاظلاك ليلق دصتقملاو طقدحال

 0| مهاهداع ديلقتلاو ىوهلا نه ةرطفلا 00-0 ١ ندلا 5 7 8 (اناي ب دع امو ) ردات
 : "ف ( راتخ لكألا ) اهتيقحن ىأ

 أ أ لصالا انتي دحح امو 3 0 مالا ضعب هز احر 5 ا لوو 8 رجلا عئارتملاو رادع
 1 © ر وفك ف ردقلادشا رتلخاو رحملا ناك املوا ىرطفلا دهعال ضقنهناف رادغ#راتخ اأي ) هبرل ( روفك)
 || هتنعوضشال# هدلونع دلاو ىز ال امون : اوشخاو م كك اوشا سانتلااهي ها 5 متنلل | | اوشخاو م بر اوشا ساناا

 0 دلاو ىزخال اموب

 اش ةهنع ىضغقشال ) ءدلو

 فذ هيف ىزحيال ىنمملاو

 يح

 هيف ىزحتال ىا فودحم فوصوملا لا منلارلاو ىنعا أذ أزجانم ”ىزجيال ”ئرقو
 ريرغتو ©« أش هدلاو نع زاحوه ف ءربخ أدتموا دلاو ىلع فاطع © دولومالو © ا

 ١ عفنينا نينمٌؤم لا نم مقوت نم عمل" عطقو هنىزح الن راب ىلوا:دولوملاناىلع ةلالدلل مظنلا

 : لابجلاك ىأ # للظلاك جوه مهشغاذاو © هماعنال « روكش قه هللامعأام ىلع ىأ

 هلنيصلخم هللااوعد 8 اهعافتراو اترثك ىق جوملا اه هبش باعسلاك لبقو
 "ىو ءادعنم لك كرتو ءاعدلاب هللا ىلالهتبا ةدشف عقواذا ناسنالان ا ءانعم © ن.دلا |
 |وهو دصتةملاوهو ةلاملا كلتىلع قسنع مهف ةدشلا كلتنم احتاذاف ءاوسام عج ْ

 . هللادلع دهاعاع ربلاق فوم لذ_عىأ# دميدتقم ربا ىلا م هاداخث هع ىلاعتهلوق | :

 هنأ كلذو ل مج و أن 1 ةقاكعق تلزا 1 00 و 0 رمعلا ْ م0 0 لج نع

 | نعجرال اذهنم هتلااناجلأ نأل ةمركع لاقف فصاع عر مهءاخل رحملاىلا متفلاماعبره | 0
 أ كما ةمركع ءمجحرو عرلا ت كك ىدن ىق هدب نءضالو و ةيلع هللا لص دجملا أ 9 0 31 5

 امايآب دع امو » هلوق دارملاوهو دهاعاع فوب لع هو دمالسا نسخ أو |” ل ا

 نع زاجوه دولومالو)

 ل اش هدلو

200 
 هيلع قوطءموهام ةيلع

 دك 1 ةمسالا ةلمخ نال

 هلوقو وهدهلوق كلذمىلا

 ن* م
 1 ' اهيأإي ف ىلاءتهلوق هيلع انمعنال 00 ير رادغىأ © رات لكالا
 اذآ 000000 ول اونانوئأ# اوثخار ظركب ر اوفاخىأ © مكبر اوقتا سانلا
 ا  ةيآآلا نسلق # أش هدلاونع ناحوه دواومالو هدلونع دلاو #9 ىنغيالو ىضغقال

 ! ىلدالاللع لعألاب هنن دلولاو ذلاولا امغو ةحلاو ةقفشلا ةياغىف نيصعش ركذ للان

 ءدلاونع ىز# داولاو هيلع هتقفث لامكلءدلو نع ىزحي دلاولاذ ىلعالا ىلع ىتدالابو |

 || مابالو ىفتىسقت وش ناسنا لكف ةمايقلا موب ناك اذاف اهريغو ةسبرتلا قحنمدل ا

 نا ,هعءاصطا مسح ديراق

 ةعاقشلاب مهعايأ اوعفني

 دك أنا ىعمو ةرشخلاف

 دحاولانأ دولوملا ظفلق

 ىدال بال , عفشول مهم

 ةتعاقش لبق لهنمدلو ىذلا

 "14 انره رل .اذك كنمداو نلهافدواوملافالخم دلولا دلوودلولا ىلعع_ه دلولاذا.داد>العفشينا الضف

 (نيدل هلزيصاخعهشلااوعد) موقوف باح جفت آل 1 لاظلاك )رغ(جو 0 ذاو )هللا مج ( روكش )ةعاطلا
 ش 00 لغفلاو لوقلاب (دصتتم) رافكلان م( مهق) رارقلا ىلا (ريلاىلاز رححلا نه (مهاجنالف ) ةوعدلابهنيدرفم
 : ةكم لع أ ي(سانلاابمأإ) هتمعتبو هللابرئاك (روقك ) رادغ(راتخ لكالا) نآر لاو مالسلاهءلعدمح (انتاي يدع امو) كلذ لبق
 | نم( ًايعةدلاو نع نغم )ز :احوهد ولومالوءدلو نءدلاو) ىنذ :ال(ىزحال) موب با ذء(اموناوشخاو) كبراوعيطأ ًا(مكراوقتا)



 0 0 5 رش ىلع 0 تام ريخ ىلع نك 5 8 28 7

 ةرفغملاوةبوتلامكيج رب ناب ناطيشلا## رورغلا هللاب مكترغبالو ايندلا ةويحلا عير هفلخ نكمل :4 قح ولف باقعلاو باوثلاب 6 هتلادعو نا ولي ةرخآلاىف رفاكلادبا |

 ضرالاىف .ىناح ثد ا ا ةعاسا| ما مامق ىت» لاقفسوهيلع هللا ىلههتلالوسرىفاورم

 هيلعهنعو تازتف تومانءاوادغ ا قنا مار 5 ىنأسا لوو را ءامدلا يول

 هلردقملاهنابا ىف # ثيغلا لزنيو هب ةيآلا هذهالتو سب بيغلا عافم مالسلاو ةالصاا

 3 ماحرالاىفام !عيو ف ديدشتلاب مصاعو صاع نبا و فان أرق ةوءهلعىف هانيعملا لاو

 ليقو قبح هدعوو هيهتلادعوا نئاكوهو هنأش اذهاموب اوشْحا ءانعميم وبلا قيقا

ٍ 
1 : 

 1 ل دفت :دح انس رانا و امةوو ةعاسلا نع ءاأسف محو هيلع هللا ىلص ىئاذزا

 تود نسر ابق تاراوّأ تلءدقلو داتىّتف ليح ىأما.تكرتو كلا لذ

 جافعلا ١ !سو ةياع هللا ىلص هللال وسر نأ رعنبانع ( 0 الا هذه هللالزئاو :

 سفن ىردتامو ماحرالا ىفام معو ثنغلا لزني و ةعاسلا ع هدنع هللانا سم بيغلا 5

 هللانا هي آلا ىئءدمو 0 هللازا توك را ا : ىردنامو ادعتكلا اذام

 2 ا ع ىأىف ةعاسلا موق ىم سانلا نم د ا ,ىردإلف ةعاسلاإغ

 1 داما فعلا راب دا !هبالف ه# ثيغاا لزنيو © اذان الاموي 6

 ىردنأم 007-0 أ ةقلخلا ماتدوسأ مأرحأ تأ مأركذأ ««ماحرالا ىف اماعي ول هتلاالا

 سبل ىأ « توك ضر ىلبس 3 د ىردنامو و ف رشوأريخن . ادغ بكتا اذان نش 1

 روز+وهورشلاو ريدا ن . هن اذام سفن ىردتاموإلداملان ءنوزخوهو كدعس ١

 ذخ وت مدق اب(توكضرأ :

4 5 
 دي زل ملا

 | نبثراخلانا ى ورامل اهمايق تقورع 6 ةعاسل يع 1 #8 ىصاعملا ىلع رسخف ا

 ١ مزعت اعرو 2 ريخ نم 4 ادغبسكتاذام سفن ئرددامو و صقان م مان 1 مأر أ 1!
 | توك :تقو ىاىف ىردتالاك توعضرا ىاب سفن ىردتامو##هفالخ لعفتو ”ىش

 , هلا ليق « ق> هللادعونا ولف هسفن همجت 'ىرما لكس ابعنب ا لاقاك ديعبالو 0 31

 ١ لوالا لوقلاو مولا كلذهف هدلونعدلاو ىزمال ىندي ءازخلا مدعب قس هب لا

 | ««رورذااهتلاب مكترغيالوإ ةيناذ امنالىأ «ايندلا ةويحلا مككرتتالف ظرهظأو 5 3
 ١ هللانا » ىلاست هلوق ## ةرفاملا ىنتو ىصاعملاب لمع ريح ن.دعيسلاق ناطيشلا ىنعي 2

 / ةيدابلا لهأن م ةصفحنب ةثراحن. ورعنب ثرحاىف تازن ةيآلا © ةعاسلا لع هدنع 3

 ضرأ ىاب سفن ىردت

 توع نأ أ 000 ا

 011 9ص را, تماق اعد
 اهح ريأال تلاقو اهداتوأ

 قحردقلا ىبا حا, ىجرتو

 رط# مل ناكمىف توك

 توملا كلمنا ىوراهلاس

 رظن. لهل نايل ىلع

 لاقف هلاسلح نم لحرملا

 كلمدإلاق اذهنم لحرلا
 قدرت هناك لاق توملا

 مالسلا هيلع ناولس لأسو

 هيقليو حرلاىلع هلمحنا

 لاقمث لءفف دنهلا دالبب

 ناك نايلسل توملا كلم

 هئم ارمعت هيلاىرظن ماود

 [ 2 نإ ا نادل

 كدتع وهودنهلاب هحور

 ةياردلاو هللإءلا لءحو

 نم ةياردلا ال كنعأل

 اها تلعن او ف رمت لاعأ
 صخا ”ىثال امنصتخام

 ملاذاذدت قاعو هم كك نا الاي

 امهم رعم نا قار ط ها نكي

 منلاوةرهزلا نم ايندلا ىفام ( ايندلاةو: طامكر ,*ت الف ) قدض نئاك( قح )توملا دعب ثعبلا( هللادعو نا )ها باذع 6

 نع نوز<وهو ةعاسلاماي .ةاع ( ةعاسلا يعمدنعهتلا نا )نيغاام 2 رقناليطابالا لاقيوناطيشلا(رورغااهللابم كرشالو)ا

 قش هريغوأ ماع انان ارك .دلوأ ولان م( ماحر ,الا فام! هيو)د دايعلا نع نوز زخعوهو ثيغلا لوزن !هيرطملا (ثيغلا لزنيو زدابعلا

 ىابسفنىردتامو ) داملانعن



 د 0 5 هروص ” ننام روصنمل ا 3 ه4 لدا نم 0 1

 قه هتعهللا خر 000 ةسمكو رهشأ 0 نوريعملا اهريعف ن 1 هعباضاب راشأف 8

 اك مك طار تالا بيا 7١ ]ؤ- اهملنبال 4 نورشعلا وى داخل اءزأ 1 الخ وفل هدم ىلا ةراغا

 : 1 ١ ص رم لجررلا لاف هناسلح نه لخحرىل ١ رظني ل راعس ىلع سم توملا تالمزا ىور" نولياعو ناك زاب ريبخ )

 || كالا لاقف لمفف دنهلاب ىنيقلتو ىنلمحتنا خرلارف ىنديرب هن اكلاقف توملا كلملاق اذه هللاىضر ىرهزلا نعو
 1 هتلإعلا لءجاعاو كدنع وهود:للايدحورض.ةانا تماذاهنماحتتهلاىرظن ماودناك ْ دارك هنع ىلاعت
 . دعباوةلمح لع نادهنا ىلع لديونيإعلانيب قرفلايرعشفةليلا ىنعماهف نال دال ةياردلاو |بيجاع افنان نامت ةروس
 َ هلع اليادهإ بصح ملام هريدي تكف هتقاعو 4 كنه 3 ىلا وهام فرعي مل ةعسوأ هش ةروعسل ةروس تنس !ءأهللاو

 1 ءاغالا سى ميلعدللا ناوإ» ن عتلكف لك ث ثياب اهثيبأت هيوبيسهتخو ضرا يي ؟ ىرقو« | ةيآ نوثالثىهو ةيكم

 1 ' نامقلةروسأرقنه مالسلاو ةالصلاديلع ةتعوءاه رهاوظإءي اماهنطاوب هي ريبخؤف اهلك عستو ىقوكو ىنده

 2 0 رلا ل م ارعتانسمم ىطعاوقمب/ اق فرنام#دإن راك هه ئزبش لا نر

 م نور شعو عسلا ليقوةب | نوالث ىهو ةب ةكم ةدجسلا ةروس 1-1 < ميراج رئامتل نول

 | دمر سردار مس عسل
 : ١ ليزتتان الغ 4 باتكلا ليزتت شك هزبخ ًادتف نارقلاوا ةروسللاعسا لهح 0 1 ليد هريبخو ادديم

 ' 0 اكل افلا قوَذَح انتم ريخ ليزتناك فورخلا دندعت لمح ناو لزنمل اديديتايليس ناو ( تاكا

 |0000 لانوس لا سلوم ف نري 4ب باو هناي ليد عقبزا تورك
 "||| ضارتعاوا باتكلانم لاح هيف بيرالو ايناث اربح نوكي نا زوخمو ريخلادعب اهف
 ش 0 راكلا هناذ < هيدتفا نولوقب مأ 8 هلوق هنا ةلجلا 0 هيف ريمضلاو .

 ١ لق 0 سيلاهظمابغالا ن ءهطا وبن ى را ري 2 وءاشالا ا
 | ىقطصم ىتالو برقم كلماهلعبال 71 ان نطايلاورهاظلاب طيح هلعلب
 "|| ةاتكرا رسأوءدارع رعأىلاءتهتلاودفلاخهنالنآر قلاب رفك هناذمذه نمأيش إمي هناىعدأنف

 ظ مد[ ةكم ىهو ةدجسلا ةروس ريسفت الس
 1 نوثالث لقو ةيآ نورشعو عس:ىهو انهؤ» ناكن أ هلوقنم تايآ ثالثالا ءاطء لاق
 رعأ ىلاعت هللاو افرح ريثع ةينامتو قا ولاول آ

 )اج ع تنإ ب ع
 ١ برنم ف هنادبف كغالىأ 6 هبف بيرال باتكلا ليزنتملا 8 لجوزع هلوق #
 ١ د2 هقلتخا ىنعي  هارتفا ف9 نيكرستملا نعي نولوقبلب ىأ # نولوقمأ نيملاعلا
 7 ع

 قهوأ قودَع 1

 ) هقسيرال ( 0

 هيحو ءادتالا
 بيرالو (نيملاءلابرنم )

 هللحم ال ضارتعا همق

 ىلا عجار هيف ىفريمصلاو
 لق هناكةإملا نومضم

 هنوكقىأ كلذ تيرآل
 ديال نيملادلا ترو 17
 دمبأ هلثمو رتثبلا ركم

 بارض 1 22
 نولوشمأ)هلوقىلا كلذزع
 ند ا ىأ (ءارفا

 0 02 2 )رك ذي تلا ةروسلا نمو رح رضلااوعفنلان ع 0 اعمتنانا)دابعلا نءنوزةوهو
 7 ةئام سجو 6 اهقورحو هلك نوال ةئاع الث ايكو نورذعو عست ل ةكم اهلك ىهو ةدوسلا بف

 أ مق لابو رعأمتلانأ لوقب ( ملا ) ىلاهتدلوقىف سابعنب!نع هدانسابو © محرلا نجرلا هللا م بوف ع ريشع
 رانك نووي دارت ذيملاعلا تروم هناذيق كشال(هنف ب د رال) هللا نم مميلكت باتكلا اذه نا (ياكلا ليت (

 هسفن ءاقلتنم نآرتلادعقلتخا (ه ارتفا)



 ا 2 قللادلا تال 0 9 ا اوه لب ) هتمتايآ ثالث لك
 اموقلةفدةلاو ىف: لاك ( كلق 3 نم ريد ن ءرهانأام )برعلاىأ ( اموقرذ:تل) ذاهحو 0 اواقاك يو هيلع هلا 1 0

 نورهو ىسوم نم ىجرتلا لعزل د 17 م _وديلع هللا لص هللالو_سرنم ىجرتلا ىلع نود 5

 ىلع ىوتسا مث مايأ ةتسىف + ةلومسلا رول ١ امم 5 21 7 1 شرالاو تاركا وال 3

 هيلع كوتا ) شرعلا ١

 (هنودندمكلام) هنادخاب

 الو ىلونه )هللازود نم
 متزواجاذا ىأ ( عيفش
 ان وركسفنال اودجن لءاضر

 امنفشالو وكرصنبا رضا أ
 اف م دخالتأ) مكل مفشي

 ريدن) هللا ظءاوع نوظعتل

 ايندلا ضال ىأ ( ١ لمآلا
 ( ضرالا ىلا ءامتلا نم )

 مث) ةعاسبلاموقتنأ ىلا
 هلكسعالا كلذ (هيلاج رعي

 هنق مكعل هيلا ريصي ىأ

 ظ 71 نودتهي مهلعا ا 0 م اموق رذنتل 0 لاقف |[ )ا

 | . لع ىو“ ام مايا 3 هس امهنياموضرالاو 0 ىذلاللا مهايأ كراذناب . ٍ

 ١ اذا مكلام عيفشالو ىلو نم هنودند م كلام #9 فار ءالا ىف هنامبرمم 6 شرعلا

 ١ دلو لب عيفشالو ىلو هاوس مكلاموا ل عفش و 1 دحا كلاءاشر متتواج 1 ْ

 مكلذخاذاف رضانلل هءزوم عيفشلا نا لع 58 طاومىف عرصتيو م كظاَضنم 1|

 اك ضرالا لااا هسعالا ريدي 5 هللا ظعاوع هك« نورك ذتتالف ألف رصانالو ىل ذك
 | ضرالا ىلا اهراثآ ةلزان اهريغو ةكئالملك ةيواعم بابساب ايندلا أ

 ا هرادقم ناكموبىف# ادودوم هلع ثيل د ودنلا كامحصت 2 ا هنا جرس

 ' رئدتلا نيام ةلاطتسا كلذ ىنعي ةلاواطتم نامزلان م َة ههرب ق نودعتام 2 -

 | اموقرذنتل كىرزه # نآرقلاىأ قا وهلب ف هسفن هاقلتنم سو هيلع هلال ||
 | هتلالص دم لبق ريذن متأيملةيمأ ةمأ اوناكب وهلا ىتسي « كإبقنم ريذن نم مفانأاه ||

 ١ دجو ىسعزنيب تناك ةرتفلا ىف كلذ امنع هللا ىذر سابع نءالاقو مسو

 م هلاية خلا مايقامأ تلق» ةح ماعم قتلي لوسر مناي ملاذا تاقناف« سو هيلع تلا لص
 | معتق هد ,حوتو هللاةفرعع هي مايق امأوالف لسرلا ةهجع مالا اين كال

 ' مهرذن ىنمي # نود, مهلما 98 نامز لكى كلذىملا ةاصوملا لقعلا ةلدأ مهعسنال ||

 2و امن مايأ ةتسف امهيامو ضرالاو تاوعالا ق ولُخ ىذلاهللا يعتاد اذا ا
 ىلاعتهلوق © هريسفتم دقت « نورك ذ تنالفأ عيفشالو ىلو نم هنودنم مكلام شرعلاىلع |[

 مالسلاهءلع لربح عهىجولا ل زن, ليقو ردقلاوءاضقلا لزنيو سمال | ركن ىأ#« سعال رب ر

 ' .هرادقم ناك موب ىف #9 سمالاب ليرب> 6 هاا #9 دعصي ىأ 46 جرعي مث ض رالا ىل هاما :
 ا

 ١ ل هاوزت رادقم نوكم اف هج ءاويسلا نيام ةفاسم ىتعل 6 نو دعتاع ةنس»

 فاأ ءرادقمتناكعوبف)

 امث ) ةمايقا|مووهو(ةنس

 الو ايندلا مايأن م (نودعت
 كلا لوف ةئدملا كلك
 ءاسم نإ ةهلا) كاحأ

 ل 1 ءاضرب ثيحم لا

 نار ةلاىنعي (قآاوهلي)

 ليربج هبلزن(كبرنم)
 فو كل هء(رذنت)كيلع ||

 اكررت ع ا لاب

 (كلبق نم رسذن ن هرعانأام)

 قلخلانم (امهنيامو ضرالاو تاوملاقلخ ىذلاهللا ) ةلالخلاا نم +( نودع عادلا تحلو فونملوس

 دحالاموباهن 7 ولو 6 ١ امدلا نينسنم نودعتامم ةئس فلأ موب لكل وط امدلالوا أ مايأن م ) مايأةتس ىف (ٍ 1

 نم كم 0 ام 0 ات 2 شرعلا 1 هللا ناكو 0 لع 0 رسما وياه م 1

 00 5 دعصب (هيلاج |١ ير 000 د

 هع ةفاضالا ىس نم 0 (نودعءتام ةنس فا ًاردكت لا يخلع دوهصوادقس(رزأا



 ىنا هلوق مهلثبشتالاك
 رجاهم ىت اىبرىلاب هاذ

 هتينم جرحينموىبرملا
 ملاع كلذ) هللاىلا ارحاهم

 ىأ ( ةداهشلاو تفل

 باقام ملاء صاع فوصوملا

 هودهاش امو قلخلا نع

 هسعأ بلاغنا:( زيزعلا )
 هفطل غلابلا ( محرلا )

 هيلع مةوال ل ةوهريسس و

 نسحا])هتفص (ىذلا)نال
 نالدتح أ( نقلا

 قوك(هقلخ ) ةيكحلا

 فص ولا ىلع لهسو جقانو ا

 نسح أ دقف دقلخ ”ىش لكىأ
 لدللا ىلع مهريع هقاخ

 ”ىثلك قلخ نسا ىَأ

 (بيغلا ملاع) ريدملا(كلذ)

 .نوكيامو داما عا
 دايعلا هلعام (ةداهشااو)

 ةمهتنلاب (زيزعلا) ناكامو

 ( محرلا ) رافكلا ن

 لكنسح ًاىذلا)نينم 5

 1 ل اكقاخ محأ ا(هقلذ ”ئش

 فلأ هرادقم ناكموبىف م املا كحو سم :آلانعأ عاطقناو ايندلا ءانفدعب هيلا ريبدتلاو |
 3 ٌ موهىفدبلا حوزلاو ةكفالملا جرعترخآ عضوم ىف لاقدق تاقنافهةفانقلا مونوهو دافس هتضتقاام ىلع بتسح'ىش لك

 1 ا
1 
|| 

 0 ةردسو ضرالانبب ةقاسملا |

 نيج مهضعب لعو ةنسفلأ لثم مهضعب ىلع نوكيف ةمايقلا ف اهلكليقو ايندلا مايأنم |
 0ر6 27 كد نودف نينموملا لعامأو رافكلا لاحىف اذهو ةنسفلأ |

 ”ةده ةنس فلأ نيس هلوقدارأتاق» امبنيب علا فكف ةنسفلأ نيس هرادقمناك

 [ | ضرالاو هما نيتامناذ ةتس فلا ةرتسد ةحورعو هلوز' ةفاسمنال ةيساشس كف

 ١ فلالا دعب جرعي مث كلملا يانا تلا ءاضق ىعَش ليقو ةنس ةئاوسمح ةريسه

 3 | ليقوةماقلاعوي هلك سالادبلا جرعيمث ةعاسلا مايقىلا مالا ربدن لبقو رخآ فلال

 ايامنا هلال حر !' ضرالاىلا ءاعسلا نم الزنم تاعاطلانم هيرومأملا زيدب

 0 نودعيو جرعي ىرقو» 1 نيصاخلا ةإقلةلواطتمةدمىفالا هضترب
 0 ءساىلع بلاغلا  زيزنلا  ةمك كل| قنوع اهرما ريدنف « ةداهشلاو بلا للاعب

 اناسحاو الضفت ملاصملا ارب ىلاعت هناىلا ءاعادبفو هريبدتىف دايعلاىلع 6 محرلا

 ش ا .ةيكملا ق كفو ىلع هلى ليو ءدعتسيامهياعار فوم هقاخ## هقاخ 6 1 ىذلا 22 !إ

 : .مالسلا هيلع هلوق نم هقل فيك لع لقؤ لاعشالا لدن لكم لد هقلحو ةيلصلإو ْش

 فب نويقوكلاو عفان أرقو نان لوعفم هتلو هتفرعم نسحنىا هنسحام هرملا ةيق |

 ١ لني ليريحو مدآ نم 1-5 هراسول 00 رادقمىف ءائسلا ىلا هدوعص مث ضرأالا ْ 4

 | ا يهلك ةكلالملا كلذكو كلذ لل اننا ءاا معو ناد دينو 1
 نا عجرب أ هبلاجرعي مث امنادلا مايأَءده ضرالا ىلا |ءاعسل | رم سحالار بدن هنادي "الإ تعم

 ريشي لوغ ماللا هيلع ليربج ماقم ىهىلا
 ' داو ىف ةةسفاأ نيس ةريسم همانقم لهأ نم هعم نيذلا ةكئالملاو ليريج

 لع نوكيال ىلا ميهاربا لاق. ايندلا ف اهالص ةبوتكم ةالص ردقك نمؤملا ىلع نوكي |
 هيَدَع نع ارابخا اذه نوكينا لمتحت لدقو رصعااو زهظاانيبام نوكياكالا نينمؤملا

 نسبا لع نأسقع ىلوم ذوي ديف نب هللادبعو انأ ت تاخد ةكلم ىبأن:الاقوهتقثمو هلوذو

 سايعنبا لاقف ا نيسج ر رادقم. نعو 5 ةلاءده. نع زوريفنا ا اسف سايع

 1 للاباك ف لوقأزأ ءرك أو ىهام ىردأال ىلاعت هتنااهامم مايأا هع هلام

 ضرالاو تاوعسلا قاخ نم ركذامعنص ىذا | ىسي# ةداهشلاو بيغلاملاع كلذ 9 00 رعأ

 .رضح ام ىنهع 0 ةيقاخةيلع ىنحتال ةقلح نع طاع هداهشلاو خل

 1 دلعدةءا_ط لو هلانلوا ِ محرااوف ا نم مقتنملا عنتمملا ىأ 4 زيزءلا #8 رهظو

 تفك ع ليقو هبكحأ اودتق أس اع نلت هت ىشلكن رسحأ ىذلا 9 ىلاعت هلوق
 ا 1 ناوبح لكف ضءللا5 روص ىل اع ضع اقلح ا ةروصمىل !ءناو .>ح لك 1 نفق ع لكقل## |

 0 ١ ليشو هشاعم هب حلم ىل اع ردقم 0 نم وصع لكو هلكش ىف لع هدر وصف لماك

 رو



 «) هتيرذ (هلسن لعجمت نيطنم),مدآ(ناسنالا قلخ أدبو )

 0 #3 لصتع ىاثلاىلعو لصفتع صوص لوالا ىل 1ع 2 كسا ماللا 1

 قلخهناب اراعشاو ايرسشتهفتىلادفاضا # هحورنم هيفتنو ول ىنش امىلع هلاضعا
 فرع دقف هسفن فرءنم هلجالو ةسوبرلا ةرضخلاىلاامةيساتمهلانأش هلزاو بيحع |

 اواقعتو اورصمتو اووم-ال 5 ه4 ةدئفالاو راضبالاو معسلا كل لمحو ف هير

 ابارتاةرسصىأ # ضرالاىفانللض اذنأ اراقوط اا ركش نو ركشت « نوركتنامالب ف
 انلاص و لضي لض نه ركل انللضاهف ”ىرقواهف ائيغو ًادنمزتال ضرالاب ارتب اطول

 قاخ ىف هيلع لدامديف لماعلاو ربخلا. يلعاذا ماعنبا أر هو نتنا اذا مدلا لص نم

 لك اقلاوربألا ىلعانا كرش راكم رمل ًارقو انقلخ ددي وا ثعبن وهو 1 كدح 1 |

 كلم قاموا ثعبلاب 6# ماير ءاقاب مهل 9 هب كد مهاضرل م .ح ىلا هدانساو كفاح نفل 1 |!

 كرتنال مكسوفن قوتس 3 يو لق 9 0 7 نورفاك هدعبامو توملا

 0 3 0 هس لافساإلاو لست ادا مكم قبال وأ ًاشاهنم [!

 كلاحآ ءاصحاو او مكحا ورا ضيقل © قل + م لكو ىذلا توملاكلم قم هتلسعتساو هتاسسو ||
. 2-5 . 

 ع

 اهو 2 هقلاح لكملا نا هانعم ليقو دأيا مو“ إعو هيلا نودحاتحام هقلاح مهلا ه هءانعم |[

 ىأ 7 هدا م 9 همرذ يقع 3 هلسن ل لدجم 30 مدآ نعي 5 نيطن م ناسنالا قاح 0

 ىوس ىأ 4 هاوس مث 0-0 ىأ 4 نيهم ءام ن م ناسنالا ره ليا ةفطن نه

 هللادقانو هللا تيبك فيرسشت ةفاضا حورلا هيلا 6 هيف نو ف ةقلخ
 منكن ادعب ا 7 مكل لعجو ع لاف دسلا ىف حورلا حن ىلع تبدةرتيام 8 ا

 امالكال وأمك يس ناسنالا نال عمسلامدق لبق  ةدئفالاو راصبالاو مهلا »انا ةءالطا
 نال معسل دحوو قل مهفيل مالكلا كلذ هيله 0 مم 1 هلباقىلا راظنف

 ف ا مكناىنعي 6 نور ؟2ئام درا 1413 نكد ىأ نم مالكلا ععس :ناحنالا |
| 

  ديدج قاخ ىلا أو انارت انرصنمملاو # ضرالا ف انكله ««انلاضادتأ 9
 توملادعب ثسبلاب ىأ 6 ند دو رفاك ممر ءاقلب مهلب 6 ىلاعت هللالاق ىراكتا ماهفتسا .

 كلم 8# تؤوملا هيلع تكرم دل 5 قتال حاورأ ضبشىأ « م افوتيلق#

 ١ : ١ لاش اهنال هلتيع# هتنرذ يك هلسن لءج مث نيط نه 5 مدآ ىنعي © ناسنالا قلخ : ٌ

 6-5 ائيضذوابارئان رص | ريوصتب هموق 4 ماوس مث 0 نهتم 7 نيهم ءامند ةلالسا نه ف لصقتت ىا هئم

 هنم زيعثال ضرالا بارتب |[
 ًائيغو أنبالا ىف ءاملا لضياك |

 ًرقواهيفنفدلابضرالاف |
 لاقي ماللارشكب انالضىلع |

 لضإ لضو لضي لض |
 اذا فرط نصف

 لاس أ) هيلع لدي ام الضم |
 ثعبن وهو (ديدج قا :

 2 ع لقيالدلاىأ مكبلكو 0 لمار عوهو 6 توملا
 10 ا تجلب -- ورح جسد موبي عم وبحجم رعي جر رسب: وج ودم همس سمس دج 2

 و اق ( (هحورنمهيف خثنو) همأن ظبىف ٠

 مكحاورأ ضبق (ركبلكو ىذلا توملا كلم) كتءاورأض بقت (ماذوتيإل

 )تأ لارا

 5ك ا ( مهسلا كل لمح و) هيف حورلا لعج ( سم ١

 ةلالسنملدب وهو ىنه ىأ ( ءامنم ) ةفطن نم ( ةلالس نم
 صاصتخالل ةفاضالا( هحورنم هيف )لخدا ( ثنو ) 0 ناي هلوقك دع 0 7 ١ لا

 اولقعتواورمدبتو او.م-تل (:دئفالاوراصبالاو عهدنا رك

 مهاض رلوفلخ نىىبأ لئاقلا 4 ةدحسلا ةرو- ١ 0 )الد 0 0 نوركشنام البق )

 اذ ) ميلادتسأ هلوسقب ١

 ىأ ( ضرالا ىف انالض

 (نورفاك مهير.اقلي مهلب )
 مهرفكر كذ | نودحاح ْ

 وهامىلاهئءب رضا ثعيبلاب :

 نورفاك معا ؤهو غلب | ١

 ةيتاعلاىف نوكيام عيمج |

 لق) تنجو تيسلابألاب |
 ىذلا توملا كلم اقوي ١

 مكب لكو ١

 (ناسنالا قلخأدب 0

 نلعب (نيطز م( مدأ ؛ وعل ا
 لءحمت * ) ضرالا مدأ نم ا ا كنه ىنعي © اولاقو ف ىلا هت هلوق 6 الملقالا هءودحوتف ةمعنلا ذه بر 1

 ( ةلالسم )هترذ(هلسن ْ

 رم (نيهمءامنم) فطن نم

 لد رلاءام نم ةفيعض ةفطن

 هقلخ مج(ه اوسمن)

 ىدهلاو قآااماوهقفت يكل بولقلا ىنعي ( ةدئفالاو)ىدهلاو قالا اها 0 (راصبالاو) ىدهلاو قحلا هءاوعم-

 ان أ) توملادعب(ضرالا ىف) انكله (انالضاذئأ ) هباححأو لهجابأ ىنعي(اولقو) ليلق كيلا متصاع كركش (نوركشتاماليلقإ)لا

 داي مهل (لق)نودحاح(نورفاك )توملادعب ثعبلاب( مهرءاقلب م ملب)نوكيالاماذهتوملادعيددحت ( ديدح قلخ 3



 0 ا 8 9 ا 52 221000 هه لدي

 ءازجلاو باسعلا ل نيو اخد كيد لان وج متع ورأ ضبقب لكوىذلا توملا كلم ؟اذوت: ىأ(نوعجر تكبر ىلا
 ذأ نالفنهقح تفوت كلوقنم نيمجأ كحاورأض بق ىأ حورلا ىهو سفنلاءافيتسا فوتل اوهللاءاقل ىمماذهو

 آشي ثيح اهنم لوانتب تسطلا لثم هلتلعحو ضرالا توملا كمل تيوح دهاحم نعو ناصقن ريع نم الك ايفاو
 لامفال قلاخاوهو هلك كلذ م آلاوه ىلاعت هتلاو اهضبقب هناوعا سمأي مث هبيجتف حاورالا وعد توملا كلم لقو

 | | هتلالوسرلباطخلا(ىرتولو)اومنيح سفنالا فوت. هللاهلوقوانلسر هتفوتهلوقنيبو ةي الاءذهنيب عمججادجو اذهو تاقولخما
 أسعأ تيأرلىأ فوذح باوجلاو هي ]تن ةيعانتماولودحأ 4 نورمشعلاو ىداحلاءزلا ) لكلوأ ملسو هيلع هتلا لص
 - د 3 د 1 | ذا ) ائيظع

 انل ١ ابا اًلاص امندلا ىلا #انعح كم داووو صر ل ل بالا اسما مهسؤراوسك ان نومرجنا ذا ىرتولو وف ءازجلاوا باسم 3 مكبر ىلامث ف 800 | ولات ١ ذا
 ىتقلل نوكت نا زوجيو اعظف اما تيأرل هربدقت وعر باوجو اندهاشاعكش 1: 0 ا 0 بقرتملان ال كلذزاج اعاو

 ىنعملا نال لوعفم ىرتل ردشالو عقاولا ةلزنع هللالعف تباثلا 0 3 ىخملاو
 هللاىلص لوسرلل باطة+اوذاةلصهيلعلدءام ردوا تقولا اذهىف ةيؤر كنم نوكيول ْ

 ناعالا ىلا هءىدتهتام # اهاده سفن لكاانين آل انئشولو » دحا لكلوا ا

 ايندلا هلتلمج توملاكلمنا ىور كلذالا هللغشالو ةعاس رخؤيال ؟دح ألجأ |
 قئالخلا حاورأ ضبقبوهف ةقثم ريغنم بحأام ابحاص اهنم ذخأيديلا ةحار لثم
 باذعلا ةكئالمو ةجرلا ةكئالم ةكئالملانه ناوعاهلو امراغمو ضرالا قراشمنم

 هلتلعح دهاجم لاقو برغملاو قرسشملازيبام توملا كلم ةوطخ نا سابع نءالاقو

 ءاسلا نيب جارعم ىلع توملا كلمنا لتقو ءاشي ثيحابم لوانت تسطلا لثم ضرالا

 ذاممنع8# توملا كلم هضبق هرحئةرغث غلباذاذ ناسنالا حور هناوعأ عزنتف ضرالاو

 ١ || ءوجو متصتىهو برغملاو قرشملانيبام خلبن ةبرح توملاك لل نالاقل-جنبا 1
 ١ || اناسنا ىأراذاف نيتيعمو لكف ميسفصتي توملاكإموالا تيب لهأ نما سانلا |

 7 ||| هلوقو توملا تاركس ك:لزنت نآلا هللاقو ةبرحلا كلتهسأر برضهاجأ ىضقتادق |
 || هلوق# ملاعب مكيزجمف ءايحا مكبر ,ىلا نوريصت ىأ  نوعجرت مكبدملا منوف ١

 ىأ ميردنع مهسؤر اوك ان 8 نوكرشملاىأ © نومرجناذا ىرتولو ف لجو نع
 ٍ ىا  انرصبا امر ل نولوقب مجردنع اولعفام ىلع امدنو مهب رنه ءابح ان وطاب سنو د

 7 || انيصاعم انرصبا لبقو كلسر هيانتتاام قيدصتكنم ىنعي © انمعمو © نيبذكم هبانك ام 0 لكسب

 ىأ 46 نونقومانا اخلاص لمتن هين ايندلا ىلا انددرافىأ # انعجراف ل ايف لبقام انعمسو | نع
 ا 4 0 اتيطعأ انئشولىأ امندلا ىف

 1 عدس رىآ 6 اهاده ىقن لك انني الانئش ولو 8 ناعالا كلذ مفنال كلو انمآ لالا و | - 00
 8 2-0 ٠ م لك 0 ولو © 41 2 توك تملا فطللا نم اندتعام سفن لك

 7 09 هراثياو رفكلا رابتخا .مهنم انلع امل فطللا كلذ مهطمنمل نكل اودتهال كلذرايشنا مبنم ناكول ىذلا
 ةياآلااواوامرهو دتتملاهكل اهاطعأدقو تدتعا هبام سفن 15 ىطعينا هللاءاش هدنع ناذ ةلزتءملا ىلع ةعوهو
 فرع املدسا:ليوأتوهوربجلا ةئيشع

 موب ( معردنع) م هسؤراؤطأطم (مه-ؤ راوسك ان)نوكرمشملا ( نومرجناذا ىرتولو) ةرخآلا ىف ( نوعجرتركبرىللا#)

 ( اخلاص لمن )كب نمؤن ىتح(انعجراف) نينقومدب نكتملاع انقبا (انععسو) عن ملامانلع(انرصبا)انبر اينولوق.(انبر)ةمايقلا
 اهاوقت ( اهادهس فن لك) انيطءال(انين ًالانئشولو)ت وملادعب ثعبلابو كلوسرو كاتكبو كب نورقم(ن ونق ومان )اصلاح

 دوحوملا ةلزتع هللا نم

 هلوانتام ىرتل ردتالو

 كن. نوكت ولو لبق هناك
 اوسك ان)ه ف رظذاوةيؤرلا

 ءاملاولذلا نم ( مهسؤر

 ك0 (مهيردنع ١ مدنلاو

 هلع و ير تال
 ريدقتلا ذا فذحلا قل

 (انرصباا انبر ( نولوش

 كديعوو كدعو قدص

 كلسر قيدصت كنم (انمعمو)
 ان رصباف امو انع انكوأ

 ايندلا ىلا(انعج راذ) انعمسو
 ناعالاىأ( احاص لمعن)

 ثمبلا (نونقومانا)ةءاطلاو
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 هنأ كلقاف ىنم لوقلا بحو نأ و ( نيمجاس انلاو ة هَ 1 مهجن أم ل لوتلاٌو حكت و ةلدالا 2

 ءدناىلا ٌةراشاع نكلاوس ةانالا صصص درلان و رات منا مهنم اعابوهو ميت 1 نوبجوتسيام مهتم م نوكي

 هب ناع : الاوه و(اذه 5( ءاقل لع نم مكر اع( ءاقتا يسن اع ) باذعل(اوقوذف) م لع مدت

 ل 00 1 ةدهمل |ةروس )(دلخلابادعاوةوذو) 4:1 ه زج- ىسنملاكب اذعلا ىف < انكرت 7( انيسنانا )

 اطقنا 0
 ١ | نولمعت متنا 000 5 وهوىدمعو قب سو ىاضق تين ىم لوقلاقح 7-7 3 هلقيف هل ق.فوتلاب وتلا حلاصلا لمعلاو )

 ١  2ا ىماسلاو رغ 1 ْ ةئيشملا مدعل مهتاعا مدع عرضت كاذو 4 نيءجا سانلاو ةنجلا نم نم مهج ْْن تاما

 اذا نيذلا اشاياب نمؤي نع اببسم باذعلا قوذ لعح هعفدنالو رانلا لها نم ه مهنأب م 240 بيسملا أ
 | اماوظعو ىا (ام اوركد نم هناف «اذهكو ءاقل ميسناع اوقو وذذ 3 هلوشاهيف 2 مدعو ةقاعلا مهن ايمسن د

 هللاودعس(ادجححم اورخ) | كرتباذعاىفوأ ةجرلان م ؟ انكرت 6# 5 انيسنانا #9 1 بايسالاو طئاسؤلا
 اركشو اعوس>و امضاون |[ اوقوذو #3 مهند ماقتنالا ىف دب دست اهعماو ناىلع لمعفلا ءانو هفانئتسا قو يملا ا

  1مالسالا نه م4ق ز رام ىلع هلو_فع عرصتلاز م نيطمالو ديك أتلإ سعاالا كر 0 نولمعت منن . :اع دلق“ا باذع'

 ١ مهكدتب هللعإك ىصامملاو بيذكتلا نم ا مهل اعفاي هللعتو ١ د_محن اوهعسو 0 كل رقاعلا سحأ ريد كد 066

  3هب قيليال 1ع هللاوهزنو 4 اهباوركذ اذا نيذلا ا ا نمؤياعا 0 كلذ ىدتش انهالت نأ ةلالدهيف

 ه.قيليالاع هوهزت 4 اوهعسو ديا لان « ادم اورخ # اهباوظع دا ١
 | مهانآو مالسالل مهقفوام ىلع اركش هانيدماح # ممر دمحم 9 ثعبلانع زجعلاك ,

 افاهت »اريك 2 000 نا اللا 03 0 «نوركتسيالم 0 6 ا

 | لوقلا قح ن كو ناعالل اهقيفوتو ٠ مح ن المال 2 ىملوعلا تع وتكا 7 ىم
 اواخد اذاذىأ * اوقوذف 8 س'الاونملا رافكنه ىأ 7 نيءجحأ سانلاو ةنلانم

 | اذه هام ذلا ىف ناعالا مكرتىأ # م ؟موبءاقل ميسناع 9“ اوق رق نسا .مهلتلاق رانلا ْ

 مكئاجرل اعطق ىسانلاب 2 لمفاك 4 تقتل ريع ةظلا مك انكرتىأ « مكانيسنانا '
 هوت © بينكلاو فكل هىأ 0 0 كل باذع ءاوقذو 0

 ٌ ا هللا ناحم“ اولاق 10 مهم روصأب ارش 0 نس معرس 0

 | ناكلات رعزانع( ق) هلدوجحتلاو 3 .الانعىأ #« نوربكتسيالر هو © هدمحصو || 6-2
 ٍ ب>و(لوقلاقحنكلو) مت نودوعسو روهسف دعما امذ ىلا رولا م مسو ةيلع هللا لص هللالوسر

 مه و)هلني دماحهيلع اوذناو

 هءناعالان ء(نوربكتسيال

 ((فاخ م ) هلدوجسلاو

 مم ونح ل مهر

 شرفلان ع (عجاضملا نع

 لهسلاق مونلا عجاضمو
 ناوهوديه موقل بهو

3 

 ع

 7 ِع
 مهحدن ميتا سو لها ند

 م.ونج قام“ لاقف هيلع

 منهجن المال نم)لوقلا ا هللالوسر لاقلاق ةرب , رهىبأ نء( م5 الصلا تقوريغفف 0 عضولاناكم اندحأ دحام أ

 رافكنم(سانلاوةنلا نم ذا لوشو ب ناطيشلا لزتعا روس ةروعسلا مدآ نبا 0 0 ةيلغ هللاوص 1

 ) نا ١ سنالاونحلا 3 0 هدهو راع اا لف تدب ًٌق سلا ير او 56 + اهلف لوهسف دويغلفا مدآ نال 1

 عفن رث ى 14 مءوتخ ىفاعت ف ىلاعت هل وق 8 عقتسمللو ةئراقل ن نستف نآرقلا دوه“ |

0 

 ْ مهو شرفلاىنءي هيلع عجلطضي ىذلا م 0 4 حا

 ا ا رمال 0 0 3 ا نو نذلا لدللاب ع 1

 ” لك تهت إل كلذ لول

 ةتاوتلاو ةفزحملاب سفن

 متكرت ( منعا وقوذدف)

 (مكموبءاقل)لمءاورارقالا 1 هسا سقاس اي جال:
 قدصي ( نمؤياعا)رفكلا ىف( نوام 6 5 اا( سامو وقوذو )ر 0 520 سانا
 (ادهساورخ)ةماقالاو ناذالاب سلا تاولصلا ىلا اءاوعد(اماو رك ذاذانيذلا)نآ رقلاوإسو هيلع ا 5 ب
 نآرقلاومالسلاهيلعدمحت ناعالا نع نومظعتبال( ن وريكتسيال م هوز مَع وا ولص ( م .ردمحاوحمسو)اعضاوت اون

 (م.ونج ىفاجحت) نيلق ثم ىل !اسك الا 9 وتايإل | طناكو نيقفاملاز اشو 5 دب الاهذه 3 زن ةعابلا ىفس لا تا ولصلاو
 عولمتلا ةالصل ليللابمونلادعب شارفلا نع ) عجاضملانع ) مونج باعت



 هه 7١ ]يس 5 نورقعل اوىداحلاءزألا+

 هجر ةقعلا ىعدب ىلا ةالصلا راظتنا ت 50 7-0-0 م.ونج قاد م هلوةىف

 ا نوافتكإ اوناك لاقهنع دوادىبأ ةياورىو 8 بيع نسح ثيد_ >لاقو قدذمهرتلا

 ةالص ىه ىلةو ردكتملانب دو عيناح نأ لوقوهو قوش ءاشعااو ثترغملا نيام

 ءاشعلاو برغملا نيب نولضي نيذلاب فهما ةكئالملا نا لاق سابعن.انع ىوروزيباوالا
 1 ريفلاو ةريخالا ءاشعأأ اولصي ىت نوماشال نذلا مهءاطعلاقو نيياوالا ةالص ىب

 ليللا ف صن ماقاع كف ةعاجىف ءاشعلا لص نم سو 5 هللا ىلص هلوق لياد عج

 نافعنب ناثع ثيدح نم 2 هح ردك لدللا ىلص اع كف ةعاج ىف 2 ىلصنمو

 ةقعلافامن ولعيوألاق ٍسوهيلع هللا لص هللال اننا هع ها ىقرفو / ره ىل ًانع(ق)

 نسما لوقوهوليللاةالص هتمدارملانا ليواقالارهشأو اويحولو امهوتال عبصلاو

 ةعاجو ىعازوالاو كلامو دهاعو

 م67 هيلع ثحلاو لدللا ماق لضف ىف لصف جه

 ابيرقاموب تعصأف ةرفسىف عسوديلع هللا ىلص هللالوسر عمتنكلق لبج نب ذاعمنع
 لاق ران !|نم ىدعاسو ةنللا ىتلخدب لمعب ىنربخا هللالوسراي تاقف ريسإوهو هنم

 او ٌش هيدارشتالو هللاديعت هيلع ىلاعت 0 ىلع ريسبلهناو ملغ نع تاأس

 ريدا 0 ًاىلع كلدأالأ لاقمث تيبلا 56 و ناضمر موصتو ةاكنلا ىنؤتو ةالصلا

 قامت أرقم لبللا فوجف لدحرلا ةالصو ةئيطلا ”“ىئطت ةقدصلاو ةن> موضلا

 سعالا سأرب كربخأ الأ لاقمث نولمعي اوناك اع ءازج غاب ىح محاضملانع مونج

 ةالصلا هدوعو مالسالا سعالا سأر لاق كلا, 11 ليتل هياس ةورذوءدوعو
 ذح اةلاق هللالوسراي ىلب تلق هلككلذ كالع كربخأ الأ لاقمث داهملا همانس ةورذو

 يي تيتا ا يجن راب جاب[ جاب يجيب 71:77

 ١" تاانقف ماكتناع نوذخا ٌىلل ناو هللا لوس راي تاقف اذه كنلع فذك ١لاق ةو هناساب

 م ىلع لاو مههوحو ىلع راك ساذل 35 ل ذاماي كمأ ك5

 هيلع هللا ىلص هللال وسر نع للهايلا ةماماىأ ل رك 1 نامسألا

 ١ تاايسلل ريفكتو مكب رولا ةبرقو مكلبق ؛ نيملاصلا بأدهناف لالا ماش مكيلعلاق سو
 لاق دوءسم نانع # ىدمرتلا هح 11 دس ان ع ءادلا ةدرطمو ل الانع ةاههو

 هفاهطوهناطو نعراث ل>ر نيلج ر نم اشير بع سو هيلع هللا ىلص 100 اذ:

 نأ 007 لا اورظنا هتكتالل لد و نع هللا لوقف هتالصىللا هلجأو هيسنخ نيب نم
 لح رو ىدنعا# ةقفشو ىدنع اهف ةنغر هتالضملاهلهأ ود بنج نيب نم هناطوو هشاؤت
 ىىَح عج 0 عودرلا ىف هلامو مازمالا ىف هيلعام ملعف هناعأ عمم 0 هلو وت فارح

 ةقفشو ىدنعاوف غر عسجر ىدبعملا اورظنا هتك الم ىلاعتهللا لوقيفهمد قرع

 . هنع هللا ىضر ةرب رهىب 1 8 انمع ىدمرتلا هجر ا قار أ ىدح ىدنءام

 مراكا هللارهش ناضمر رهشدعب ءانصلا نلضفأ سو هنلع هللا لص هللا كود را لاق
 0 هللال وسر ناك تلاق ةشئاع نع ©« ق رثلدللا ةالص ةضيرفاادعب ةالصلا لدضف . و

 كلرفعدقو هللالوسراي اذه عمات مل تاقف ءامدق تم لبيللا موش ميسو هيلع

 هللا ل رك لاقلاق ىلع نءوماروكش ادبع ن وك أالفأ لاق ا و كينذنم مدقتام

 نالأ ٠ نآهللاه دعأ ا طاب نهاهرهاظ و اهرهاظن ما مطاب ىرب اذ عنا ىفنا ميسو هيلع للا ىلص

 6 مالعلا )



 2 ا 0 1 506

 تب 7
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 نودسمتملا رهو هتجرفف مه» 0 همهفوخا لجالىأ د1 لومفن( لو نو لوس م نك
 انت ةيفغلا طاست ىلءن ا ح>- تد ًاءاطعن.ا نعو ليلا نمديعلا مانق و ىتلانعو

 هيلع هللا ىلص ى ء:ل| باعصأ 34 ةدحم دلإ ةروس م نم سانا هك ا/ار/ 1--__ 0 ا نعو للللا ةالص قع ةيرقلا

 هللا ىلدىنلا 3 نعو تجر ىف يا ءرط و لف هطخعس نم 17 وف ءايانيعاد## مب رن وعد #2 1 1 ١

 نياوالا هللا عجاذا مالسلاو ةالصلاهيلعدتعو لدللانم دبعلا مايق اهريسفتىف سودا

 ا ىلوأنم مويلا عت ا لها 5 مهلك قئالذخا مع توصب ىداش دانمءاح نب رخ الاو

 مث ليلقم هو نوموآيف عجاضملا نع مب ونج قات نيذلامقيل ىدانمف عجرب مث مركلاب 1

 ليلق م»و نومهوقةف ءارضلاو ءاسالا هللانودمحب 30- هيل ىدانيف >2 1

 نولصي ؟ةباعصلا نم كا ناكل قو سانلا اخ بساحل : مث 2 ةنللالا اعيج نوح رسسف

 ْ تالف قفريللا ءو-وىف # نوقفن مهانقزرامو ف مف تازنذ ءاشعلاىلا برغملان م

 مهنويع هيرقتاع 6 نيعا ةرقنه  لسمعىنالو برقم كلمال © مهل خام سفن |
 نذاالو تأر نيعالام نيكاصلا ىدابما تددعاهللال وش مالسلاوةالصا هيلع هنعو
 | مها ىّحاام 0 ممتالف مثشنا اًورقادملع مهتعلطا ام هلب مشي باقىلع رطخالو تعمم

 ا ىخاو 0 ”ىرقو تيفخا ع راضم هنا ىلع ىنحا بوقعيو 556 ارقو نيعا ةرقنه

 , امو ةفرعملا ىنعمع ملغلاو اهعاونا فالتخال نيعا تارقو ىلاعت هتلاوه لكلل لعافلاو
 | .٠ م . ِء

 ا ءازح اوز>ىا 7 نوامعل اوناك اع ءاز> 2 لعفل | اهنع ٌقلعد ةماهفتساوا ةلوصوم

 مهب اوث هللا ىنحاف مهلااعا اوفخا موقلا اذهلقو هنأشولعل دامك ناق ءازجل ىخاوا 1

 فرشلاىف  نووتسيال ل ناعالا نع احراخ # اق_ساف ناك نك انموماك نفأ 9

 (خ )ىذمرتلا كيرلا مام سائلاو لنللاب ىلصو ا عوكل ممطأو مالكلا ٠

 هللا ىلص ىتلا رك اش ة ةصقى هنع هللا ىذر ةربرهابأ معم فنا نانس بأن متيهلا ندع

 1 ة-حاورنبا كلدب قدي ثفرلا لوشال م تجااخأن نا لوش مسو هلع

 عطاس ردقلانم فورعم قشنا اذا « هر ةللالوعر انفلا

 عقاو لاق اذام تانقوم هل ءانيولقف ىملا دعب ىدهلا 5

 عسجاضملا ن.رفاكلاب تاقثتسا اذا + هشارف نع هينح قاحب تيب

 وع ثيدحلا اذهريغ نيوحصلا ىف ةربرهىبأ نع نائسنب مثاهلل نسلو ىزاحلا هج رخسأ

 ١ : ةنملا ىفاعمطو زاناانهافو> سايعنب الا # اعمطو وخر نوعد هي ىلاعت هلوقو ١
 تبحاولا ىف ماعوه لب ليقو ةضورفملا ةقدصلا ه.دارأ لبق « نوقفني م هانقزر امو : 8

 هبرشا < ىأ  نيعأ ةرقنم مهل قخأام سفن !متالف ف لجون هلو # عوطتلاو 3

 هللا تلق م ٍءااعأ اوك هريس الاماذه سايعنب الاق هريغىلا نوتفتليالف مع 3 3 ْ

 ةريرعىبأ نع ( ق ) ايندلا رادىف تاءاطاا نم ىأ © نولمسي اوناك ام ءازج وف مهباوُ
 عد ل د ىلاعتو كر را م هللا لوشن ل اف 0-5 هيلع هللا ىلص ىتلان ء هنع هللا ىخر 1

 رعتالب ثنا او رفا رشي تلق ىلع رو تعمس نذأالوتأر نيعءالام ناعاصلا أ

هوع ناكنفأ ِ ىلاعتدل وة« نيعأ ةرقنم ,ه مهل خام سفن
 | نو وتسيالاقساف ناك ا 

 برغم !ةالصنمنولصيإ-و

 ةريخالا ءاشعلا ةالصملا

 نيذلامهليقو مف تازنف

 نومانس الة قعلا ةالص نومللصي

 (نوةفنب مهانقز رامو)امع

 لعتالف ) ىلاعت هللا ةعاط ىف

 ىععام (مهاىف كامل

 سفقنل ا ةياكح ىلع قخ ا ئذلا

 (نيعأةرقنم) بوقعيوةزح
 ءال ويل دعأ امدحأ لعيال ىأ

 ردصم(ءازح) ةماركلا نم

 اوناكاع)ءازجاو زوج ىأ
 قضر نسا نء(نوامع

 الاعا موقلا نأ هنعدللا

 ام مهل هللا ىنتاف ايندلا ف

 تءع- نذاالوت ارنبءال

 دارملانا ىلع ليلد هنقو

 نوكيا ليللا فوج ىفةالصلا
 ناكنهنانيب مئاقاذوءازملا
 ال ناعالاو ةعاطاارونىف

 ةلظىف دن عا ىوكسا

 هلوش نايصعلاو رفكلا

 ناك نك انهم ناك َنفأ )

 نالوعاره وارفاكىأ(اقساف
 ال ) هلوقو نمظفا ىلع
 ليل ىنءللاىلع(نؤوتسي

 ممروودب عب( مس رن وعدن )

 )0اس !تاواصلا
 ىتح شارفلا نءممونج
 ةريخالا ءاشعلاةاللاصإ ولصب

 شارفلا نعمونجعفرتل نو
 عوطتلا ةالصا ليللاب مونل ادعب

 (شقن منال: نؤق دعت (نوقفت) لاما نم مهانيطعأ ( مهانقزراممو) هجر ىلاو هيلا(اعمطو)هباذع ن نمو هنم( انوخ)

 ةما ركلاوباوثااو ا هت طع نم( نع يرق نزع ) مهل رخذامو مولعقد امو مهلدعأام ( مهل نخأام )م هسفنأ مت سيلف

 ل
 (اقساف ناك كا أرح وهناعاق اقدصم (انمؤهناكنفأ) تاريخا ن 0 اينالاف (نولمعاوناك اعءازج) ةنملاىف

 ةعاطلاب امدلا ف 0 نووتسرلا ١ طيعم ىف ىبأنب ةيقعن. دياولاوهو هناعاىف اقفانم



 نعىه لقوءادهشلا حاورأابلاى وأت نانا نم عون ىه ( ى وأملا تانج مهلف تاحلاصاا اولعواونمآن.ذلاامأ)هلوق

 مهؤدم ىأ(رانلا ,هاوأفاوقسفنيذلاامأو ١ اماعراص مثل :انلاهأطع لزتلاو مهلاكا ل مبا وتاك اغ 3 7 )شر علا نبع

 هن متك ىذلارانلا بادع اوقوذ) رانلاةنز> مهل لوقت ىأ (مهلليقواهيفاودعأاهنم اوح زخم نأ اودار ,ًالك ) مهلزتمو

 تادعئأ ( د الا ادبلا نم 0 ١ ناعرالا لبا ابي دكتاذا رفاكلا قسافلاب 8 086 ليلد 5 ع

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلااما لف ىنعملا ىلع لمحل 0 5 5 دك أت ةبوثملاو 36 مقيظىرخألا
 ىوأملا ليقوةلاعال اهنع ل امدلاو قيقحلا ىواملااجاذ 6# ىوأملا تانج مهلف 5 ولصي نا لق ل

 وأ مهلاعا ببسب ه6 نوامعياوناك اع ف نارعلآ ىف قبس © الزن وله نانا نم ةنج ىنارادلا نعو ةرخالا
 الك 99 نينمؤلل ىوأملا ةنج ناكم 6# رانلا مهبوأف اوقسف نيذلااماو مهلاعا ىلع 3 ىدالا باذعلا

 اوقوذ مهللبقو 9 اهيف مهدواخ نع ةرابع 6# اهيف اوديعا اهنم اوجر خي نا اودارا || دولخلا ربك الا باذعلاو
 باذعا!نم مهنقيدناوو# مهظ.غىفةدايزو مهلةناهاوك نوبذكت هب تك ىذلا رانلا باذع بادع لبقو نارينلا ىف
 نود إف رسالاو لتقلاو نينسعبس ةنسلانم هياونحمام ديرب ايندلاباذع < ىتدالا || (مهلمل)دبقلا باذعىندالا
 نوبوتب# نوعجرب » مهنم قينم لعل © مهلمل وف ةرخآلا باذع « ربكالا ب باذلا ىندالا باذءلاينيب ذعملا لعل
 ملظانمو © تايآلا هذه تلزنف رد.موب ايلع رخافةبتع نبدياو نا ىور رفكلانع | نع نووتب ا( نول
 عماهنع ضارعالا داعبتسال مثو اهيف ركقتب لف  اهنع ضرعا مثدبر تايآب ركن (ركذ نمت أنمو)رفكلا
 ”ىشىف مالكو م امهنيب ناك طيمحىبأنب 5 ةبقعنب ديلولاو بلاطىبأ نب لعىف تلزن ىأ ( هر تاياب) ظعو
 ( اهنعضرعأمث )زآر قلاب
 باولاب ةرخآلا ىو

 ناكو هللادنع ةماركلاو

 ىح عزاتننو مالك امه
 هللا ىضر بلاط نب ىلعلاق

 امهر قتسم نيب ثق سافايهنع
 نيذلاامأ )لاقفتوملادعب
 هيلع هللا صدمت (اونمآ

 اولعو ) نآرقلاو !سو
 اههف تاريخا( تاحلاصلا

 اا كيدح اوال كنم طنب أى هتلاو عشانأو ىصشكناذ تكسا ىلعادبلولا لاقف

 هللا ل زنا: قساذكناف تكسا ىلع هللاقف ةبيتكلا ىف اوشح كنم ًالمأو انانح كنم عهمشأو

 انمؤمدريلو نيقسافلا سنجو نينمؤملا سنجدار ,أ نووتسيال هلاوقو دب الا هنا
 د وألا كاب مهلف تاحلاصلا اولمعو | أ نع ذلاامأ # ادحاو اقساذالو ادحاو

 « نولمجي اوناك اع هلوزئدنغ فيضلل ًايءاموهالزن نونمؤملا اهبلاىوأي ىتلاىأ
 اوجرخنأ اودارأالك رانلا ,هاوأف اوقسفنيذلاامأو ف امئدلارادىف تاءاطلا نم ىنعي

 ىلا-ت هلوق # مروا ها 0- رانلا بادع اوقوذ مهللبقو اهفاوديعأ اهنم
 ريك الا بادعلا قون 0 نود ىندالا باذعلا نم مهقيذنلو 9

 عوذلا وهلبقو دودحلادهنا هنعواهماقس و ايندلا بئاصم ىندالا بادعلا سابعن لاق

 فيسلاب لتقلاوه دوعسم نب!لاقو نس عبس 00 ماظءلاو فيلا اولك ًأىتح ةكك
 تانج مهلف) مر نيب و مهني
 3 قب نم ىتعلي ناع الاىلا ىأ 6 نوعحرب مهلعل م .ج> تاذع وهربكالاو رديموب 1 3 3 1

 1 1 مك 00 زم( راو

 0000 داع 4 .هو © رد.دعبو طعلاددب 0 4 1

 0 و 2. 0 د 2>- ل 3 8 َت اعالا ك 9 ”ىأ 4 اع ع خا هيلع هةعاكا» هكلام امال 8 0

 ضرعأ َ 2 3 اماو )تاريخا نمامدلا ىف

 6 79 ( اودمعأ )رانلا نم (خاونرمذأا دارا قاتلا 0 مهريصف( مهاوأف) مهاعاىفاوتفان (اوقسفنيذلا

 . نوكيالدنا (نوبذكت) ايندلا ف(هب مك ىذلارانلابادع اوقوذ ) ةينابزلامهل تلاق ( مهل ليقو) ديدحلا عماقتع رانلا ف(اهف)

 كلذريغو لتقلاو 0 و ةبودجلاو طحقلاب ايندلاباذعزم ( ىتدالاباذعلا نم)ةكمرافكىميميبصالا منقذناو )
 نهو) اوبوتيف مهرفك نع ( نوعجرب مهلعل ) كلذ مهفورانلا باذعلبق(ربك الاباذعلا نود ) ربقلا باذعلاشو

 (اهنعضىعأ مث)نآر قلابزيئزبتسمملا نيقفاملافتازن ( هبرتايآب) ظعو ( ركذ 5 نم)اظأو ىتعأدحأ سيل ( رظأ



 ( ةدحسلاةروس ) 0م اد

 ةساخلا تيب ىفاى القع اهبريكذتلادعي 5 داعسلا بابساىلا اهداشراو اهحوضو طرف
 اهروزب مث توملا تارغىرب 3 ةرح نباالاءامنلا فشكيالو | ١

 ىسوم انين آدقلو 9و ملاظ لكن م ممظا ناكنمم فيكف 6 نومقتنم نيمرجملانمانا ف |

 باتكلا كئاقا نم # هللاقل نم قله كش ىف ه# ةيعىفنكتالف كانيتااك# باتكلا '

 نكي عدبب كلذ سيلفهنم هاني آ ام لثم باتكلا نم كانين ا اناذنآ رقلا قلتلك ناو هل وقكا ش
 0 مالسلاهيلع هنعو ىسوم كئاقل ن موا باكلا ىسومماتننسوادف تار 2

 ةءونش لاحرنم هناك ادعجالاوط مدآ الحر مالسلاهيلع ىسو» ىبىرسا ةليل ||

 ةاروتلا ىنمي# باتكلا ىسومانيت [دقلو ف ىلاعتدلوق 6# ربكالا باذعلابنومقتنم رنماناف
 سابع نبادلاق جار عملاةليل ىسومءاقل نم ىأ 6# هئاقل نمو كش ىف ىأ 6# ةيهىف نكتالف وف

 الحر ىسوم ىقئرس اهلل تيأرلاق ا هيلع هللا ىلص ىنلانع سايعنبانع ( قر 1

 نا قلغا عون م اعون صالحر ىسع تاو هي ونش لاح ر نم "اك |دعجالاوط مدآ ا

 هللانهارأ تانآىف لاحدلاو ناثلا نزاهاكلام تيأرو.نمشلاطبس ضان لاو 1

 تيب لاق مسوهيلع هللا ىلص هللالوسرزنا نس نع 4 م هناقا نم ةيبصصح ىف نكتالف هايا 0

 تلقناف«هربقىف ىلصي متاقوهورجالا بيثكلا دنعىبىرسأةليل جارعملاةليل ىسوم ىلع
 فيكف تاواصلاىف هتعجحاسمدنع ةسداسلا ءامسلاىف هآرهنا جارعملا ثيدحيف مصدق

 ناكرجالا بيثكلادنع هريقف هنؤر 0ك لمتح تاق» نيثدحلا نيدهنيب عملا ٠

 56 7”فرك تاقناف * ريدق 0 لح وع هتلادربامل هقيسدق كانه مدا 1

 رادتساو ةرخ هلا رادفوهو فيلكتل اهنع طقسدقو ت.موهو هربقىف ةالصلا 5 ظ

 باوجلااف نوحح مهو ءابس الا نم ةعاج ميا هيلع هّللا لص ىنلا ىأركلذكو لع,|

 ل 2 مهلب ءاده لاكي ةلاوإ اهدحلا ةيوحاب هتعباجي تلق# اذهنع |

 كا عصام اولصيوأ اود نأ دءسالف نوكزرب مردنع ءايحبأ ءاديشلاو : مهم |
0 1 
 1 0 ءامحالا ةلزنع 5 اونامدق 0 0 هللا ىلا اوبرا

07 
 نكت إو اراك ويح ياواد ماسر سودياع هللا لح هنأ |

 ذك يك 1 4. 00 كييعلا هي نست | 0 ا مسو هيلع هللالص |

 هتلالاق د 0 0 1 ل اذ نوكال فيدال ديس

 ىندالاباذعلاباوءجرب ملام ممناءانعم # نومقتنم 9+ نيكرسشتملا ىنعي 6 نيم رجلا نمانا + |١

 ١ ةسداسلا ءاملا ىلا دعصالمث سدقملا تييىلا هقيرطىف كلذو ءامسلا ىلا هدوعص لبق أ

 اهفربدتيملواهنعىل وف
 نا ئآ تاكد سدا مثو

 هده لثم نع ضارعالا

 امتراناواهحوضو ىف تايآلا

 لسلاءاوس ىلااهداشراو

 كلا ةداعسلاب زوفلاو

 ىف دعيت_بماج ريك دتلادعب

 كيحاصل لوش ام لقعلا

 ةصرفلاك ل: كنهتدحو

 مكرتل اداعبتسا اه زمن ملم

 نيمرحلا نم انا )زاهتالا
 هنالدنم له ملو(نومقتتنم

 مث ملاظ لكم ظعأ هلءجاذا
 ماقتنالابةماءنيمر جلا دعوت

 لظالا ةباصا ىلع لد دف مهنم
 ماقتنالا نمرفوالا بيصنلا

 هده دش مل ريمكلا,لاؤولو

 وجا اكقلو)ةكاقلا

 نكتالف):اروتلا(باتكلا

 وأ باتكلا ىسوم ءاقل نم

 جارعملاةليل ىسوم كناَقل ند

 ءاقل نموأ ةمايقلاموب وأ
 00 رح لاف هد ر ىدوم

 ملسو هيلعدتلا ىلص ىنلا نع

 (نيمرحلا نئانا)امادحاج |

 )ن ومقتنم) نيكرسشملا نم

 انيطع أ (انينآدقلو) باذعلاب
 ةاروتلا (باتكلاىسوم)

 دماي(نكتالف):دحاوةلج
20 

 رسل ةليل ىسومهءاقل نم

 سدكملا تب ىلا كب

5 



 .ىأشو وكن يتزمج ( أمنه انلعجو ) ىدههموقل ىسوه ىلع لزأملا باتكلاانلعجو ( لمئارساىنبل ىدهءانلعجو )
  ىلعاوربض نيح (اوربصامل ) كلذ معايا ((انسعاب) هعئارشوهللانيدنمةاروتلا قام ىلا مهنوعديو سانلا كلذ ( نودع )

 .اوناكو) سانلاةماما هت ربصلان 3 ! الدو ايندلا نعمه ريصل ى أى عوةَزجاوريصال ىكاغملانع وأ هللا ةعاطب قا

 ١ نيبوأمهمأوءاببنالا نيب ) يقل لبا مهن ) ىغَش (لصغوهكيرنا )كشدجلا#الاطعن ولع (نونقوب) ةاروتلا(انتايآب

 سنذح نم ىتوتههيلغف وطعم ىلع فطءالواولا (موأ) لطبملا نم قحلارهظرف(نوفلتهبف اوناك اعث) نك رسثملاونينمؤملا

 بوق««نعديز ةءارق لمادد ه2 م١٠ ريح هتلالعافلاو ؛ نورسشءلا و ىداخل!ءزجلا ١ نيم(دع) عدل وأ ىأ فوطعلل

 (5) ةكملهال(مهل)دجن
 لعاف ؟نوكينأ زوحنال
 الذ ماهفتسالل ؟نالىدج

 سانا« نودهيتمت امهنمانلمجو لرئارسا ىنبل ىده ( زيهم ٠ىلعل زنملا ىا#«ءانلعحو

 هرج ارق هاوربصامل © هلانقيفوتيوأ هن مايا هك ان سحاب 8 ماكحالاو وكمل نم هيفاهولا |
 © نونقوبانتان اب اوناكوهامندلا نعواةعاطلا ىلع .هربصل ىأاو ريصامل و : 0

 لغلاف قحلازيبف ىضش # ةيقلاموب مهني لصفوه كبرنا رظنلااهف تاعمال ا
 وا ولا 6 مهادهيملوأ 3 نءدلا حا نم 5 نوفلتحهنف | وناك اعف لطبملا نهق لا ز زيمت | نم نا
 نونلايةءارقلا فلو وات سالادورتاوب م ةليكلفل او هاك ناب رك نورها 0 ول موقو ْ ١ كسا 'رال ل لذا لا لفتلاو قوطيا' دج نم يوجب ط تفلسلا || 0 : نورقلا
 ىرقو مهرايد ىلع مهرجاتمىف نورع ةكم لها ىنعي 4 مهنك اسمىف نوشع 2 0 عا نا
 اوريملوأ 2 ظاعتاو ريدت عامم © نومعسالفأ تايآل كنق دج د دشلا نوقع 5-7 0 3
 تنال .ىتلاال ليزاو عطقىا اهتابن زرجىتلا # زر ضرالا ىلا ءاملا قوسنانا هل 5
 6 مهماعناوإل عرزلا نم دنم لك أت 9نولابعضوم مسا ليقو «اعرزدب جرف هلوقل | 1 0 6
 لّمارسا ىنبل ىده ف باتكلا ىنمي 4 هانلغخو 9 لوبقلاو اضرلاب هتلاباتك ىسوه | 9
 | رطملا ىرحت ( ءاملاقوسن

 ءايبنالامهو ميىدتقب ريغلل ةداقىأ ؟ ةنأ 9 ليئارسا ينم عأ « ىمالجو ا سا لا
 نوعدب ىأ © انعاب نودي  ءايبنالا عابتا مهلبقو ل-مئارساى ىف اوناك نيذلا | اتلنز قتلا ضرالاىأ

 مز رح 5
 اواكو هه رصع مهودع نه ءاليلا ىلعو مهيد ىلعىأ اوربصامل ب انتعاط ىلا قانا ١ 56 املامدعلاما مطقىأ

 مكحيو ىضقي ىأ © لصغوه كير ,نا ف ىلاعت هللانه اهنأ ىأ 6 نونقوب انتايإب
 نونمؤملا مهلقو مهأو ءايبنالا ل14 نوت ةنفااوتاكاول ةيقلاموب مهي ف

 ير كك 9 ل نيبن ىأ مهلد,ي موأ لل ىلاعت هلوق # نوكرشملاو
 ىنعي 4 منك اسهىف نوع 9 ةيلاملا متالاىأ * نورقلانم مهلبقنم ف انكلهأ نم

 تشال ىتلللاشالو ىعر

 هلوق ليلدب زرج خابسلاك

 اعرز) ءاملاب ) هب جرحت (

 ١"  .- 2نوم دالفأ تإنآل كقدا طا ورفاساذا مهلزانمو مهدالب ىف نوريس 3-5 أ 4

 ءاملا قوسنانأ اوربملوأ ف لجو نع هلوق # اهب نوظعتيف هظعاومو هللا تايآ ىأ ك0
  0 0 0صو نع سابع نب |لاق اعذ تاينالىتلا ةظيلغلاةسباملا ضر ,الا ىأو#

  45ىأ 6 مهماعنأ دنم لكأت ارز وف ءاملا كلذب ىأ 4 هب جرختف وف نيبأى مه لبقو نمي
  0آآ نم (مهمانلعح 0

 بشعلا ) ناعالا ىلع اوربص نيح (اوربصاملالان سعأ ىلا قلخلا .ن و وع 6 11
 ىضقب(لصفبوه) دعي ( ( كيرنا )مياتكىف نوقدصي (نونت :ةوب )نآ رلاوم 000 انئاب 000

 . (مهلدع وأ )نوفلاخت (نوذلتخم) ني.دلا ف 5 هيف اون اك ايف ةيقلاموب ( ليا 0 | ىنب نيب ' لاشو 0 هؤملاو رفاكل نيب( من 3

 بيعش موق لزانم مهل زانم ىف( منك اسمى نوشع)ةيضالا ( نورقلانم ) باذعااب( (مهلبقنمانكلهأ )ةكمرافكل نيس 1 1

 ا كلذ _ملعفنم نوء.طيالتأ( نوععسالفأ ) مهدعب نا تاربعوتامالعل (تايآل) مهانلغفابف (كلذىفنا) د وهوحلاص و
 ! اناث (اعرز) رطملاب (هدج رخأ) اهيفتابنال ىتلا ءاسلملا ( ررلاٍض رالا ىلا هللا 1ازتكمر ءافك اولعن( اوراق
 3 مهماعنأ ) بشعلا نم م(هنم لكأت)
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 أ

 لصفلاوارصنلا ( متفلا اذه ىتهنولوقبو) ىتوملاءايحا ىلع هتر دق ىلع دب اوادتسيف مهنيعأب(ن و رصب الفأ) هبخ نم( مهسفنأ, ظ

 اولاق كلذ نوكرس ملا معساذاق مهنيب وا ذنبي فيا ها وا نبك رمثملا ىلع انلحتفيسدّلان أ نولوق نول لا ناكوانني حذاان.رملوق نم ةموكمل

 نينهؤملانيب لصفلامونوهو ةمايقلاع ون ىأ (محفلام وب لق) ناك هنأ ىف( نيقداص مث :نا). نوكيتق هداف

 قبطني ملمالكلا اًذهو( نورظني مهالومهناعا اورفكن يذلا عفنيال)ةكم مف موبوأر دب موبوأ مهيلع مهرصن مويوأ مئادع
 ءازهتسالاو بيدكلادحو ىلع مهنمالا عتسا ىقلا تقو نعلاؤسااىف ,هضرغناك اسا نكلو ارهاظ مهلا و ىلع 7

 اوزهتستالوهباواعتستال مهل ؛ ةدجعسلاةرو - م ليقف مهلاؤسوف ه4 4١ لقؤ- مهضرغنم ف عام بسح ىلعاو ب

 ىلع هنن ولدةسيف 7 نورصبب الفأ 3 رثلاو باك مهسفنا و 3 قرولاو نيتلك

 هلوقنم ةموكحلاب لصفلاوارصنلا “ محفل اذه ىتم نولوقبو ف هلضفو هتردق لك

 | اورتكتبقا ع ميال محفلا موب لق ولف ه.دعولا ف# ننقداص مح منك نا 9 انني مح 3| اني

 لصفلاو 2 نيندؤملا رمصت موي هناف ةمايقلام دوهو ا مهتاعا أ

 ماع م يمفننال هناقديف مهنهنولوتقملاو رفكنيذلابدارملاوةكم مف موهوار ردي موب ليقو مهنا ١

 نه ف ىعام رام عاب ىنعملا ثدج نم ه مهلاوسنع اياو> هئايطناو نواهعالو لتقلا لاح" "1

 ضرعاف 98 لاجعتسالا منع اعاوبرجاءازهتساوارب ذككلاسعتسالا هءاود ارامل مهناف مهنا رغا |
 مهنا مهيلع ةرصنلا « رظنل او#» ف سلاة يآ[ خوسنم وه لبق ةومهسرذكت لابتال 0 مهنعا

 ةكئالملاناوامهكالهرظدي نابءاقحا مما ىنعم ىلع مفلاب“ىرقو كيلعةبلفلا ه6 نورظتنم ١

 رجالا نم ىطعا كالملاهدس ىلا كرارتو ليزتت ملا رق نم لسو هيلعدتلا لص ىنلا نءهنورظت ٠

 اوربتعمف ىأ 3 نورصسالفأ ف تاوقالاو بوبخلان 1 » مهسفل :أو 8 نبتلاو بشعلا |

 مون محفل موسدارأ لق » نيقداص متتكن ا ميفلا ادهم نولوقنو رف ىلاعت هلوق #0

 مسو هيلع هللاىلص ىنلا بام نا كلذو دايعلا نيب ءاضقلاو محلا هنقىذلا ةماقلا

| 
 متنئاموي انلزا رافكلل اولاق |
 بار انا كا ليقو 0 2 وهلفنقو مكحلاو ءاضقل | تأ ميفلا اذهىتم |

 ءازهسا رافكلا لاف منيو اني هنف مكحبو حي رتسنو هيف

 نولوقيف م لع انرهظمو انرصان هللانا رافكلل نولوشاوناك سو هيلع هللا ىلص يبت

 ىأ ممناعا اورفك نيذلا عفنيال وف ةمايقلا موب ىنعي 6# حفلا موي لق وف حنفلا اذهىتم |

 عقشبال هانعم لاق ردب موي لتقلاوأ كم مف ىلع ع فلام وب لج نمو نانعالا مم ليقنال 1 ١

 د .!نواهع ىأ © نورظنب ا تاذعلا مهءاحاذأ من :اعأ اورفك نيذلا |
 1 00 رظتناو 98 فيسلا ةيآ اهتعسن سابع نءالاق # مسه شرعنا ورثت

 ءاطسس ل دقو نإكزلا "كداوح كب ىأ ه# نورظتنم منا ملع رصنلاب كلىدغوم |
 ناكلاق هنء هللا ذر ةريره أن ء( ق) كلذ ناورظا مهف معايا اشاذع رظتنا

 هاف أرق م هللاىلص هتلالوسر ١

 ( ل او اك (عفي عل و ةعزم

 راقلاو بوبا نم( مهسفناو

 | ىلع ىالهو با لا ليزتت ىلا ةءطاموب رح

 1 _باتكلا ا ليز 1 أرق دن ىتح ماخال ناك يسو هيلع هللا ىلص يتلا را ء ناسنالا |

 كلذىف متاصح دقو مكبقاكف

 مكمفتي الف متنمآ و مولا

 كاردا ىف مترظنتسا وأ ناعالا

 نمو اورظنت ملف باذعلا

 مويبوأ حتفلا موب هرسف
 مهم نيلوتةملادءريوهفردن
 لاح قف مهناعا مهعفشمال مهناف

 دنعهناعانوعرف عفط ملا لئقلا

 (رظتناو ممع ضعاف) قرغاا

 مهنا ) مهك الهو ةرصنلا

 مكملع ةبلغلا ( نورظتنم

 مالسل هيلع ناكو يك الهو

 ليزتتملا أرق ىتح مانال
 هدس ىذلاكرامتو جدلا

 ليزنتملأ أرق نملاقوكلملا
 ناطشلا هلخد مل هني ىف

 : 53 ل

 دوعسم نا نعو مايأ ةيالاك

 ةروس لاق هنع هللا ىذر

 نم عنك ع اما ىه ليزتتملا

 تاددع لعأ هتلاوربقلا

 000 لوقبلاو
 هللازم هنأ نولعالفأ

 ى ق-عإ ) نولوشو 1

 كلذ نورس ركا م فب نأ ) ' نتاج مكن

 لتقلا نم ١ وع ةعزخ ىج (اورفكنءذلا عفشال) كم 8 1 ةنانكو 3 ةعزخ ىنيل داي ( لق ( نينمؤملال

 مار 3كم 3 ةموبرهك اله ) رظتناو ( م لغتشتالو ةعزذ ىزنع ( منع ض رعأف )لتقل نع نولج في( نورظن ضال

 ةكم مثف موب هللا مهكلهاز كك اله(نورظتن



 هللاوخر بكن ىبألاة * ميحرلا نجرلا هللا مب 8 هل ةيآنوعبسو ثالث ىهو ةينده بازحالا ةروس زيؤح

 لو طأوأ ةرقبلاةروس لدعتل تناك ناىبأ هب فاح ىذلاوف لاق نيعبسو امالثلاةباز>الاةروسنودعتى ززاب ىبال هنع
 مح نم كاذنا ىبأ دارأ ميكحزب نعمللاو هللانمالاكت ةتللاامهوج-راذ اينزاذاةخشلاو عشلا جرلاةيآاهمان ار قدقاو
 ف ا ا دل 2 ! ص كلت :نا 1 تورش ودام مرا 0 مل نآرقلا نم خحئام

 2 1 هللاوخر ةشئاع تيبىف
 ١قف -تادلاايطاذ انبع

 0 39 نوعبسو ثالث - ةيدم باز نحالا ة ةروس 1 ا ا

 1 م5 حر .رجرلا با مس قيم ا عفان زمهلابو (ىنلا امي )

 ا ىوقلا نأعل امضفتو 7 ل هسعاو ىبتلاب هادان © هتلاقتا ىنلا اهنا 7 انعربخلا ايأإ ىأ
 || نيرفاكلا عطتالو © هلوق هنع ىبناع هلاعنام نوكيل هيلع تابثلاب سمالا هيدارملاو || غلبملا انرارسأ ىلع
 روعالااباو لهج ىبان.ةمرك او نانا انأ ون نيدلاىف نهوب دوعيايف# نيقفانملاو اعاو انبابح أىلا انباطخ

 ريشق نب بتعمو ىبانبا مهدم ماقو مهيب وهني تناكىلا ةعداوملا قدملع اومدق ىمل لإ مدآ ايلاقاك دجماي لقوم

 | تلزاف كبرو كعدنو ةعافش اهلنا لقو انتهلآ ركذ ٠ ضفرا هلاولاقف سيق نيدجلاو اموننو هلا رمشت ىسوماي

 | ةروس لكرع نالضفت سواط لاقو ىذمرتلا هجرخأ تالا دنس ىلا 1رابوا || 0 ضو ا
 ا هباتكرارسأو هدارع :رعأ ىلاعتو هياعس داود نا دكر ةكرشلا نآرقلاىف هللالوسسر دج لوقو

 هان ساثلا :ملعتل هوو
| 

 0 عبس 0 | ج1 ريسفن 0 6

 ا 1 نوعبسو ثالثو ة دك ىو تتار ا 0 تين أ( هللا قتا ) هللالوسر

 1 م7 فاالا ةسمحو 1 دكا كانو فلاو ةنا زعم هياعمدو هللاى وش ىلع

 م26 افرح نوعسو ةئامعبسو ام 1 هنمددزاو
 ل 117 1 نيرفاكلا عطتالو ) هادم

 || نايفسوبأق تازن > نيقفانملاو نيرفاكلا عطتالو هللا قتا ينلامأي © ىلاعت هلوق # [] ممن. سرتحاو تلم
 ا اومدقربنا كلذو ,ىلسلا نايقسنب ورع روعالاى أو لهج بأن ةمركعو ب رحنا || نينمؤملاو هللاءادعأ مهناف

 ْ مهاطعأدقو دحأ لاتقدعب نيقفانملا سأر لولسنبا ىبأنب هتلادبع ىلع اولزتف ةنيدملا ||| ةمركعونايفساب أن اىورو
 حرسىبأن ب دعسنب هللادبع مهعمماقف هوملكي نأ ىلع نامالا سو هيلع هللاىلص ىنلا أ روعالابأو لهج بأن ا

 ركذ ضفرا باطخلانب رع هدنعو ملسو هيلع هللا ىلص ىنللاولاقف قريبأنب ةمعطو دعب ةمدملا اومدق ىلسلا
 كلذ قف كبرو كعددو اهدبعن 1 ةعافش اهلنا لقوةاتنمو ىزعلاو تاللا انتهلآ هللادبعىلد اوازنف دح الاتق

 | متطعأى لا لاقف مهلتقىف ىلنذُا هتلالو سراي رمع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع يننلا عجاطعأو أي
 ا 6 للسو هيلع هللا فس ىنلا أف دبضغو هللا ضل اوجحرخا رجم لاسقق نامال 10 اا

 01| هاضهل قو ىوقتلا ىلع مدىأ هللاقتا ىنلاابسأاي ىملاعت هللا لزناف ةنيدملا نم هج 7 لقوانتهل [رك 5 ضفرااولاقف
 8 هيلع ناس جنا ع تاطخلا لو م كنيب ىذلادهتلا شيقسالو هللا قت

 00 ٠ْ
 ا و هادو بأن قادم الا لأم ىب كالا. مهف كلذ ىلع نوقفان

 3 تازتف مهلتقبنولسملا

 « هللانا ( اوبلطاعفةنيدملا له نم نيقفانملاو ةكم له نءن.رفاكلا مطتالو دهعلا ضن ىف هللا قا

 الهفورحونونامكونانلاو ناناموفلااهطونوعستو ةئالثاجايآ ةيندماهلك ىهو بازحالا اهفركذ ىتلاةروسلانمورقح
 لوق (هللا قتاىنلااأي) ىلاعت هلوق ىف سابعنب !نع هدانسابو مح رلانجحرلا هللا مسب 70 هي ةئامعيسو فال آ1ةسج

 اروعالابأو لهجيبأ 0 ركعو برج نين[ تكلل نم ( نيرفاكلا عطتالو) هلج أل بقدهملا ضقن ىف هللاشخا

 ةيصعملانهكنوسأياعف سدقنبدجو ريشقنب بتعمو لولس نباىبأنب هللادبعةندملا لهأ نه ( نيقفانملاو ): ىلسإلا



 4 + نوللاع نادل ع ل ىهنلاك 6 3 كل 0
 ريمضواولا نا ىلع ءايلابورع ولاأرق ارقو ةرفكلاىلا عاقسالا نع نئمو هيام كي

 لكو # هللا ىلع لكوتو #9 كنع اهعف دابق مهدئاكع ربي هللاناىا نيقفانملاو ةر

 لجرلهتلالءحام اهلك رومالاهيلا 5 3 «الكو هللاب ئكو ف هريبدتى ا 2
 قاوملا حورلا ندعم باقلا نال فو> ىف نيلق عجام ىا 7 هفوح ىف رم 0 |

 لعجامو ف ددعتلا عنع كلذو اهرساب ىوقلا عيتمو الوا ىناسنالا سفنلل قاعتملا ||
 مكتاهما نهنم نورهظت قاللا ا 2

 كيلا جو بامعبلا وول مهل ربداهف ىأ#|ميكح لل , «قلخم نأ لبقدقلك ىأ ؟اميلعناكمتلا نازل

 نولمءتاع ناكهللانا ف نيقفانملاو نيرفاكلا ةعاط كرت 0 ءاذو نم ىأ 46 كيرزم |

 كلاظفاح ىأ# ايكو هتلاب نكو وه هيلا سعأ لكو هتلابقث :ىأ < هللا ىلع لكوتو اريبخ |

 تازن 6# هفوجرف نيبلقنم لجرا هللا لءجام وف ىلاعت هاوق ## كقزرب اليفكليقو |
 رمحه وب أ ظفحام شيرق لاقف عملا اظذاح ابيبل الحر ناكو ىرهفلا رمعم ني درج رمعم ىبأىف
 لقعنم ل يا لكب لقعا نيبلقىلنا لو ناكو نابلق هلوآلا ءاششالاهذه |

 هيلعت ىدحاو نايفسوبأ هيقلف مهف ةرمموبأ مزهلا ردنموب نيكرشملا هللامزهاظ دحم | أ

 لاباهف هللاقف اوهزهلا لاقف سانلا لاحام رمعهابأاب هللاقف هلحرىف ىرخالاو 5 !

 لجروفف امهءاالا ترعشام ريو بأ لاقف كلجرىف ىرخالاو كدبىف كيلعن ىدحا | ظ
 سا_يعنبال انلقلاق نايبظ 3 ءو هدبىف هلعن ىسنامل نايلق هلناكولدنا د دئموب اورعف |

 هللا ىلص هللا ين ماقلاق كلذ ىنعام هفوح ىف نيءاقنملحرل هللالء>ام هللالوق تيارا ١
 هلا اورئالأ هعم نواصي نيذلا نوقفانملا لاقف ةرطخ رطخف لصيامو: ليسو هيلع

 5 ا هفوج ىف نيءلقنم ل-حرل هّللال محام هلال زئاف مهعم ابلقو م كمال نيبلق'|

 ناسنالل لصحنىتلا ةسوسولاديرب ةرطخ رطخهلوق نسح د 2 رتلا |[

 اسعأ كلذ ناكف هللا قنا ىنلا امي أأي ىلاعت هللالاق املهنا ةيآآلا ىنممىف لبقو هتالصوف |
 نابلق هلسيل ًارملاناف هتلاريغ ىوقت كبلقىف نوكيالنأ اهقح نمو لاق هناكف ىوقلا

 هنأ سعأ نم رهاظملل ىلاعت هتلاههرض لثماذه ل.ةوهريغ رخ آلابو امهدحاب هللا قت

 رخ لاب لشن امامهدحاب لمفبنااما ولخحالهنالنابلق لج ران ركيالكت هيفا ديه
 ىدؤي كلذف كاذب لعشالاماذر.لعشب نأاماو هيلا جات ريغةلضف رخ الافبولقلا لاَ
 ناتلاح امههوةدحاو ةلاح ىفاك اشانقوم الهاجاملا اهراك ادب نم هن وكي ةابطلا ا دا[

 نحاودلو نوكيالو نامأ لن وكل ىح ما رشاطملا اعل نر ناتيفانتم |

 #ُ تاهمأ نبنم نو رهاظت اللا مجاوزأ لءجامو #8 ىلاعت هلوق # نيلحرنبا
 1 هللال وش ىاريظل لع نأ اضل لحرلا لونا راهظلا ةروصو

 ةرافك در روز رك هنكلو مكتاهمأ اهم اك ميرحتلا ف اذه نهل نولوقتىتلا عماسن | | ا

ٌ 
5 
| 
| 

 ا
 ا

 ا
 ا
 ظ

 ١

ٍْ 

 أ
6 
| 

|| 

 ىلغ تايثلا ىف ( 501

 ) هللا نا ( نيقفانملاو

 ناك ) كبلاىجوب ىذلا

 لزب ملىا (اريبخ نولمعتاع
 لق مكلاعأو مهلاعاي املاع

 هلو دا راد عسجاعا

 ءاسدلابو هءاحصأو ها

 نورفاكلا لمعلاع ىأورعوب أ

 مهد كن م نوهفاملاو

 مب مرو مكحل
 كا ( هللا ىلع لكوو )

 هريبدت ىلا ةلكو هيلا كسمأ
 اظفاح( اليكوهللاب نك و)

 لاو لك هللا ال وكوم
 ظفا ناكن او هظفل جاحزلا

 هللا 0 ىئعملاو ريكا

 لحرل هللالءحام)اليكو
 لعحامودفوح ىف نيبلقنم

 نورهاظت ىناللا مكجاوزأ

 مكناهمأ 00

 م د هللانا)

 ) يح 0 ر كلتقممداراو

 عامنودهعلاب ءاذولا ركح
 ) عبتاو ) دهعلا ضقن نع

 نم كيلا جوام )داي

 نآ رقلاب مؤ تاع لعا(كبر
 نم (ن وامس اع ناكمللا نا )

 اريمخ ( هضقن ودهعلاءاذو

 هللاب كو هللا ىلع لكوتو

 كلدعو اع ذافك' (اليكو

 لاشو ةلودلاوةرصنلا نم

 هللا ل ءحام ) ممم اظيفح

 (هفوحىف نيبلقنملجرل
 (نرمم نورهاظتى اللا كجاوزأ لمجامو)هثيدح طظفح نه نييلقوذ هللاش ناك د سأن.لب حج رمم ىبأىف تلزثهردص 0 :

 ةاوذ هنأ ساو تهاصلانب ةدابع ّى أتماصلا نب وأ ىف 5تاْزن مارا ىف كاهماك (مكاهمأ) نيهلاب



 ْ ا رىققةوعدو ةودالو ةأرسا ىف ةدمومأو ةححوزالو فوحىف نيملق هللاءجامىأ ( عءانأ ؟ءايعدأ ل ءخامو

 | ةلضف امهدحاف بولقلا لامفأن م الف رخآلاب لعشنأاما ول خالدنالنيبلق ناسنال لعن مل اك ىلاعتهنا ىنعملاو

 نقوم اا ظاملاع اهراك اذبع هنوكب ةلخا فاصتاىلا ىدؤي كلذفكاذب لعفام ريغ اذهب لعش نأاماو هيلا جاتحمريغ
 ١ اميدبو ةمداختأركاو ةمودخممالا نال هلاحوز لحرلاماةدحاولا جالو نوكأ كي محمل ةدحاو ةلاحىف عاش

 ةلاصا ةونباانال هلانباو ه5 85 رن لحرل انغددحاولا 4 نورسشءلا وىداحلاءزجلا ١ لجرلانوكيناو ةافانم

 قاصلا ةوعدلاو ب سنلا ىف

 الو ريغالةيعتلاب ضراع
 د_دحاولا ”ئثلاق عمتج

 ليصًاريغو المص أن وكينا
 ىلاعآ هللادب رسذ لئماذهو

 لجرىفةونبلاو ةوعدلاالوةأ سا ىفةمومالاوة يجوزلا عجحامو# كءانبا؟ءابعدا لءجامو |
 رمعه .ىنال ل يقكلذلو نابلقدا بيرالا بيبللا نا نم معزت برعلاتناك امدر كلش دارملاو |

 كلذاوهنبا لحرلا ىعدو مالاك اهنعرهاظملاةجوزلاونيبلقلاوذىرهفلادسانب ليو '
 ىنادارملاوادح نبا مل-وهيلعهنلاىلصهللالوسر قيتعىلكلاةثراح نيدزل نولوقباوناك ْ

 لعجي ملاكى نءملاوهيلعنالم< لصا ديه نييلقلا ىننو ىنبتملاواهنعرهاظلا نءةونبلاوةمومالا لدي وهو را

 مللصاريغوىوقل !لكالالصا امهنم لك ن وكيناوهو ضقانت ىلاهنادالفو> ىف نييلقدتلا ) ءارتغاذ | ريغص ىس 827

 ١ مكح |

 لوسر اهحوزتالف ةكدخ ْ

 ملسو هةدكلع هللا ىلص هللأ

 0 مازدح ْن

 هعو وأ هيلطف هلدتهو

 هلال وكبر ناتخاف رك

 هات هقتعاف 1 و هيلع

 دج نب ديز نولوشب اوناكو
 هللاىلص ىنلا جوزئاط

 تناكو بيز ملسو هيلع

 نونفاكملا لذ د ك2

 وهودنا ةأرما دج جوزت
 هده هللالزناف هنع 00

 نوقفانملا ناكلقو ةيآلا

 تلقا ناءلق دم نولوش

 هباصعأ عم ليو مع

 ظفحأ رمعمو ناكل دقو

 نييلقلاوذ هلل يقف برعلا

 هبرضو مهلوق هللا ب دك اذ

 ةدالودنيبو امهني نيذللا هنباو ةمادنيو امهن»» ةدالوال ندالاىعدلاوةحوزلا لم |

 ظفللا رابتعاب رهظلا نم ذوخأم ىتارهظك ىلع تنا ةجوزال لوش نا راهظلا ىنممو |

 ىف وهو ةيلهاجلاىف اقالط ناك هنال تنحل تعم ل هتدعتو كيبل نم ةيبلتلاك |

 ظبلغتلواجرفلاركذ براق هركذناذ هدوعوه ىذلا نطيلانع ةيانكال رهظلا ركذو |

 نييزاحلانعو تففشف ةزم# ءاللاهلصا ناىلع هدحو ءايلاب ىاللاو و رعوبا ًأرقو

 ةيناثلاءاتلا تغداذ نورهظتن نورهظت لصاو هدح وةزم#لاب بوقعب نعو امهنعوهلثم

 0 نورهاظت مصاعو فذحلاب قاسكلاو ةزجو ماغدالاب نورهاظت صاع! ًارقو ءاظلاف

 روهظلانم نورهظتو دقاعىءع دقمك رهاظ ىنمع رهظ نه نورهظت ”ىرقو رهاظ نم

 فالح ىنمع وهو اهبىلآ ىدعاك ةرافكلا ءادا ىلا ةمرحلاوا قالطلا ىضَتَش مالسالا

 ىلع ىعد عج ءايعدالاو ءامسلا ىلا اهرهظو 3 رملا نايتا نومرحي اوناك مناف عرفا ف

 , 6 ؟ءايعدأ لءجامو © ىلاعت هلوق 6# ةلداحلا ةروسىف هتلاءاشنا هيلع مالكلا ىتأسسو

 | ىنبتي ةيلهاجلا فناك لجرلانا كلذو ىن.تلا حسأدفو 4 ا 9 ممونبت نيذلاىتعي
 | هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو هثاريم ثريو سانلا هيلا هوعدب دولوملان بالاك هلم مق لجرلا

 | ةزج نيبودني آو ىجولا لبق هانبتو ىلكلا ليحارشنب ةئثراحنب ديز قتعأ ٍلسو
 ْ تحن كناكوا شح تنب بنز مسو هيلع هللاىلص هللالوسر جوزت الف بلطملادبعنبا

 ا هللا لزئاذ كلذنع ساكنا ف وهودنا ادع يوزن نوةفاتملا لاق ةثراحن دز ْ

 2 6 هذه ]ز دعب ءاس ىاللادك أدل باولا ركذ و نييلق ىلع ةيقارغتسالا نهلاخداو لحرف ريكتتلاو ىندتلاو راهظلاىف التم

 تل هنا رسال لاقاذا رهاظ نم مصاع نورهاظتىتلاعج ىهولهسوبوقعيو عفان ءاللا ىاشو ىف وك ناك ثيح ةزمهلا

 . ارهظ ىنمع رهظأن منو رهظت مهريغ رهاظت ىنمع رهاظانم ىباش نورهاظت فاو ةزجو ىلع نورهاظت ىأرهظك ل ع

 الاو نع ىدع دعابتلا ىنعم نمضامل هنأىعا نه ىلآ هريظنوةيله اجلا ىف اقالط ناك هنالدعبلا ىنمم هنمت#تل نع ىدعو

 ىلع عجو ادلو عدي ىذلاوهو لوعفم ىنمعب ليءفىجدلاو همكحن اذه سبل مقأ 1 1 | ا باوط عدلا ماصأ ىفىلآف
 ىظفللاهيسشتلا ىممو ىرو-<يىف كلذ نوكيالو ءايقشأو قشو ءايقنأو قتك لعاف ىنعع هنم ناكام هءابزال اذاش ءالعفأ

 بسلا نم مءانباك (مءانبأ ) ةرصنلاو نوعلاىف متينبن' نيذلا(ءايعدأل عجامو)



 #00 + ل 01ه
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 نوكينبالاذاهلةقيقحال مكتنسلاب هنولوقت لوةنءاوهىعدلاومأ ىهةسجوزلل ملوبقنا ىأ ( مكهاوفأب 1 1 5
 وهام لاق 1 أ ل ليسلا ىده.وهو ) هتطابو .هرهاظ قحوهامىأ( قملا لوقهتلاو) مالااذكو دال ىلا

 لخداوه ماب ايمهءاعدنا نيب و( هللادنع )لد ءأ( طسق ةأوع ماب ًالمهوعدا ) هلوقوهو قل اليبسوهامىلا "0 3
 بيصن لثم هل لمحو هسفن ىلا همع لحرلا دلو هبحعأ اذا ةيلهاملا ف لحرلاناك لبقو لدملاو فلا

 مئتيبلطلاةلخا لص وثدح مالكلااذه ةحاصفمى ار 0 نالف نبا نالف لاقفديلا بسن.ناكوهلاريهنمءدالوأنم ركذلا .
 ءايآ مهلاول عت لن ران( مهءابآ اوللعت لناف ) ةيبلطلاب لصف مث اهني لصوواهنع ةمسالا لصف مث اهني لصوواهنع ةيريللال سقف

 نيدلا فكرا ءاوثبدلاف «تاّزح الاةارلوس» تاو مع( يكاد هظح نيدلا ىف مكتاوخاذ) ميلا ينوبسنت

 اذهو ىخأ اذه اولوقف زكّدام لكملا ةراشا « ملذنإل دعب عمجق لعاف ىلع لفشل 6
 لوس هساو# ىذاهلا هلوقك نايعالا ف هلَةقيق ة>ال## كعاوفاب مكلوق ف ريخالاىلاوا

 مهوعدا# قحلا لبس #' للا ىدب وه ١ هاةشاطمةينبع ةقيقحهلام # قحلا

 ا وه قي هلوقو ةقحلا هلاوقانم دوصقملل دوو مهيلا م مو.سنا * ميلي

 اًةلطمةدايزلا هءدصق ليضفت لءفا طسقاو اوءدا ردصمل ريمشلاو هلليلعت © هللادنع
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 ىالومايوىخاايو ىالوم

 ةيالولاونيدلا ىفةوخالادر

 0 مكلع ب 5 ف

 لأ ) هن متاطخا كك

 0 ا ميلا مهوبسنتف © مهءاتآ اولعت لنافؤل قدصلاف غلابلا ءانممو لدعلا ىنمع طسقلانم
 ةووولت نلفاغ نتطخ د اا  مكياومو 8 نيدلاف مكتاوخامهف 6 نيدلاف مكلاوخاف وف
 تدمعتام نكلو) ىهنلا مكيلعمئاالو 3 هنمتأطخااهف حانج م ىلع سيلو © لب وأتلااذهب ىالومو جا اذه

 0 مثالا نكلو( ميولق ل ووو ناسللا "قيساوا ناسا !لع:ددتيوا نهتلا "لبق نيتطتح كلط 000

 الوأى - ها حالا هيف تدصتاايف نكلووا مكبولق تدمتاهف حاملا ن .كلو « ميولق تدم<تام |

 اياز و | دين موق ب ةقتحالأ 4 صارت كنت مل ف قبلا,« عشو يال هلع | ١
 وقلق اذا نكلو ىاسللا | 0 قحلا هلوق ىأ# قا لو هللاو ف هلةقيقحال بسذلا ءاعداو دينا
 2 قابروعم | اولوقف مهودلو نيذلا ىأ 6 مهئابآل مهوعدا قم قخا لعل دشرب ىأ ( لكلا

 : ريتا 0 0 لاقر# نبانع نقر هللادنع لدعأ ىو هتلادن ء طسقأ وهو ةثراحن بدي

 دوج كوالا اب ىلع عنطع مهوعدا لزن ىتح دن د ,زالاهوعدناتك ام ملسوهيلعدتلا لص هللا لور ىلومةّثراح
 نودأطلا نءوفملاداربنأ

 مومعلا لييس لع قيل

 ىيبتلا طخ هم ومعل لوانتمث

 ناكنافىنبتلادحواذاوهدعو

 00 *« ندلاىف مكتاوخلاف م هءابآ اولعت مل نافذ © ةيآلا هتلادنع طسقأ وه مايل

 0 ا ا ىأ كيني اوسلو نيررحاوناك ىأ  كيلاومو )ف ماع

 ا نمىأ 4 ىبولق تدمعتامنكل وف هببأ ل 0 ىلا ءآ
 ع

 اب 5 2 “0
 0 كلذك هنانظب وهو هسبأريغىلاهوعدتن ادن متأطخأ اهف لبقو ىهئلادعب ممئابآ

 ا -. . 03 .

 ىقيعو كل مسا كي هيف اعل

 . ع ع

 فورعملااماوهنع هللاىضزرة-ةينح ىلا دنع قتعو بسنلا تيب لبهتمانسريك ناك ناو هلادبع ناك نا

 مهوعدا) باوصلاىلا لد(ليبسلاىدهوهو ) قملا نيس(قحلالوقبهللاو ) مكييباهف مكتتسلاب ( مكهاوفاب كلوق كلذ )

 مابآ ةبسن ( ممنابآ اولعت م ناف) ةبسنلا ف (هتلادنع) لدعأو بوصأو لضفأوه ( طسقأوه ) مانآ ىلامهوبسنا( مئابآل ٠

 ) مكيلا ومو ) قازرلادبعو مح رلادبعو نجرلادبعو هللادبع ندلاىف مكلا وخا ماب مه وعدان( نيدلا ىف مكاوخاف ) 5

 مهوبسنت ناةبرقلاب(مكبولق) دب تدقعد.(تدمعتامنكلو) ةبسنلا نم( هب مأطخأ اهف) مثأم( حانجمكءلع سيلو)مكيلاوم مسابو ٠
 كذب هللاك دخاْؤي منابآ ديغىلا 1

 صك.



 3 وأىنلا)دمعتلا هدبوتا لش :وأطخلاب دخا ور ال(اهح راروةغهتللاناكو)ا دنع ناكنا قتعو ىندتلاب هيسن تبث الف سدنلا

لكى (نورشعلاو ىداحلاع ءزملا) مس قحاىأ( (مهسفنأن منين م اب
 : مهلعذفن أ همكح وايندلاو نب دلاروعأ هر” زج نمىث 

 دتعوان دنع هلةريعال ا دا ملعاو 2 0 #© ايحراروفغ هللا ناكو 5 اهولذس نا هيلعفاهركح نو
 ىنلا © ه.دقاحلا نكع ىذلا 6 بسنلا تيثو هكولم قتع بحوب ةفينح ىبا وعواءءادفاه والا كك ود

 ةيف اعالا مهنم ىضربالو مهرمأيال هناذ اهلكر وءالاىف 6 مهسفنانم نينمؤملاب ىلوا
 مهسفنانه مهيلا بحانوكينا بف قلطا كلذلف سفنلا ف الخ مهحاجيو مهحالص
 ةالصلاهيلعدنا ىوراهيلع مهتقفشنم متاديلع مهتقفشو اهسسانم مهيلع دفنا هلعاو
 اكاهماو !ءايأ نذاتسن سان: لاقف جوركلاب سانلا اف كوبت َةوْرْغ دارا مالسلاو

 هباعف لصا هنأ ثيحنم هتمالِبا :ىن لك ناذ نيدلاىفىا مهاباوهو ”ىرقو تازنف

 نوازنه تالزنم 4 مهتاهما هحاوزاو © ةوخا نونءؤملاراص كلذلو ةيدالاةامملا

 انسل ةشئاع تلاق كلذلو تاسنحالاكف كلذ ادع اعفو 026 قاقعساو ميرحتلا َّق

 ىف ضعبب ىلوأ مهضعب # تايارقلا ووذو ِِي ماحرالا اولواو و ءاسنلا تاهما

 ١ نيدلاىف ةالاوملاو ةرجملاب ثراوتلا نه مالسالا ردصىف ناكامل 7 وهو كتراقذا

 هيلع هللا لص ىنلان نأةركبىبأو صاقوىب أن بدعسنع ( ق ) ((اهحر اروفغهللاز 1
 ل>و نع هلوق # مارح هلع ةنجلاف هل ريغ ةئاياضوجو هس ًاريغملا ىعدانملاق مس

 0 ل وقف ضءبن مهضعل ن نمىأ ( مسقنأ نم نينمؤملاب ىلوأىنلا ١
 تناك 'ىشىلا مادا مهعدو ملحو هيلع هللاىلص ىنلا مهاعداذا سابع نب ١لاقو هتعاط

 | مهوعدب مهسف ةنأنال عسا ذهو يه اتعاط نع مبىلوأ لسوهيلعهتلاىلص ىنلاةعاط |
 موتر ةيفام ىلا مهوعدب مس وهيلعمللا لص هللالوسرو مهك اله هنفامىلا

 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك ليقو هنود سفن :لالذبو داهلا ىلع لجلا +
 ١ ةريرهىب أع ( ق ) ةي.آلاتلزنف اناهمأو انثاآ نم نك بهذ موق لوقف داهللا

 ةرخ ةآلاوامندلا فهن سانل | ىلوأ انأوالان هؤمنماملاة مث !سوهياع للا ىلص هلال وسر نالاق

 ١ اوناكرمدتبصع هثرتلفالامالرت نمؤم اعاف مهسفنأ نم نينمؤملابىلوأ ىنلا مئه
 | ردقم ضرف هلنم ىوس هرب نم تدملاةيصع ءالوماناف ا اءاضوأ اند كرتنمو

 | مج ناكداضلا ترسك ناو اءاينض عيضي عاض ردصم ةلطأو الاغ عا اناس ه3
 0 ميظعت ىف نينمؤملا تاهمأ 1 ( ماهم 5 هجاوزأو ) ىلاعت هل وق و ع ٍِْ

 قح ىناكنهةح ىف مارح هناف نو.ةولخلاو نوملارظنلاىف ىفال ديبأتلا ىلع نهحاكن مرح

 | لاوخأ نه نعاوخاو نوناوخالالو نينمؤملا تاوخأ نهنونانبل لاقبالو اال ا
 نينمؤملا مأةشئاءتخأ ىه و ركبىبأتذب ءامساريبزلا ب وزن ىتفاشلالاق ممتالاخو نينمؤملا |
 نينمإملا تايم نك للسو هيلع هلا صوتا جاوزأرا ليقو نينمؤملاةلاخ ىهلشملو |
 نعىورام لئلدب ءاسنلان هد لاح رلاتاهمأ نك لّقو ءاسنلاو لاحرلا 0 |

 ىنعم نا كلل نايف مكلاجر مأأ اهامأب كلت مل تلاع دنا تلاد[ اذ قو ف
 ثاريملا ىف ىنعي ( ضع ىل ا ًارهضعب ماحر ,الااواوأو ) نهحاكت يرحم . < وهاغا ةمومالا

 فاطعأو مءفأر اى, عىلوا

 هاوقك مهل عفنأو مهيلع
 | ةءارقفو محرفؤرنينمؤملا
 نينمؤملاب ىلواىبنلا دوعسم نا

 لاقو مهل ٍبأوهو مهسفن أن ه

 كلذا و هتمأو بأ ىن لكده ام
 ىنلانالةوخ |نونمّوملا راص

 نيدلا ىفرمهوب اسو هيلع هتلىم
 ) مم اهمأ هجاوزأو (
 بوج وونهحاكنمي 0

 ءارواعف نهو نيه

 هوحتنو ثرالك كلذ
 دعج مل اذهل و تايبنحالاك

 اولوأو) ناني ىلا مرحتلا
 مضعب)تابارقلاوذو(ماحرال

 ثراوتلا ىف( ضءب د

 مالسالاردص ىف نولسملا ناكو

١ 

 نآاةَرِق
 ن.دلاىفةيالولابنوثر اوس

 ثراوتلالءجو كلذ حس

 ةبارقلا قحي

 ( اروفغ هللازاكو )

 نوكياهف (ايح ر)ىضماعف

 ناعيا يالا ع تلو

 ءادبت دق ناكوةئراخ نيفتت

 دن دعز :نولوقاوناكو
 , ليت 2(ممقأن ا طظفح تح ( قزا كيأيتا) لاقف باوصلااىلامهادو كلذنع هللامهاهنف

 ثنا ا 1000 ,ةاووذ (ماحرالا 0 كلا قرباهماك ( ماها )لس هيلعدتلا ىلص



10 

 نوكينأ زوج ( نيرحاهملاو نينمؤملانم ) هللا ضرفاعفوا طوفحلا وللا ىفوأ هلاضقو كس (هلابتكف)

 ةياغلا ءادتال نوكي. ناو بناحالا نم اضعب ثرتزاب 11 مهضعب ءالؤه نم ءابرقالا أ ماحرالا ىلوأل انآ

 ةرجملا قم: نيرجاهملانهو نيدلاىف ةيالولا قحراصنالا ىأن ينموملانه ثاديملاب ىلوأةبارقلا قح ماحرالاواوأىأ 2
 وهوزتاح افورعم مكئايلوأ ىلا, كلمف نكلىأ سنجلا فال -2 نم ءانثتسالا ( افورعم مكئابوأ ىلا اولمقتناالا) 44

 ىدعو ثاريملابالةصولاب 4 بازحالاةروس ) كلذ نوكف ه# ملا/ زف- *ئشب ءالؤه نم متدبحأ نمل اوصوت ا
 0 ب سسسسسسسسسسوسل

3-4 

 هللاضرفاهفواثيراوملاةبآ وأد دب ةلادذه وهولزئااعفوا حوالاف 4 هللاباتك ىف

 ماحرالااووإ ىا ىلوال ةلصواماحرالاىلوالن اس 46 نب رحاهملاو نينه وملا نم 9 ىلاعت
 نواعفتناالا ف ةرع#لا ق نب رحاهملا 0 وملانمثاريملاب ىلواةبارقلا قع ْ

 لعش تازرلاو عقلا م هيف ةيولوالا ردشام ع | نم ءانثتسا *# اذورعم مكئايلو اىلا

 امان نين ا امنا هيا ر وطن تاكل ثلثا 9 مطقنموا ةيصوتلا فورءملا |

 1 ةارد م مهتاثيهنيسنلان م انذخاذاو © ةاروتلاف لقو نآرقلاوا حوالاف

 مههارباوحون نمو كنم و# مبقلا نيدلاى لا ءاعدلاو ةلاسرلا غيلبتت مهدوهع مهقاثيهو

 ريهاشم منال ركذلاب مهصخ 2 مص نبا ىسيعو ىسومو

 ناكف سانلا نيب ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ر ىلا ليقوةرحغلاب نوثراوتبن ولسملا ناكل دق

 ماحزالااواوأ وتازن ىت> هتيصعنودرخآآلا هثروامهدحأ تاماذاذنيلحرلا نيب خاوي

 ريغورجاهملانيبالورفاكل اوزسملا نيب ثراوتالةي.آلا ىنممىف لبقو ضعبب ىلوأ مهضعب
 هدلعدتلا لضدتلا وسر ىلا لا .ذلا«نينم ملا نموههنلا مكح ىف ىأ # هللا باتكى وف رخاهملا

 3 .الاءذه تعسف ضب مهضعب ىلوأتابارقلا ىوذ نا ىنعي# نءرحاهملاو 3 1
 مكن ايلوأ ىلا اولعفتنأالا ةبارقلاب هني ةثراوملاتراصو ةردكلاو ةاخاؤملاب تار

 8 راوتلا عسن امل ىلاعت هللانا كلذو نيدقاعملانم هنولوتب نبذل ةيصولا ىنعي ## اذورعم
 دار لبق هلام ثلث نم كح اع ءالوت نك دو نأ حابأ ةرجسكلاو ءاخالاو فلطلاب

 ىلا اوصوت نأ الا هانمم لبقو ةرجحملاو ناعالا قحي ةمرجلاظفح ورا فورعلا
 نم رك ذىذلاىأ 4 كلذناك قف ةرحملا وناعالال هأ ريغنم اوناكراو ”ىثب مكتارق رق

 ةاروتلا ىف ليقول وفحملا ح والا فىأ « باتكلا ف 8ضعسىلو ًامهضي ماح الا ىل وأن
 | ىلعىأ « مهقاثيم نيسنلانم انذخأذاو ف ىلاعتهلوق # اتيئمابوتكم ىأ © اروطسمو#

 هللااود.عنا لعلبقو ضعبل مهضعب ربو اًضعب مهضعل قدصب ناو اولج اع ءافولا
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 ىأ ( نيقداصلا ) هللا ( لأسيل ) كلذانلءفاعأو هنلافص ولا مامنال قاثثملا ركذ 1و اعل دو( اظيلَع اقاثيم ىهنمان ذخأ و

 'اقداص نات قدص قداصال لاق نءنال مهش دصت نعءاسالل نيقدصملالأسل وأ مهمؤقل» !او اع ) مهقدص ن رع للا الإ

 - لسرلاب (نيرفاكنلدعأو ) ,مججأ ذاملوقيفلس رلاهللا عمج موي وتوعد 0 ىذلا ام ءانس الا لأسدل وأ لوقف

 نيرفاكللدعأو نينمؤملاةباثتالحال هن.دىلاةوعدلا ءايبالا ىلعدك أ دانا ىلا نال[ د1 ىلع ف طءوهو 6 ءاأباذع)

 دعأو نينموملا باثاذلاق هناك نيقداصلا هي 5 لس هيلع نورشعلاو ىداخلاع هدا لدا ىلعوأ اع اىلأ اياذ- ع

 اونمآ نيذلاا ميأاي) نب رفاكلل

 ىأ( مكلعمللاةمعناوركذإ
 ا 1 ناشلا ملظع اظيلعاتاثمم م اندخاوؤه هلايظعتانب مدقو عئارسشلا بايزآ ْ

 | كلذاتلعفىا # مهقدصنء نيقداصلا لأسيل 8 فصولا اذه نابل ريركتلاو نيهلاب
 ا ١ مهايا مهشدصتوا مهموقل ه هولاقاع مهدهع اوقدص نيذلاءاسالا ةمايقلاموب هللا لأسدل
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 ياعسل وناكوةكئاللا
 ةلل ف ةدراب ايص مهيلع

 تفسأو مهنرصخلاف ع

 ' اوقدص نيذلانينمؤم اوا قداص قداصلا قدصم ناذ مهقدصت نع مهل نيقدصملاوا مهلاتيكبت

 ٍ اعلا اياذع نيرفاكللدعاو 3 مهداهع مهقدص نع مهسفن | ىلع مهدهشا نيد مهدهع 5

 ! ىلعوا نينمؤملا ةبانآل مهنه قاثملادخاو لسرلا ةثعب نا ثيح نم اندخلا ىلع فطظع |

 | اوركذا اونمآ نيذلااهيأإي 98 نيرفاكللدعاو نينمؤملا بائاذلاق هنأك لأسيلهيلع لدام |
 ١ ةظيرقدوهيو نافطغو: شيرق مهو بازحالاىنمي © دونح ركتءاحذا مكيلع هللاةمعت

 ' ادونحو اصلا حبر # احر مهيلع انلسراذ إف افلا رسثعانتا ءاهز اوناكو ريضنلاو |
 ' معلا جرخ مث ةنيدملا ىلع قدنخلا برض مهلابقاب عمساملهنا ىور ةكتالملا « اهورتملا

 ْ برحال رهشنمه بيرق نيقرفلا ىلع ىضغمو مهنيبو هنيب قدنخلاو فالآ ةثالثف

 " مهترصخاف ةيتاش ةليلىفةدراب ابص مهيلع هللاثعب ىتح ةراحلاولبنلابىئارتلاالا هني

 ا * اظيلع اقاثيم مهم انذخأو 2 ملسو هيلعهّللا ىلص هنأ دبف حون نهو كذمو مهقاثم

 ١ # مهقدص نع نيقداصلالأسيل #9 ةلاسرلا خيلبتن م اولجاع ءافؤلا ىلعاديدش انهعئأ
 ا مهلاؤسىفةمكحللاو ةلاسرلا مهغيلبتنع نييبنلا ىنمينيقداصلا لأسب ىكل مهقائيمذخأ ىنعي

 ' نيقداصلا لأسيل لدقو مهيلا ادم مس نوقداص مهن 0 هزاوعس ةلععم |

 ١ م ولقىف مهةدص نع مههاوفاب نيقداصلا لأسيل ل بقو لجون هلامهلع نع جيفدس ع

 هللاةمعن اوركذا اونمآ نيذلااأاي ف ىلاعت هلوت# 4 املأ اباذع نيرفاكللدعأو 2
 ا ديل ماي ةشدملاب ملسوهيلع هلال اع نولسملا رصو> ني> كلذو 4 مكيلع

 ا ريضنلاو ةظيرق دومو نافطعو 0 مهو بازد>الا ىنعي * دونح مكتهاحذا

 ' قلطنابازحالاةلِل لامثلل بونملاتلاةةمركعلاقابصلاىنعي هي احن ر هلع انلسراف و

 ١ ىلا عرلا تناكفليللاب ى رسنالةرخانالاعشلات ات لس و هيلع هللا لص هللا لوس 7 2

 تت ترصن لاق مل-وهيلع هللا لص ىنل ا نءامهنعهّللا ىضر سابع نب ان نء( قزلابصلا مهيلعتيلسرأ ظ
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 رفح نم » نولمعت اع هللاناكو هج لاتق ريعنم اوم زهنتافءاغلاءاعلاؤر هداك أ اديدقف

 ا اًمئار# اريصب هدب راحللاو بزعتلا ن 2. نوكرسشملا لمعت اع ىا ءاملاب نايرصنلا ًأرقوقدنكلا 3 1 ١

 ديسناك ىت> مهركسع تااوحق ةكعالملا ريبكترثكو ضعءب ىف اهضدب ليخلا تحامو 7

 اومزبناف ءاجلا ءاجملا لاق هدنع اوععجا اذافىلا اوه ءارعلاءائعلا نلف ىاي لوق ىلا 5

 ل مولع 0 اريصب نولمعتاع هللاناكو © بعرلا ره هللاثعبامل لاتق ريع

 مد بازحالا ىهوقدنخلا ةونغ رع 0-0

 نب دحم ىورو ةرجفلانم عبرأ ةنس لاوشىف تناك ةبقعزب ىسوملاق ىراخعلا لاق
 ْ متلخ مهم دوولا نم ارشننا ضع ىف مهضعإ ثبيدح لد لاق هاشم ن لع قحسا

 وأو سيقنا وهو قيقحلا بأني م-مرلانب نا بطخأنب يحو قيقملا وأنا

 | ىلع تازحالا اويزح نيذلا مهو لئاوىنم رفنو ريضنلاىب نم رفنىف ىلئاولا راع
 ا برح ىلا مهوعدف ةككب شدرو رق ىلع اوهدق ىح اوح رح لسو هيلع هللا لص 21

 م تلاقف هلصأتسن تح هيلع مكمم نوكتسانا ١ واقو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر .
 ١ دجحو نحن هيف فاتخت انهصأأ اع م لوالا تاتكلا نع مكنادويبلا ربشفماي شرك

 ١ هللا لاق نيذلامهف هل +

 ١ هلوقلا تارا تجلب نوئموي باتكلا نه ايصئاوتؤأ نذلا ىلارت ملأ ميف : لاق
 ١ هيلا مهوعدامل اوطشنو اولاقام مهرس شيرقل كلذ اولاق املفلاق اريمس منهجي ىنكو

 ا نم رفنلا كئلوأ جرخ مث كلذىلع اوءعجافو ا هيلع هللا لص هللال وسر برد> نم

 متأو هدوم ريخ مكتبد اولاق هنيدمأ ريخ اني دفب

 نواف ما مهوربخأو كلذ ىلع اوءعجاو نالءعو ام دقو نافطغ اًواح ىتح دوهلا

 نايفسوبأ مهدئاقو شرقت حر >و ره وناحاف كلذ ىلع هوءيابدق اًسشيرقناو هيلع مهعه

 ترحلازةرارق يفرم هتف يراسل يمرس اوورهظ تي رظ ١

 | ةعبأب ؟ ع فيرطن ةربون نب ةليخرنب روسم و ةسح ىج ىف ئؤللا ةثراحى أن ب فوعنبا

 12 هلاومعجااع و اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر م مساق عجمش أن م هياوع#

 قدا سو هيلع هللا لص هللالوسر ىلع ناغأ ىذلاناكو ةيدملا لع قدنكلا برض

 ديمو وهو سو هيلع هللا لص هللال وسر عمن الس ءدهش ده لوأ ناكو ىسرافلا ناس

 هللال وسر هيف لمعف انءلعاقدنخ ان ءرض انرصوحاذا ٍسراشانك انا هللالوسراي لاقفرح
 [سومهيلع هللازلم هنلا لوس نأ ىورو ٠ 1 نيب نول او او ةلعشلا 0
 ٠١ نورجاهللا فلتجات اءارذ نيعبرأ ةرسع لك مطقمت بازحالاماع قدنحخلا طخ

 ١ راصنالالانو اتم نال نو رجاهملا لاقف ايوقالحر ناكو ىسرافلانالسىف راصنالاو

 | تنكر وح ورع لاق تبلا ل هأ انم نالس سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف انم ناطس

 | انرفخ اعارذ نيعبرأىف راصنالانم ةتسو ىنزملا نرقمنب نامعنلاو ةفذحو نالسوانآ

 | تقشوانديدح ترسكى تح 5 ةوسم ةرخ- قدنكلان طب نه هللاجرخا ساق تال

 نم فالآ ةئالثفف جرخ

 هركسعم برضو نيلسملا

 موقلانيبو هندي قدناو

 : ع

 ناوسنلاو ىرارذابسماو

 دتشاوماط آلاىف اوءفرف

 دق شيرق تناكو فوذا
 5 ا

 نه فالا ةرضءى تلقا

 لهو ةناتك ىنبوشياحالا

 نايفس وبأ مهدئاقو ةماجت
3 9 2 
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 نب صاعو نصح نب ةاييع
 مهمهاضو نزاوهىقليفطلا

 ريضنا|وةظيرق نه دوهبلا

 بيرق نيش رفلا ىلع ىضمو

 الامهني برحال رهش ن

 ىحةراخلاولبتلابىارتلا
 اع هللا ناكو) رصنلا هللا لزنأ

 ابأ مكلمسب ا

 ناصحمل نم نونمؤملا

 ةئواعم ىلع تايثلاو قدنلاب

 رو هيلع هللا لص ىبلا

 ورعوبًاءادلابو ( اريصب)
 ىتبا !نم رافكلا لمعياع ىأ
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 1 مص #1 « يورشعلاوىداحلاءزجلا )
 . اماذ ةركصلا ءذهربخم هربخأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا قرا نالساي انلقف انيلع

 لاف هطخ زواحمنأ بحالاناف ءسعأ ابف انسعأي نأاماو بيرق لدعملاناف اهنع لدعينأ

 هللالوسراي لاقف ةيكرت ةبقديلع براضوهو سوهيلعهتلا لص هللا لوسرىللا نالسىقرف
  ىتح انيلع تقشو انديدح تراكم قدنللا نطب نه ةوصص ءاضم ةرص انا تح رخ

 طبهف كطخ زواجننأ بحنالاناذ كسعأب اهفانرف ديثكألو ليلق ”ىش اهم انيبحام
 مالسلاهيلعذخأو قدنللا قش ىلع دنتساو قدنل ا ىلا نالس عماسو هيلعهتلا لصدّلا لوسر
 ىتح ةنيدملا ىنعي اه النيبامءاضأ قرئاهنه قرب واهعدصةب رض هداه. رضو ناس نم لوعملا

 ربكو مق ريبكت ؛سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ربكف طلظ» تيب فوجرف حابصم هنأأك
 ءاضأ ىتحقرب اهنمقربف ةيناثلا ملسو هيلع هللا لص هللالوسر اهبرضمث هعم نولسملا

 ملو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربكف ملظم تيب فوجف احابصم ناكل ىتح اهتبالنيبام
 اهنهقرب و اهرسكف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهب رض مث هعم نوللسملا ربكو مق ريبكت
 هللا ىلص هللالوسر ربكف لظمتبب فوج ىف احابصمن أكل ىتح اهنبال نيبام ءاضأ قرب

 ىأو تنأىبأب لادقف قرو نالس دمذخأو همم نول اربكو عفريكت ملسو هيلع

 ىلا ملسو هيلع هللا لص هللالوسر تفتلاذ طقدلتم اعييازام اش تيأردقا هللالوسراي
 قربف ىلوالا ىبرض تبرضلاق هللالوسراي مناولاق نال لوقنام ميا رألاقو موقلا

 ا 0 |د]| هاك ىرك نادفو ةريلا روصقابم ىلءاضأف متيأر ىذلا قربلا
 متيأرىذلا قربلاقربف ةيناثلا ىبرض تبرضمث اهلع ةرهاظ ىتمأنا ليربج ىنربخأو

 نأ ىل ربج ىنربخأف بالكلا باينأ اهناكمورلا ضرأنم رصيقر وصق اهنم ىلءاضأ
 اهناك ءاعنص روصقابنم ىلءانمأ متيأر ىذلاقدبف ةثلاثلا تبرضمث الع ةرهاظ ىتمأ

 اولاقو نولسملا رشيتساف اورسثباف اهيلع ةرهاظ ىتمأن أ ليريج ىنريخاف بالكلا باينأ
 لطابلا دعي و ركبتع نوبجتالأ نوقفانملا لاقفرصخلادعب رصنلا ندعو قدصدءومهتلدجللا
 اما مثأو مكل مفتاهناو ىرسكن ئادمو ةريملا روصق برثينم رظنيهنا كرو

 نوقفانملا لوشذاو نآرقلالزتفلاق اوزربتنأ نوعيطتستال قرفلا نه قدنخلا نورفحت

 كلملا كلام مهللا لقهتلا ل زئأوارورغالا هلوسرو هتلااندعوام ضرع مولقف نيذلاو

 اذاف قدنكاىلا ملسو هيلع هللا لص هللالوسر جرخ.لاق سن أن ع ( قال ةينآلا
 مهءامىأرالف مهل كلذ نوامعيديبع مهل نكيملوةدرابةادغف نو رفح راصنالاو نور جاهملا

 ١ ١ لاقعوبلاو بصنلانم
 ةرجاهملاوراصنالل رفغاذ»ةرخ آلا شيعشيعا انا مهللا

 1 : هل نيباولاقف
 ادا اندمحام داهجلا ىلع * ادم اوعباب نيذلانح

 لوقب وهو بارتلا انمم لقن. ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيأرلاق بزاعنب ءاربلا نع
 انرلصالو انقدصتالو ٠ اندتهاامهتلاالول هللاو
 انيقالنامادقالا تينا « انيلع ةنيكس نلزئاف

 انيبأ ةنتف اودارأ اذا « انيلعاونبدقنوكرمشملاو .
 ©( مفريو )



 3 باز 0 1 همي د١ زن

 عمتج 0 0 :تاقأ ند وديع هتالس قا 1

 ىن» مهعبات نمو مهشياحأن اا ةرشثعىف ةباغلاو فر1انم َة ةهورنم

 ىلا ىممن ٍبنذب اولزن ىتح دن لهأنم مهعبان نمو نافطغ تابقأو ةمابتل هأو ةنانك
 مهروهظ اولعج ىتح هعم نولسملاو مبسو هيلع هتلاىلص هللالوسر جرخودحأت 5
 مونلانيبو هديب قدنكلاو ءركسع كلانه برضف نيلسملا نم ىالآ ةثالثىف علسيلا

 ىبزم بط>أنب يح هللاودع جرخو ماطآلا ىلا اويكرف ءايبتلاو ىرارذلاب ىأ ٠
 هنلالوسر دعاودق ناكو ةظيرق ىئبدقع بحاص ىطظرقلادسأنب بكن اش 1

 هنود قلعأ بطخأ نا توص عمسالف كلذ ىلع هدهاعو هموق ىلع يو ةلع هلال

 كنا يحاي كو لاقف انل عفا بدك اييح هادانف هل فين أىباف هي هيلع نذأتساف هنصح

 امدصو ءافوالا هنمرأمو ؛ هنيبو ىنديام ضقانل تسلف ادع تدهاعدقىبا موسم ما

 نا افوخلالا نود تقلغأنا هللاو لاق لعاف انألملاق كلك اي مقا كحبو لاق

 ماطرحنو رهدلازعب كتتح بمكاي كيو لاقف : لعق لدرلا طقحاف كيس لك[ ١

 امتداقىلءنافطغبو ةمور نملامسالا عمت مهتزن أ قحارتداسواهتداق ىلع شرق هاتج ٠
 اوحرييالزا ىنودقاعو ىنودهاعدق دحأ بناحىلا ىمعن بند مهلزنأ ىتح اهتداسو

 هؤام قرب.دق ماحنو رهدلالذ.هتلاو ىنتتج بنك هللاقف هعمنمو ادي اواص تسي ىتح ٠
 ءافوو اقدصالا د نمرأ ملىتاف هيلع انأ امو ادعو ىنعد ”ىشديف سيل قريودعريو
 ه !نعماطعأ نا ىلع هلم مس ىتح براغلاو ةورذلاف هلتغب بمكب بطخأنب يح لزيإف ١

 ىنبيصي ىتحكنصح ىف كءملخدأنا ادجم اوبيصي ملوش يرق تمجر نأ ةاثموادهع
 هنلاىلص هللالوسر نيبودنيباهث هيلعناك امم ”ىربودهعلا دسأن بق ىلا :ذ كباصأام

 هللالو سر ثعب نيلسملاىلاو ملسوهيلعهّللاىلص هللا لوسرىلا ريخلا ىهتاالق رسوديع

 نيدعسو سوالادبس دئمون وهو لهشالادبع ىبدح أ ذاعم نب دعس ملسوهيلعهللا لص
 تكلا وا نبهتلاديعامهعمو ج زرنا ىنبديس دش وي وهوعتصا# د ةدابع 3

 اننلبام اورظنن ىتح اوقلطنا لاقف فوع نبورعىبوخأ ديبجن ,,تاوخوجرزخلانبا ٠
 ناو سانلاداضعا اوتفتالو هفعأ ان ىلاونحلاذ اقحناكنافالمأق حأ موقلاءالؤهنع '

 ىلع مهودجوف مهونأ ىتح اوجرخف سانلل هباورهجاف مهنيبو اننيب ايف ءافولا ىلع ا

 اننيب دقعال اولاقو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نم اولانو مهنع مهفلبام ثب
 دعس هإلاقف ةدح هدنع الحر ناكو ءوغاشو ةدابع نب دعس مهعاشف دهعالو هن

 نمو دعسو دعس لبقأ مث ةمتاشملانم ىبرأ مهنبو اننيباف مههتاشم كنععد ذاعمنبأ
 رذحا ةراقلاو لضع اولاقو اولسف ىملسو هيلع هللا بص هللا لوسر ىلا

 ىدعنب بيبخ عيجرلا باعصأو سو هيلع هللا ىلص هللالوسر باساب ةراقلا لض

 دنع ظعو نيلسملا رشعم اورسشبابكأ هللا سو هيلع هتلالص هتلالوسر لاقف هباحسأو
 نونمؤملانظ قح مهنم لفسأ نمو مهقوفن» مهودع مهانأو فوًادتشاو ءالبلا كلذ 1

 قل 3
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  فوعنبورع ىوخا ريشت نببتعم لاقىح نيقفاملا ضعب نه قافنلا منو نظلك
 امطئاثلاىلا بهذ. نا ردقال اندحاو رصبقو ىرسكز ونتك لكأت نا اندعي دح ناك

 انوسنا هللالوسراي ةثراحى دحأ ىطظبق نب سوالاقو ارورعالاهلوسرو هللاان دعو

 ةحراخابناف انرايدىلا عجرتلفانلنذأقدموق لاحر نم الم ىلع كلذو ودعلا نم ةروعل
 ةلبل نب رشثعواعضب اهيلع نوكرمشملا ماقأو سو هيلعدّللا لص هتلالوسر ماقاف ةنيدملانم
 ىلع ءالبلا دتغا الف ىصخلاو لبنلاب ىرلاالا برح موقلانيب نكيملو رهشنه ابنرق
 فؤع ن.ثرخلا ىلاو .ند>نب ةنيعىلا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ثعب سانلا
 هللالوسر نع امهعم نع اعخربناىلع ةنيدملا ةزاع ثلث امهاطعاف نافطغ ادئاق امهو
 ةداهشلا عقن ملو باتكلا اشكد مصلا|امهتيب جرخت هناححأو لسوهيلع هللا ىلص

 الاقف هنفامه راشتساف ةدابعنب دعسوذاعم نب دعسا ملسو هملعهنلا لص هناا لوسر كلذ رك ذف

 قب لاقانل ةنعصت *ىق مادقنصتف بح أم أه. لخلا نمانل دن الدم هللا 2ك سعأ ”ىشأ هللا لوسراي
 دحاو سوقنع كّمردق برغلا تيأردق قاالا كلذ عنصأم دتلاو كل ةهْشعأ"ىش

 دق هتلاوسراي ذاعمنبدعسهإلاقف مهتكوش ركنع رتك أن أت دراف بناح لك نم .؟قيلاكو

 نومعطيالو: هفرتتالوهللادعنال مانصالا ةدانعوهتلاب كرش ىلع موقلا ءالؤهو نحت انك

 مهيطعن كنانزعومالسالاب هللانمركأ نيداعيبوأ ىرقالا ةدحاو ةرمث انه اولكأينا

 لاقف مهنيو اننني هللا كح ىتح فيلاالا مهيطئنام هللاو ةحاح نم اذهب انلام انلاومأ
 لاقمث ةباتكلا نمابفاماحف ةفرصصلا دءسلوانتف كاذو تنأ سودهنلع هللا كصهتلالوسر

 نكيملو مهورصاحم مهودعونولسملاو !سودياعمتلا ىلص هللالوسر ماقاف انيلع اودهجل
 نب ةمركعو ول نبساع قبوخأ دودبعنبورع شيرقنه سراوف نأألا لاتق مهند

 ساو سو بالا نرارض نائثلا دبع لفونوناسوزدلا بهوىبأن ةريبهو لهخىبأ
 ةنانكى ىلع اورف مهلبخ ىلع اوجرخو لاتقال او-نلتدق رهفنب براخ ىن وأ

 ىتح قدنخلاوحن اولبقأمث ناسرفلانم مويلا نولعتسف ةنانك ىناي- برحلل ارت اولاقف
 نماناكماومممت مث اهديكت برعلا تناكام ةديكم هذه هللاو اولاق ه وأر الف هلع اوفقو

 علسو قدنخلا نيب ةهسلاو ملاك هنن تمخقاف مهلوي> اوبن رضواقض قدنخلا

 احونم اومحتكا ىتلاةرثثلا مهيلع اوذخأ ىتح نيلسملا نم: رفنىف بلاط ىبأ نب ىلع جرخو

 ةحارجاهتنبثأ ىتحرد.موب لتاق دودبع نبورع.ناكو مهو قنعت ناسرفلا تلبقأو
 لعلاق هلبخووهقو الف هناكم ىريا الغم جرح قدنإلا مويناكالفادح أ دهشيملف
 امهادحتاهنغ تذخأالا نيتلخ ىلا شيرقنملح رك وعدالهللادهاعت تنك كناورعاي
 كلذي ىلةخاحال لاق مالسالا ىلاو هلوسرو هتلاىلا كوعدأ ىنافىلع هللاق لجأ لاق
 * كل لع لاقف كلتقأ ىلا بحأأام هتلاوف ىحأ نءاايلو لاق لازنلا ىلا كوعدأ ىنالاق
 مث ههجو برضوأ هرقفف هسرفنع مقاذ كلذدنع ورع ىمُخ كلتقا نا بحأ هللاو

 قددللا نمتمحتقا تح ةمزبم هليخ تج رخو ىلع هلتقفالواجتو الوانتف لعىلع لأ
 ةكك تاك مهسهباضأ رادلا دبع نب قابسل دبع نب نامعنهبنمنالحر ورع عملتقو ةبراه
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 ةراجخلاب هوهرف هيف طروتف قدنللا مقا ناكوىوزخلا ةريذملانب هتلادبعي

 هدسج ىلع ن وسما كتاف هلل لزق ا نسيحأ ةلتق ب بال

 نب 1 تل تناكو 0 ناكو ةثراح ىد '؛صح ىف قدنطلا /

 عردهيلعو ذاعم نب دعسرف ناجلا انلع برضي.نال نق كلذو نسال ا

 توملاب سأبال « لوقب وهو ةيرخ هددىفو اهلك هعازذ اهنم تخرخبدق ةَشلَتل
 هتلاودعس مايتلقفةشئاءتلا ترتخاهللاودقف ىناي قملا هل تلاقف ء لالا ناحاذا
 دعس جرف تلاقدن» مهسلا باص ث يح هيلع تفخ رمال ردن تدل
 لاقدباسأف ول نب سام قب دخن ةقرعلا نبق بايخ املك الا 0 1

 تيقبأ تنكنا مهللا دعس لاق مث رانلا ف كهجو هللا قرعدمسلاق ةقرملانبا انا واهذخ
 2 وبذكو كل وسراوذآ م وق نم ره دهاجحأ نا ىلا بح م وقال هناذاهل نس اف أش شيرقب رح نم

 رش ىح ىنتعالو ةداهش ىل اهلع> اذ مهيب وانني برات عضو تا هءوجرح

 ةيفصنا هغلبايف قحمس| نيد لاق ةيلهاكاىفهيلاومو ءءافاح اوناكوةظيرق ىنب نه ىنب

 ءاسننلاعم انعم ناسح ناكوتلاق تبان ناسح نصح عراق ف تناك باطلا دحتنل ظ

 ةظيرقوش تبراح دقو ندصحلاب ف وطي لع دوبل نم لدحراشر د ةيفصتلاق نايبصلاو

 نوعيطتسال مهودع رن ىف نوململاو جسوديلع هللا لص هللالوسو نيب واهشب ام تمعطقو

 فرط ىرتاك ىدوجاا اذهناناسحاي تاقفتلاق تآ اناا اذا مهعانبلا اوفرصنينا

 هللالوسرانعلةشدقو دورلانم انءارونم انتروعىلعل دنا هنمآ امهتلاوناو نصف :

 دقلهللاو نلطملادبعتشاب كلهللارفغي لاقف هلتقاف هيلالزئاف دياصأو مسوهيلعدلا

 ادوع تذخأ مث تردتعا ايش هدنعرأملو كلذ ىللاقالف تلاقاذه بحاصبانأ امتف
 تاقف نصخلاا ىلا تءحرهنم تغرفالف هتلثق تح دومعلابهتن رضف هيلا نصل نم

 تاتا ةيلاسإب 0 الا هيل_سنم ا 1

 مكسو ىنيبامةصاخو وك اياىدو مف ىعدق ةظيرقىنباي مهل لاقف ةيلهاجلا ف مهلاع
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 ١ لح اب ىح موقلا عه اولتاقتالف ميتاج نادم كل ةقاطالا كلبي لحرلاو ل>رلا اذه

 هوزحاتت ى>اد# ّ الا يلد م كيدنأب نونوكي مهفارشأن م انهر مهم

  برح 5 نايفس ىبال لاقف اًشيرق ىنأ ىح جرخ مث مكنو ىأرب ترشأ دقل اولق

 ١ .اقح تيرس أ ىندلب دقف ادحح قارفو 11 ىدو مفىعدق شيرق لاحرنم هعمنمو
 ' ىلع اومدندق دوهيرشعمنا نوملعتلاق لعفن اولاقىلعاومتكاف كلان مكقلبأ ناىلع

 ناانع كيضري لهف انلعفام لع انمدندق نأ هبلا اولسرأ دقو دع نيبو مهنيب اوعنصام

 كس نوكتمث مهقانعأ برضتف مهكيطمتف مهفارشأ نمالاحر نافطغو شيرقنم ذخأت
 الف 10 انهر نوسقلي د دهويركا تشب اذ مذا مهلا لسراف مهنه ىتب نه ىلع
 8 ا 01 لاقف نافطع ىلا ىح جرخ 5 ادحاو الحر م مهيلا اوعقدت

 ' .اولاق ىلع اوك اذ لاق تقدصاولاق ىننومهتت : ؟ارأ اال لإ انا او ريمعو لأ
 ١ ' لاوشنم تيسلا ةليل تناك الف مه ردح لدم مهه رباح وشيرقل لاقام لثم مهل لاف لدفن

 سّؤرو نايف-سوب لسا سو هيلع هللا لص اور هللا عنص ام ناكو سجل ةنس

 انسلانا مهلاولاقف نافطغو شيرقنم رفنف لهجىبا نب مر ةظير, ىلا ناقىئفطغ
 اننيبامم غرفنو ادم زجانت ىتح لاتقلل اودغاف رفاخلاو فخلا كلهدق ماقم رادب

 انضعب هيف ثدحأأ ناكدقو ًايشديف لمعنال وهو تدسلا مولانا مهلا اواسراف هنيبو

 ند انهر انوطعت ىح مكمم لتاش ىذلاب كلذ عمانسلو مكيلع فخ ملام مهاصاق اندح

 دتشاو برحلا مكسرض نا ىثخم انناف ادع زجاننىتح انلةقث انيدياب نوكي مكلاحر
 دج نم كلذب انلةقاطالو اندلب ىف لجرلاو انوكرتتو مدالبىلا اوريستنا لاتقلا مكلع

 ١ نا هللاو نلعت نافطغو شيرق تلاق ةظيرقونب تلاق ىذلاب لسرلا مهلا تءجر ال

 - ادحاوالحر مكيلا عفدنالدتلا واناةظيرق ىجىلااواسراف قد وعسم نب ميعن هدمكثدح ىذلا

 ١" مهلا تهتنانيح ةظيرقونب تلاقف اولتاقفاوجرخاف لاتقلا نوديرت منك نافانلاحر نم

 ناف اولتاقي نأالا موقلا ديربام ق1 دوعسمنب مبعن ركلركذ ىذلانا اذ لسرلا
 لدحرلانيبو منيب اولخو مهدالب ىلا اورمش كلذريغ ناكناو اهوزبتا ةصرفاودحو

 مهلع اوباف انهر انوطءتىتح ركمم لتاقنال هللاوانا نافطَغو شيرقولا اولسراف مدل ىف
 ًافكت تاعجل دربلا ةدددش ةيتاش لايلىف عرلا مهلع ثعبو مهني لجونع هتلالذخو

 مهيأ نه فلتخاام سو هيلع هللا لص هتلالوسروملا ىهتااط منين آ حرطتو مهرودق
 ديزي نع قعسانب د2 ىورو الل موقلا ل !ءفام رظنمل مهلا هنعبف ناعلان ةغدحاعد

 ١ ىتقلاقالاق هيبأن ع ىهتلا مب ميغاربانع هريغ ىورو ىظرقلا ب هكنبد-غ نع دايزنا
 ! اد ةيلع هللا لص 1 مييأ و هتلادبعإبأ اب نالانب ةغدخل ةئوكلا لهأ نم

 ٠١ ىتقلالاق دهجي انكدقل هتلاولاق نومنصت متتك فيكلاق أ نبااي معن لاق ءوقبو
 "' همم العفو ءاتندخلو انقانعأ ىلع ءانلتو ضرالا ىلع 2 ءانكرتام هاتكردأول هتلاو

 ١ هللاىلص هللالوسر عم بازحالا ةليل ىنتبأردقل هللاو ىخأن باي ةفيذح لاقف انلعفام

 ' انه ماقاف ةنجلا هللاهلخدأ مهربخ انينأيف موقلا ءالؤهغىلا بهذي نم لاقف سو هيلع
 تكسفهلثم لاقف انيلاتفتلا مث لبالا نمانوه سو هيلع هللا لص هتلالوسر ىلصمم لجر

 ( موقلا )



 َّ راصب الا تغازذاو ف شيرق برغملا لبق نم ىداولا لفسا نم« مكتم لفسا نه ووإ# نأ

 ةئرلانافابعر # رحانلا بولقلا تغابو 8 اصوخعُشو ةريح اهرظن ىوتسمنع تلأ

 تفغتلامث ليللان 2. انوه سو هيلع هللا ىلص هللالو_سر ىلص من لدحر اثم ماقامو موقلا '

 ماقاف ةنلا ىف قيفر نوكينا لع موقلا لعفام انلرظنيف موقب لحرنم لهلاقف انيلا |

 هللا ص هللال وسر ىتاعد د ملال دربلا ةدشو عوجلا ةدشو فوكلا ةدشنملجحر ||
 هيلع هللا ىلص هللالو سر قاعد نيح ل دن ىل نكيملو ةفشدذحاي لاقف سو هب هيلع |!

 مث ىهجوو ار َ و ىديس نا هيأ حقو هللا ل وسراب كيبل تقف سو ٠ ا

 مهللالاق مثىلا 0 ايش نثدحتالو مهرب ىنيناتىتح موقلا ءالؤه تئالاق ١
 تذخلاو هتحن نمو كك هلامش نعو هنبع نعو هفلخ نمو هيددنيب نمدظفحا

 تيهذف ماجىف ىثمأ اعاك مهوخن ىثمأ تقلطنا مث ىنالسا يلع تددشو ع 1 ا

 رشال لعفتام م لعفت هللادون :>و ادونحو احر مهملع هللا لسرأدقو موقلا ىف تاخدف ا

 دكىف هئءطوف | _ىهس ع تدحاف ىلطصيدعاق نايفسوب ا ولاق ءاضالو ارانالواردق مهلا ٠
 ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لوق تارك دف هتدصال هتيمرولو هسرأنا|تدرافىموق' ْ /

 خرلا لعفتام نايفقسوبأ ىأرالف ا بهم تذرف عجرت قح اندح قثدحال ْ

 مكنم لكذخأ ايل شير رمشعمأي لاقف ماق ءانالو ارانالو ردك مهلرقنال مب تاتو ١

 0 هللا ناحم< لاقف ا م تلقف ىسلح د تذخأأفوه نم رظنبلف هسلح دس

 ممص أ امهّئلاو مكنا شيرق رشعماي نايفسو أ لاقف نزاوهنم لحر نالفن 9 1 ْ

 0 20 ىذلا ع انءلبو ةظي رةوط اتنلخأو ل عاركلا كليلهدقل ماقمرادب 1

 مث هيلع ل لوةعموهو هلج ىلا مق لحن مع ىناذ اواحترات نورئام حرلا هده 7

 اورمساو شرق لعفاع نافطغ تععمو متاقوهوالا هلاقع قلطأاف ثالث ىلع بو فهبرض م ا

 ماج يف ىشمأى 6ك هيلع هللا ىلص هللالوسروملا تءح رف لاق مهدالب ىلا نيعحار' 1

 هتريخ الق ليلا داو-ىف يام تدب ى> كوضف ربحا سالف كس متاقوهو هتاف

 هدرا درع 0 3 و ل 0 وتل ىنافدأف هن 0 تورك تضر ْ

 نه مل قوفن أ * مكقوف نه 0 2 لخوْع هآوق كلذف ناموتاب لق ا 1

 2 د ىرصناا فوعنب كلام مهلعو نافطغو دسأمهو قرشملا لبق |

 نبيحو نس ىدكسالا دليو> نب ةييلط 0 نافطع نم تل أو ىرازفلا |

 برغملا لقنم ىداولا ن طب نم ىنعي كتم لق نمو ف ةظيرق دوم.ىف بطخا |

 ورع روعالاوبأو هعبتن مو شرف نم برح نب نايفسوبأ مهاع ةنائكو ل مهو

 هللال وسر ءالحا ليقايف قدنفا ةونعر>ىذلاناكو قدا لبق نم م سلا نايفسنب| 1
 بعرلا نم تصخهشو تلامىأ#؟ راصبالا تعا زذاووإل مه رايدن» هريضنلا ىب + م-وديلعهللا ص ظ ظ

 اهنكامأ نعت از ىأ# رجانحلا بولقلا تغلب وهاهو دعملا رظ إف'ىث لكنعتلاملبقو |

 لفسأ نم و 0 نافطغوم

 ىداولا لفسأ نم ( نس

 شررق برغملا لبقنم
 ( راصبالا تغازذاو )

 ىوتسمو 0 تلاع

 نعتلدعوا ةريح اهرظن

 ىلاالا تفتت يف 0

 تغلب و)عورلاةدشل اهودع

 ةرهه (رجانحلا بواقلا
 ىهننم ىهو ةيصلغلا سأر
 لخدم موقلحخلاو موقلحلا

 اولق بارشلاو ماعطلا

 ةدشنم ةئرلا تسفتنا اذا
 تبر اسما وزع رشا

 اهع افتراي بلقلا عفتراو

 لبقو ةرجتلا سأرولا
 بارطضاىف لم وه
 رجالا غلبت ناو بولقلا

 نيلسملا'ا ىور ةقيقح

 للا للص كلا لوس اراك
 1 سو هيلع

 تواقلا تغلب دقف هالوقت

 مهلا اولوق منلاق رجانحلا

 اًمامور نما وانا روعرتسا

 ةكم رافك ( ؟ ٌؤاج ذا

 قوف نم ( مكقوف نم )
 دليوخ نب ةدلط ىداولا
 نمو ( دياحسأو ىدسالا

 لفسأ نم ( مكملفسأ
 ىمسالا روعالا وب أ ىداولا
 نامف_س وأو هباحصأو

 تغاز ذاو ) هبامجأو

 راصبأ تلام (راصبالا
 ةئرلا فوألا نه رحانملادنع ةترخفتتا ( رحانحلا ) نيقفان ا بولاق ( بولقلا تغلبو ) اهعضومنع قدنخلاىف نيقفانملا



0 

 ِ فرج ىلع مهنيذلا بولقلا فاعضلاو مادقالاو بولقلا تبثلابمو اونمآ نيذلل باطخ ( انوئظلا هللا نونظتو )

 ١ وبا رقمسمع ىكحام هللاب اونظف نو 0 اما لاقحالا كدحو لد نلا ١ وفات ىلتب مهنا هللاب ن ولوالا نظف نوقفانملاو

 'ىر< لصولل ءارجا ركبوناو ىباشو ىتدماميففاالابو سايقلاوهو فقولاو لولا ىف فااريغبنونظلاةزجو ورع

 ا 5 لاق نم ةفاقا| ىف اهدازاك ةلصاقلا ىف اهوداز الميسلاو الوسرلاهلثمو صفحو ىلعو يكمفقولاىف فاالابو فقولا

 ٠ كلانه ) فاالاب ماهالا هت ه5 >> ىف نهيلك 4 نورشعلاو ىداحلاءزملا ) نهو « اباتعلاو لذاعموللا

 عاوبالا * انونظلا هللابنونظتو 3 باربشلاو ماعطلا | وازاز و) ناعالا ىلع ريصلاب | .|؟ .

 ]| | لاقحالا فعضو للزلا| وفاخأ مهنمموا هتيد ءالعاىف هدنعوزذضم هللانا بولقلا

 | لصاوفال اهيبشت هلاثماىف ةدنزم فلالاو مهنع كام نوقفانملاو بواقلا فاعضلاو

 | اهدزبملو فقولا ىرع لصولا اهيف ركبوناو صاعئءاو عفان ىرجادةوىفاوقلاب

 اوكرحو ( اديدش الازلز

 ؟اذاو) اذلب اهرخ قرشا
 فاطع (نوقفانملا ل وش

 ىف نيذلاو )لوالا ىلع

 و لق ( ضرس م-مولق

 زاوأ نيقئانملا فاض

 ةبيتكلا ثيلو « مامهلا

 موق مهلبقو« جدزملاف
 ناك نيدلا ىف مهلةريصبال

 تافلثا اذاو هدير عفتنت نادف وخ دنع ذا قانا ليسو اوتبح ,ماءاتمم لقو ف وللا | لاخداب ممول سا نوقفانملا

 « انوتظلا هللا, نونظت وال ءرخس منت نا نابجلا لاقت اذهلف ةرجتتملا ىلا باقلا تمفردهنتر ْ
 رضناا نونمؤملانظو هيا اند لاصتتسا 3 وقفانملا نظف هللاب نونظلا تفلت 6

 لاتقلاو رصحلاب نونمؤملا ربتخا كلذدنعىأ 4 نونمؤملا ىلا كلانه ف ,هارفظااو 0
 | ةديدش ةكرح اوكرحىأ # اديدش الازاز اولزازو »© نيقفانملا نم نوصاخملا نييتنل .
 نيذلاو © هءاحسأو انآ هللادع لقو ريشقنب بتم يعي « نوققانملا لوشذاو » |

 وه اروىغالا هلوسرو هللااندعوام © داقتعا فءضو كش ىأ # ضرع مولقىف

 هللاان دعوام ( مهلع هيشلا

 ىرو(ارورغالا هلوسرو

 نيح ريشقنب بتعهنا
 ندعي لاق تارخالا ىلإ

 مورلاو سراف - د

 زرشنا ردقبال اندحأو

 رورغ دعوالا ادهاماقرف
 ( ممم ةفئاط تااقذاو )

 6 هللادع رهو نيقفانملا نم

 لهأإب )هءاحأو ىبأنا

 ةنيدملا لهأ مه ) بري

 ( انونظااهللاب نونظتو )

 5 نونم مل اريتخا ( رسولا 1 1111 4 كلانه 7 هيب ا نأ نيقفانملا ريثعمإب هللا متتنظو

 لنا ىأن.هللادبع(نوقفانملالوشذاو هزادب دشاكير حن اوكرحو اديد_ثادهحا ودهحأ ( اديدشالازاز اولزازو ) ءالبلاب

 1 و ناادملا عت ةثنم(هلوسروهتلااندعوام ) هنا اوريشقن بتم قافنو كش (ض رم م ولق ىف نيذلاو) + هءاحص أو لواس

 أ

 لاي الازاز ”ىرقؤ '
 أ[ نباومرقلا كلملاىلاءهلوقك

 100022222222222 ب ندسصط

 لدم موقاحلا ىهتنم ىهو جرجا ساروملا اهعافتراب عفن رتف عورلا ةدش نم شت ْ

 | رهظفاوربتخا © نونمؤملا ىلتناكلانه 98 سايقلاوهواقلطم بوقعيو ةزجو ورعوا

 لبق الطاب ادعو # 0 الا 9 نيدلاءالعاو ا * 1 ,و هللاان دعوام ِه

 فب نوع ندع لاق ريشق نب تدعم هائاق

 ةدشنءه.ربع لثلاىلع اذهو موقلخلا فوج ةرهتخلاو عزفلانم قولملا تذلب ىتح

 هلح رزوانأ عيطتسيال اندح 1 5 /| روصق فد اندعي قافنلا لهألوق

 دملالهأاين ونعي(برثيلهأاي) قدنكلا ىف مهبانحال ث رجلا نب ةراح ىنب نم ( مهمة غباط تلاقؤي و)الطاب (ارورغالا) رافكلا

 ' عزفلاةدش نم 4 اديد غالازاز اوزازو 9 لزازتملانمتباثلاو قفانملانه صلخملا .
 ا داقتعا فوض 4 ض سه مولقىف نذلاو نوقفانملالوشذاو ع

 ٍْإ اذهاماقرذ زرت ناردشال اندحاومورلاو سراف

 ]| 4 برثي ل هاايإ# هعابتاو ىظبق نب سوا ىنمي « مح ةفئاط تلاقذاو 8 رورغ دعوالا

 ا نب كو أرهو نيقفانملا نمىأ # مهنم ةقلاط تلاقذاو 9 ىلا هل هلوق ع رورغلاوه اذه ا

 ةنئيدمو ضرالا مسابرثي ليقو ةئيدملا لع برأي لعأأب » هناك و ىلغيق"

 د_ةناك قيلام#لانمل_جر مساب برثين تمم اهنم ةيحانىف سو هيلع ىلص هللالوسرلا ْ

 ةمدملا 0 0 هيلع 000 0 راب جالا 0 |



 د ةروعلا تاذ ةروعلاو لاا ةروعلا( ارارفالا نودنرب نا رهامو )

 رفكلاىلا ناعالانع( اوعحراف ) نوميتوا هيف نوموقت ناكمالو انهه عل رازقالعأ ضقخ ملا 3 0

 ةروع تاذ ىأ ( ةروع 006 )ةثراحونب ىأ ( ىنلا مهم قٌقيرف نونو )ةتدملاىلا هللا لوس

 ناكملاروع لاش سابعا ة ةءار

 ةضرع ممومنا اورذتعا ةرولع فريف ةروع نوكينأ زو-<و قراسلاو ودعلا هنم فاح ل- اخ هنم اداذا اروع

 ةشدملا ( مملعتلخدواو )لات

 مكل زانمىلا اوعجر اذ ماقا نم ردصمو ا ناكم هنا ىلع 5 أرق ةوءانههبكلوابق

 ءوللساو ا كرششلا ىلا اوءج راف إس و هيلع هللا لصد نيد ىلع مكل ماقمال ىنعملا لقو نيب راه ظ

 46 ىنلا مهنم قيرف نذأتسيو ول اري ماقملا تكمل ارافك اوءحراذبرثيي كل ماقمالوا اولبستل ١
 فيف# نوكينازوحو لام ااهلصاوةنيصحريغ# ةروعانتو سنا نولوقب 9 عودرال |

 نا ةنيصح ىهلب 46 ةروعب ىهامو ارب ”ىرقدقو تلتخا اذا رادلاةروعنم ةروعلا ||
 #« مهيلع تاخد ولو ط لاتقل نم رارفلا الا كلذب نوديربامو © ؟رارفالا نوديرب ||

 لود ناب ءاعالل لعافلافذحو ايناوح ياهو افا ه مموسوا ةندملاتلد
 هيلع بترملامكحلا ءاضتقاىف ناءس رك اسعلا نه ,هريغلوخ دو مهيلع نيب زمملا ءالؤح |[ أ

 نايزاسخلا أرقو اهوطعال # اهوتآل © نياسملا ةلتاقمو ةدرلا 4 ةنتفلا اولئسس مثالي ||

 امير 6# اريسيالا © اهتاطعاب وا ةنتفلاب ك اهاوثيلتامو قف اهوامفواهوال ىنمع رصقلاب || أ
 اريسيالادادترالادع ةنيدملااو امو ليقو باوجلاو لاولان وكي

 مكلزانم لاعأ ُِ اوءحراف © هبف نوهيو نولزتت مكل ن ناكمالىأ < مكل ماقمالف |

 مهنم قرف نذأتسيو # لاتتلانع لبقو سو هيلع هللالص د عابتانع ليقو ا

 ىهو ةعئاض ةيلاخ ىأ 0 ةروع اومن ا واول لو لد راح ىن ىنعيإ  ىنلا |

 نود. رينا ةرودب ىهامو 8 هلوّش ىلاعت هللا م ذدكف قارسلااهيلع ىشخيو ودعلا ليام ِ

 مهيلع تلخدولو# لاتقلاّن م رارقلا 8 كلذ نوفاخحال ل يي ارارفالا !| ١

 نم بازحالا مهو مهلاتق نوديرب نيذلا شورجلاءال وه لخد 1 «اهراطقأ نم |
 اهؤالىأ 4« 9 ل و» كرشلاىأ # ةدتفلا اولئسمث ف اهبلاوجو ةنيدملا ىحاون |[

 3 ريسيالاو»ةبتفلا نع اوستحاامىأ 4 اهاوثبتامو# مالسالانع اومحرو اهولعفو ||

 دب ةئيدملاب اوماقأا هو ءانمد ليقو مهسوفن هبةببط كرشلاىللا ةباجالا اوع د

 اليلق(اريسيالا) مباحادعب ةنيدملابلاّش واهب اجابا رثكمام 2

ا 0 ماوه لو ةنبدملا لها |
 ' عطومال ' مكل ماقمال و اهنم ة هلال 

 رارفاا نود رياعاو كلذ نوفاخال مهن أب هللا ميس دك اؤدنلا اومدربمث اهونصحعل ا ةنص+< ريغ اهنال قراسلاور 010 ب

 ن ه)هراد نالف ىلع تاخد «بازد>الاةروس م كلوق نم موس وأ هيت 5 حس

 ىا ان اوح نم (اهراطقا

 رك اسءااهذه تلخدولو

 انوخ نورشىتلا ةيزممملا
 م-موموأ مهنه اني

 تااثناو اهلك اهبحاون نم

 مهدالواو مهيلاها ىلع

 ( اولئسمث) نيباس نيبقان
 (ةنتفلا ) عزفلا كلذدنع

 رفكلاىلاةءحرلاوةدرلاىا

 (اهونآل) نيمللاةلئاقمو

 دمالب اهونال اهوطعال

 اهولعفو اه ٌواَ ىاىزاح

 اهتباحاب ( اهباوثبلت امو )
 نوكي امر ( اريسيالا )

 ريعنرم باوجلاو لاؤدلا
 ةشدملاب اوثياام وا فقوت

 هللا نافا ريس الا مهدادن رادعب
 نوللءت مما ينعملاو مهكلجم

 نعاورفيل مءوس راروعاب
 هللا لص هللالوسر ٌةرصن

 نعو نينمؤملاو عسوديلع

 نيذلا بازحالا ةفاصم

 مهيلعض رعو هرايدو مهضرأ مهلعاوسبك ولمهاك ( سم ١ اخ و اق ) باز-الاءالؤهو ايبعروالوه هز
 رفكلا مهبحو مالسالا مهتقملالا كلذ امو “ىئباوللعت امو هيلا اوعراسلنيلسملا ىلع اونوك مهل لقدر

 (ىنلا) ةثراحىنب نيقفانملانم( مهنم قيرفنذأتسيو)ةنيدملا ىلا (اوعجران)لاتقلا دنع قدنملا ىف ركل
 لاجرلا نم ةيلاخ(ةروع انتوسسنا) ةنيدملاىلا عوجرلاب هللا ناي نا (نولرش) سلا ىلا وج را إس

 ( مملعتلخدولو) لتقل نم (ارارفالا) كلش نودي ربام (نوديربنا)ةيلاخ( ةروعب ىهامو) قارسلا قرس اييلع فاح

 (اماوثيلتامو)اعيرساهوناحال( اهون آل)كرشلاىلا اوعد ( ةنتفلاا ولك مث)اهيحا وننم(اهراطقأنم ) ةنيدااينيقفانْلا لع



 ةيفاعفرعةلاطا ىأ(ةجر
 نم هللا منع نموأ ةمالسو
 ةجرو ,دارأناركجر بنا

 عنملا ىنعم ند ةئصعلاىف ال

 هللانودن همها نودحنالو)
 ارصان ( اريصنالو الو

 (مكسم نيقوعملا هللا ا

 ةوصل نع قوي 0
 هيلع هللا لص هللال وسر

 نوقفانملا مهو عنع ىأإس و

 ( مهاوخال نيلثاقلاو )

 ره) نيلسملانم رهاظلا ىف

 انيلا ركسفنأا وب رقى (انيا|
 لهأتغا ىهو ادت اوعدو

 نيبهفنووسي ناةزاح ا
 ميعامأو ةعاملاو دحاولا

 اولهو لجراي عهنولوقيف
 هى“ توصوهولاجراي
 برقو رضحاو< دمتم لعف

 موب قدناتا ل بقنم (لبق
 (رابدالا نواوبال) باز>الا
 ناكو) نيك شملا نم نيم زم
 هللادهع ضان (هتلادهع

 م ةرلاآأ) اذاو لتللاوأ توملا نم متررفنارارفلا مكسفنبنل ) ةثراح ىنبل داي (لق) هضقن نع ةمايقلاموب ( الؤسم)

 للا باذعنم ( هتلانم ) مكمنع ( مكعصع ىذلااذ نم)ةث راح ىنل دماي (لف )اريسي (اليلقالا)ايندلا ىف نويعتال )ن وعتعال
 باذعنم ( هتلزودنم قرا ىنبل ( مهن ودحالو) لتقا!نمةيفاع ( ةجروم ,دارأوأ) لتقاااباذع(أوس م ؟دارأنأ)
 1ع رح رلاب نيعناملا(نيقوعملا هللا ماع دق ) هللا باذعنم مهءنع اعنام (اريصنالو) هللا باذع نم مهظفح الففاح (انلو)هللا

 دج ىبأنهللادبعءال ؤءناكو ةندملاب (انيلاع ءاَه) نيقفانملا مباح ال( مهنا وخال نيائاقلاو ( نيقفانملا قعلا )م 47 ()قدنكلا

 ريس نب بدعمو سدق نب

 داب دالا نولونال ) بازحالا ىلا مهرظن ىلق ن وأد ١ لكك ةثراج رب 1 لقوم هلاودهام اونادقتو (
 نوعتمال اذاو لتقلاوأ توملانم متررفنارارفلا مكعفنينا لق ) هنىف وب ىتح ىضتقماب ولطم (الؤسم هللادهعناكو) نيمزهنم
 | كلذو؟راعأ ةدمو»والبقالاايندلا ىف 5 7 ينور ناو رارفلا مكمفنب مليكلج ارض ناكناىأ ( اليلق الا
 ىذلااذ نم لق) باطن لياقلا كلذلاقفةي ًآلامذه هلتملتف ع م ؟امطئاح سح هنا ةيناورملاضعب نعو لدلق

 |! كبدارأوأ)ءريغ وأ لتقنم مكسفنأف ذ( أوس هي هرب ]- مكبدارأنا)4ن ورمشعلاو ىداملاءزيللا) مكبدلازنا هتنادارأامىأ
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 هقلالوسراودها ةكراخ ىب قدي 6# رايدالا نولوال لبد ند هللا اودهاع اوناكدقلو ا

 تا ث لكل ديال هناف «لتقلا وا توملا نه متر رفنارأ رفلا, ا 0 #8 هب هيلع
 | ناوىأ «اليلقالانوءتك لا ذاوؤلالعىرجوءاضل ب قيس نيم تاو لكون

 أ مكهصعي ىذلااذ نم لق اليلقان مزو اعيتمالا عينقلا كلذ نكي مل ريخأتلب مدتف الثم رارفلا ركمفن
 رصتخاؤةجر مكيدارا نا ءوسب مكييصي واىا## ةج-رم كول وت مكبدارأنا هتلا نم

 الو » عنلا فممنمقعسملا فلل والا ىلع ىناثلا لج وا 7 روافيس اداقسمل وقف اكمالكلا

 هللا إي دق ص مع رضلا عقدي اريصنالو #9 مهعفني  اياو هللازود نم مها نودحي

 نيائاقلاو 9و نوقفانملام هو ؛سودهيلع هللا ىلص هللا ل وسر نع نيطشملا #«م 1 نيقوعملا

 ْ ماعنالا ف هلضارك ةدقوانلا سفن اوبرق © انيلاره وه ةنيدملا نك اسنم , مهناوحال

 || « لبق نمءهللااودهاع 500 لحوزع هلوق 31 اوكلب. ىتح اليلقالا رفكلا ءاطعا

 1 ةثراح وب مهليق نوهزبسال ى أ[ 4 رابدالا نولوال #3 قدا وع لك 0

 | ميلتو ايل ودوعب الن أهتلا او دهاع لزنام ميفل زئالقة لسى عما واشش نادح موي اومه |

 ا 1 ةياضفلاو ةماركلا نمردب لهأ لأ ىلتعأ م 01 املف ردد ةعقونع اوناغ سانأ
 ' 0 6# الوئسم هللا دهعناكو ِ كلذ مهمل | هللا قاسفناتاقنل الاتق هللا اندهشأ نئل

 بتك ىذلا نعي » لتقلاوأ توملانم 2 نا ,رارقلا مكع 2 : نالق# ةرخ لاى

 ' (هللانم ؟عصعيا

 0ك
 / لع

 ا دعب ىأ 4 نوءتعال اذاو ل كلذنم دبال لتقوأ تام 5 رضح نم نال مكيلع
 | ركسع ىا#« مكمصمي ىذلااذ نم لقا ل. اة ىهو مكلاحآ ةدم ىأ 6 اليلقالا و رفاا

 ا

0 
 ا

 ا

 0 هعزه تايكاوس م ؟دارأنا هللا نم
 | الو 30 ىأ « ةجرمكدارأوأ

 « مكس نيقومملا هللا اعيدق ١9م ارصان ىا#«اريصنالو اماو هللاز ود ند مهل نودحب

 الا ك«اننلا رهمماوخال نينئاقلاو د مسوهيلع هللاىلص هللا ل وسر نع سانلا نيطبثملاىأ |

 . مكلعف اخت اناذ برحلاهمم اودهشتالف ,يسوديلع هللاىلص ادم اوعدوانبلا | قاحا
 0 لو هيعمل ص ينلاراصن أن وطبشي انك نيقفانملان م سانأ مهللقكالهلا |

 ْ نايفسوبأ مهعلتا ىأ مهمهتلاال اجل اوناكولو سأر ةلكأالا ا دمام مهل
 ١ مهلاتلسرأ دوهيلا نا كلذو نيقفانملاف تلز'لقو كلاههناؤ لحرلا اوعد هءاححأو

 ْ | ءذهيف مكيلع اوردقنا مهناذ هعمنمو نايفسىبا ديب مكسفنأ لتقىلع مكلمحي ىذلام
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ورضضحن ىأ ًاليلقانااالا ) اللقالا )برخاىأ( سألا نوثأالو
 مهدوهش ىرإم رادقم ذلءلق نوفشو ءاير رذعاس ن

 ( ةمشأ ) نوفرصني
 (ف ةول اداعاذأق) ةمينغلاو و رفظلا

 04 تا زد>الاةروس ) رظنإ 5 هه 538 7-1 (ترلا ند الاهشو انف

 نوط و نورذتعي نونو الدق اسس بوا اناسزوا اناشألا 6# الرلقالا سأيلان ونأيالو# |
 لّقواليلقالا اولئاقاموهلوقلاليلقالا ن نولناق.النكلو نينمؤملاعمنوجر وا مهل نكماام ء|

 0 مومو واه الو باز>الا ب رح د# نادصا ا مههالكةمت ند 1

 مي 2 مج ةهنغلاو رفظلاوا هللا ل ب-ىف ةقفنلاواةنواعملاب 7 ءالخت < مكيلعةحشا ا

 نارودكوا هيلع ىثةملارظد 5 هيلع ىشغب ىذلاك 9 مهقادحاىف # مهنيعا رودتكيلا ْ

 ولوافوخ توملا تاركس ةلاعم نم توملانم ف هنيعب ةهبشموا هءنيهبشموا هنبع |

 بص * ريانا ىلع ةعثأ 2 ناسالاب وا دنلاب رهش طسلاقلسلاو ةينغلا نوملطي ة 2

 قفشناناو ادحأ كتماوقبتسيل ةرلا | |
 0 نهو 2 3 يد موق وع : نييؤلاز نيأن

 هرمصل صخب ودلقع تهدي ةناق هلايشأ هيشعوتوملان ل ترق ىذلانيع ناو 1 ا

 انوطعانولوش ةميثغلا ةمسقتقو مكف مهتنسا ًالوطشي ليقوةببغلاو صقتلاب؟ولوانتو

 برحلا دنعو موق جيت أ ةمينغلادنع مهف انه ةمينغلاب قحاب متسلف لسا كسبز هيلا

 دارملا وكي ىنعملا|اذه ل مف ةهنغلا دنع نينمؤملا ن وحاشبىأ هي ريذنا ىلع ةحشاإل موق وةنيخأ

 نامالا اورهظأناو ناعالا ةقيقح اونمؤيملىأ * اونمؤيمل كئلوأ 8 لاملا ريخلاب'
 هريغو داهجلا ىهلبق نيلسملاعم اه.نوتأي اوناك ىتلاىأ هي مهلاعأ هتلاطبحاذ ان فل ٠

 مهاتسح مهم أي ان ,هللا لطب اذ( مهلاعأ اهللاطح ًاف) مناع اىفاوقدصي م(اونمؤ يمل ا

 | نورظت,مي أر فوه !ءاحاذاف 9 مذلا لعوا نيقومملاو نوتأي لعاف نم لاخلا لع اهبصتو |

 | « دادح ةنسلاب و ون رض# مكوقلس © مئانتلا تزيحو # فوملابهذ اذاف ه كباذا ْ

 ا كشل وا هحو نم د.ةءامهنمالكنالربركت سدلو مفرلا ةءارق هدي ؤيومذلاوأ لالا ىلع |

 ١ لطبتف لامعا مهلت يش امنالطب 0 هللاطبحاذ © اصالخا 3 اونمؤيمل

 | اننتقناالاوهامريخهدنعام دن ءنوءجرتامأدحأركم قبتسيمل مكيلع مويلا ردقل
 | اباستحاو اناعاالانيقفانما لوقبنونمملاددزب لف دوهيلا ىعيانناوخاىملا انباوقلطن انهه |

 | ريغ نمةعمسو ءاير ىأ#اليلقالا 9 برحلا ىنمي #« سأبلانوتأيالو ىلاعتهلوقو#
 ظ ىف ةقفنلاب ءالخ أ م ىلع ةهشأ 8+ اريثكناكل هتلليلقلا كلذ ناكولو باهل 1

 | نورظني مهتبأر فوللا ءاج اذاف »ف نبجلاو لمعلب هتلامهفصو ةرصنلاو هتلاليبس
 | « توملانمديلعىشغي ىذلاك 9 نيلاو فوملا نم مهسؤرىف ىأ «مهنيعأ رودت كيلا ||

 كومرو ؟وذآ أ 4 ع 3 لازىأ « ٍفوحلا بهذاذاف © فرطيالف 1
 ا ةلاح ف

 | كوضءءانعم سابع نبا لاق دددحلا لمفك لقت ةبرذ ىأ « دادح ةنسلاب# نمالا |

 ( مكلع ) هالي برحلا نونأي ىأ نونأبىف ريمان م لاا 1 تاو

 ) مهنيعأر و هدن ) ةلا ملا كلتف(كيلانو ظن مهتأر) مالسل هيلع هنموًأودغلا لبق نه

 تاركسةجلاعمن :رهةيلع ىثغملا

 واوافوخو ارذح توملا
 (فوكلاب هذاذاف)كناذا

 219 فول كلذ لاذ
 كوقلس )متانغاا تئزجو

 كوبطاخ ) دادح ةئسلاب

 موذآو ةديدش ةبطاخم

 قدلسم بيطخ مالكلاب

 غلابم قالسم لج رو ميصف

 اورفونولوقبىأ مالكلاىف
 2 انده اشدق اناف انتمسق

 متيلغاتناكع و مكعم انلتاقو

 ىا(ريذا لعةمشأ) ودع
 لاملا ىلع ةحمشأ كوبطاخ
 نه لاح ةحمشأو ةهنغلاو
 مل كئلوأ ) كوقلس لعاف

 لب ةقيقحلاىف ( اوسْؤي
 هللا 0 ةييدلألا
 مهرامضاب لطبأ ( مهلاعأ
 نم هورهظأام رفكحلا

 لاتقلا (سأباانوتأيالو)
 ءابحاصو ىبأ نب هللادبع
 ةحمش أ)ةععسو ءاير (الملقالا)

 اواذ مكلع ةقفشأ (,كيلع
 مكيلعةقفنل يال لاشو كلذ

 فوخ ( فول !ءاحاذاف)
 نيقفانملادعاي(متيًار)ودعلا

 كيلانورظنب )قدنللا ف
 مدع تلقت (بتطأ ارودن

 1 سس معو عع م مح ف

 ) عوقلس ( 0 (فوحلا بهذاذاف) هناعزنو توملا نايشغ قوه نعي سولو م هيلع ىثغي ىذلاك) نر

 ةفصلا هذه لهأ ( كئاوأ )هللا ليبسيفةقفنلابةليخن ( ريما ىلع ةعمشأ ) ةطياسةيرذ ( دادحةنسلاب ) كوباعو



 بازحالانا نونظي 000 ول ثاَر 0 3 0 انيه 2 اريسي 0 ١ 000 لا الا

 2 ا 0 "01 ل ل ل مهنا مهبل 00 نأ ىدايلا 6

 ىرحاعو عراب أن ء(م كتان ء)ةمدملا بناح نه 3 010 نواس ١ لاتقلا٠ نمفوكلا هيفا 2 اولزتميو مهسفنأ

 ولتاقام ) لاتق ناكو ةنيدحلاىلا ه4 ٠٠١ زيذح اوءحربملو 4 نورسدعلاو ىداخلاءزجلا ( كارم ) مكيلع
 نونظي مهبل ءال هى ا اويهدن مل بازدالا نو.سحن ف دنع ةعتع ام مدعو هنةدارالا ظ 3 2 دف م 8 8 : ١ هوس هللا[ لاوس قلعتل نيه * اريس هللأ ىلع 2 طابحالا 03 كلذ ناكو ١ مهقاشو مههنصت لطباوا 0 1 ابد( 2 ب 0 5 دقل )ةععمو ءابر ( اللقالا ه1 ا 1 ا 1 سو بو ح2 هدو + و72 تب تم ا 33

 « باز>الا تأيناو  ةنيدملا لخادولا اورفف اوهزهلادقواومزميمل بازحالانا 1 ٠
 نواضاح ودبلاىلا نوح راخممنا اونع 34 بانعالا ىفنوداب مهناول اودوب اتينا رك ىسنُؤ 00 1 0 1 9 ب -. .٠ هل ءر4 6 ا

 مكيلع ىرجاع 0 كئئابنا نع 89 ةنيدملا بناح نم مداق لك## نولئسي 98 باىعالانيب 3 : 0 2 ٠
 0 2 © البلقالا اولئاقام اد لاق ناو ةئدلا ىلا اوعحربملو ة ةركلا هذه « مكيف 2 د :ه نو رشع 0 3

 نم هل ةاصخ 4 ةهةئسحد- ةوسا هلئالوسرىف مكل ناكدقل د رييعتلا نم اذوخو ءاير ةسستلل ف وى ى اديد-

 ناك ثيح مضلاب )َ هيؤمسوس

 نس ةودق هسفن ىف وهوا نادل ةاساقهو برالاىف تان هلاك اس 00 ؛نا اهقح 3 1 : 0 هبفوأ دي دخلا نم غلبملا اذه
 ديدخلا نم ردقلااذه اهسفنىف ىهىا اديدحاتم نورسشع ةضيبلا ىف كلوقك هب ىسألا ىسن وي نأ اهقح نم ةلص هنإ ىلا مند * م تس

 * رخآلا مويلاو هللا ا اطمن ول هن ةدارعو ةزدمهلا مصب مصأع ًارقو

 لقو اصوصخ رخآآلا مويلاو هللاماياوا ةرخآلا مينو هءاقلوا هتلاباوث ىا |
 ءاح .ءاجرلا و ركحلا بسحب اهف لخاد رخآلا مويلاناذ هلضفو اديزوجرا كلوقكوه

 نمل) هسفنب لتاق ثيح اهب
 مويلاو هللا اوحرب ناك
 هللافاخم ىأ (رخآلا

 ا ا د6 ريسي هللا لع ”ىث لكنا عم مهلاعأ ظاخلأ ىأ © اريسيمتناىلع كلذناكو ##

 1| د | دويلا و نافطغو اشيرقىنعي * بازحالا 8 نيقفانملا ءال وه ىنعي# نوبسحم © ىلاعت

 » زحالات أيا وو مينلعا وفرصنادق واقزف وانبج مهلاتق نعاوف رصم .لىأة«اوبهذ ف

 1 موا نونمتىأ *« باىعالاىفن وداب نأ ول اودوب 8 باهذلادعب لاتقال ملا اومج ريئأ ١

 ف كرابخ أن ءىأ# مكئابنأ نعنولتسي 96 ف ومنا نيا نم با ىعالا عمةيدابىفاوناك
 نولتاقب ىنمي# اليلقالا اولتاقام ل نيقفانملاءال ود ىنمي  مكف اوناكولو كسحأ هب هنلال]

 | هايد ليقو ةراجحلاب ىرلاوه لبقو كس انلتاقدق نولوقيف مهرذع هب نوهت اليلق ١ م سس ل

 ١ ىأ 6# ةنسح ةوسأ هللالوسرىف مكل ناكدقل 9 لجو نع هلوق # باستحا ريغنم مهانسح لاطب ا( كلذ ناكور)
 كور اورزاوتو هتلانند اورصنتناوهو انسنح ءادنتقا هناودتتاىأ ةلباض ةودق 0 ١

 يجو عرتتو هتيعابر ترسكدقذا وهلءف ذاك مكريصيام ىلع اوربصتو هنع اوفلختتالو ا ل تالا

 لد. نمل اولاق رخآلا مويلا
 هلال فعض هقو مكل نم

 ريمخ نم لدبلا زوال
 قلعتن نأ لبقو بطاخملا

 هكلسوح ةوشاا ّىإ هل سو

 كلذك مت أ اوادقاف هم . كلذ عم مك اساوو ريصف قداآلا بورضي 0 هيلو ل

 وهذ كعب ويهدد

 ىل وسر ةو نا ندي وحرب ناكنا # وندساو !/ لاقو نيملاو قولا نم ا ص هللال آلا 1 هللا | 25 ناكل هثلس اوندسا ل 1 0 0
 جالا ١ اتا 8 | ١لاق هللا ا و> اك اناس ١

 ىشح و ىنعي ## رذ ل مويلاوو# هلل وثوجري سابعنبال مر نكناسو اولتق ىتحاوهد.النااونظ

 2 موي (باعالا ىف ن وداي هنا ول) باص أو ىبأنب هللادبعىنت (اودوب)ةكم رافك (بازحالا تأيناو) مالسلاهيلعاد <
 ١ مكيفاوناكولو ( قدنللاىف ؟رابأ نع ء(كت اينأن ع ) ةمدملا ف ( نولتس ( مهبحو مهفوخ ند ةشدملا نم نودحراخ

 0س 0 ءادتقاو "ا ةنسحةوسأ هللالوسر ىف كل ناكدقل ) ةعمسوءاير(الءلقالا اولتاقام ) قدنخلا ىف مكعم

 ةرخآلا باذع : فاختو ( رخآآلامويلاو ) هللا فاخم لاقتو هداوثو هللاةهاركوج رب (هللاا وجرب ناكنل) قدنا ىفهعم



 ددننةسيحميبنع يب

 ت2 نمي ةةم# ا ةنستل

1 

 اولزازبنا هللا مهدعو(بازحالا نونم وللا ىأرامو ) ءاخرلاوةدشلاوءاحرلاو فوك ىف ىأ(اريثكهساركذ و)ناكنمل ةّساك

 بازحالاءاحالف بيرق هلوةىلا مكلبتن ماولخ نيذلا ثم مكت ايمو ةنجلا واخدت نأ تبسح مأهاوقن هورصنتسيو هوثيغتسيىتح
 ع .حودقةرصنلاو ةيلغاانا او || ع و(هلوسروهللاقةددوهلوسرودهللا اند عوام اذهاولاو )ديدشا!ٍبعرلااويعرواون رطضاو

 لايل عسترخآ ىف ركيلا وراس باز زحالانا هءاححأل لاق 0 ةيلع هللا ىلص ىنلانا يع هللاىوصو سابع نءا نعو مهل

 بطانا ىلإ 5 راشأ ادهو 14 بازدالاةروس م كلذأ أولا -1 1١ ٠ 1- داعملل اولقأ دق رهوأر الفرشعوأ

 8 ١

 نيني ضن بي ا

 | ىلعرثك الاو مكل نه لدنلبقو اهلةفصوا ةنسل ةلص ناكنملو فوكلاو لمالا لقحم

 لثم مكتأياملو ةنجلا اولخدتنا متيسحما ىلاعت هلوش «# هلوسرومتلاان دعوام اذهاولاق

 قدص رهظو # هلوسروهللاقدصو ف ةزمهلا ممفو ءارلا رسكب ىئاسكلاو ةزج أرقو
 ظدتال مسالا راهظاو ءالمااىف 0 ةرصنلا ف اةدصوا هلوسرو هتللاربخ

 لاوا تبطخلاوا 1 ريض هيف مهدازامو 3

 # هيلع هللا اودهاعام اوقدص لاح ر نينمؤملانم © ءربداقمو ءسماوال | يلستو هي
 دهاعملاناذ قدصلا كللاقاذا نقدصنم ندلاءالعال ةلتاقملاو لوسرلا عم تابثلانه

 كي دس دهشتسا ىتح لتاق ناب هرذن © هبحن ىضقنم مهنف 8# هبف قدصدقف ءدهعبىفو اذا

 مثءارضلاو ءارسسلا ىلعنطا وملاعيج ىف ىأ# اري ريثك هتلارك ذوو ءازجلا هبيفىذلاثعبلا موب

 اذهاولاةبازحالا نونمؤملا ىأراملو  ىلاعتلاقفبا زحالا ءاقل دنع ينم كالا

 هللاةدصو مهلوةوارورعالاهلوسرو هللا دعوام نيقفانأا لوق ةلياقم قوهو ادعوامف ىأ

 | ليقوسرافو مورلا عش ةودكم مف لثم لعلا ف دعوام عبجفف ةراشبلاىلا ةراشاوه

 اذه اولاق ةدشلا نم مءاصأامو ارح اوأر الف ءالبو ةدش مهقحت نا اودعو مهنا

 هلل اقدصتىأ د اناعاالا مهداز امو 0 هلوسرو هللاقدصو هلوسرو هللاان دعوام

 8 ىلاعتدل وق 6# ه سعال ىأ يي ايلستو وه

 أ ةيدؤملا كتل كر 4 فر تطاخلا ريمضنا

 | بازحالا نونمؤملا ىأراملو 88 كلذك ناكنم لوسرلاب ىستؤلاناذ ةعاطلا ةمزالهىلا

 أ تا رعالا عاّتجاي سمالادت ثيسمالسلاوةواصلاهملع هلوقوةيآلا مكلبق نم اولخ نئذلا

 | سثعوا عستدعب مكلا نورئاس مهنا مالسلاو ةالصلا ل! ةهلعدلوتو يلع يلوا

 ! فعاوتاو هللاب  اناعاالا ف ءال

 هاوس رو هللا قدص و إف ءدعوب اش دصتو هللا مالا ياست كلذاولاةىأ © هلوسروهللاان دعوام

 | اعاو عوقولا لبق هلوسرو هللاقدص نوفرعي اوناك منذ عقوامى ا ةراشاس يل هلوسرو

 ا ه6 هيلع هللا اودهاعام اوقدصلاحر نيم وم لا نم

 مهنف 8 هباوفوو هيلع هللا اودهاماع اوماقىأ

 (بازحالا)زوصلخلا ) نوم الكر امو 5 لاف نيصلخملا نينمؤملا ت عل منرك 2 مباقلاو ناد نأ اسللاب ( اريثكدتلا 0 : /

 هدعو دق ناكو داعملاف (هلوسرودللا قدصو) مايالاةدعل (هلوسرودللا اندعواماذهاولاق) هباحص أو نايفسابأ ةكرمرافك ,1

 0 : ةرتنؤم | 8 .٠

 ا قود هردد نه عرفىا 0 ىصف نه

 ا ع .٠

 | ىنعي ءافولا ىلع لتقف هلجأ ىنعي هبحم ىضق لبقو دهشتسا ىتح داهجلا ىلع ربصو هدهعب
 | هبحن ىضق لبيقو دهنلاب :ءافولاف هدلهجلا لم أ هليحم ىضت ليقو تاكا

 امأ مهداز امو ( ءالبلاو

 بازحالا عاتجا نماوأر

 ( اناعاالا) مهئيحمو مهيلع

 ( ايلستو).ديعاوعو هللا
 نينمؤملا نم)ءردقو هتاضقل

 هللااودهاءاماوقدص لاحر

 هيلع ءودهاءاعقىأ (ةيلع
 للا قاع زاخلا "فدا

 ا تاك ا

 راجلا حرطبهركب نسىف
 لاحر ردن لعفلا لاصياو
 امرحاوةلاذا نا ةباعصلا نم

 هيلعدللا لص هلال وسرعم

 ىتح اولئاقو اوتبنا سو
 ن.ناقع مهو ا 2

 كب ز نب دعس وةوهط و نافع

 مهريعو بعصمو ةزجو

 ىأ ) هبحت ىضق نم مهنف)

 بعصمه ود زيكا دهش تام

 ةرابع راص عملا ءاضقو

 نه جلكنال توملانع

 توعزنا هلدبال تانادجلا

 هتقرىف مزالردن دناكف

 هحبي ئضتدقف تاماّداذ

 م

 هللالوهانيش (اناعاالا) رافكلاةيؤرب (مهدا نامو )ماي ةرسضع ىلا ىئدي اارشع وًأاعستب ا زحالافأينأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 مه هيلع هللااودهاعام )اوفو (رتس لترات ولالا هللا مال اءوضخ (اهلستو) هلوسر لوشوىلاعت

 هءاحصأو ملسو هيلعهتلا لص ىبنلا ع بلطملادبعن.ةزجوهوهلجا ىضقلاقب ومرذن( هبحن ىضق ند



 ' الودهثتسملاال.وريغالو ( اليدبت )دهعلا ( اولدبامو ) ةحلطو نائهكةداهشلا ىلع ىأ توملا(رظتني نم مهنمو)ءرذنىأ
 0 لهأ نم اولد ن ها مضي 6-١ ٠1 نضر ؟ نورشعلاو ىداخلا ءزجلا م هبفو ةداهشلا رظّن نه

 قس اك بواقلا ضرعو
 ”اواكدقلو ىلات هلوق

 لكن

 ا

 ) مذ دسصإ نيقدا_صلا

 بذعيو ) دهعلاب ممافوب
 اوبوت ملاذا (ءاشنا نيقفانملا

 اوباننا ( يلع بوتيوا )
 لوبش (اروفغناكهللانا)

 ةبوحاوفمب(اهحر)ةبوتلا
 اودصق مناك ن وقفانملا لمح

 اهودارأو ءوسلا ةبقاع
 نوةداصلا دصقاك مهليدبتب

 ند هللا اود هاع

 نال مناف وب قدصلاهتبقاع

 ىلا قوسم نيشرفلا الك
 باقعااو باوثلا نم هتيقاع

 اهبلطيف ايوتسا امهنأكف
 درو) اهليصحت ىف ىعسلاو
 بازحالا(اورفك نيذلا هللا

 نيظيفمىأ لاح( مهظغب )
 اولانيل)نهدلاتناتهاوقك
 اورفظي ملىأ | رق(

 مهعزباريخ هاهسو نيم

 نبرفاظ ريغىأ لاحوهو

 ىلا ءافولا (رتتتب نم ممهسهو)

 اوريغ ( اوادبامو )توملا
 ضقتلاباريغت(اليدين ) دهعل ا

 نيقداصملا هللا ىزجمل )

 ممافوب نيفاولا (مهقدصب
 ( ءاشنانيقفانملاب دعيو )

 بوت وأ) قافنلا لعاوتامنا
 ناكمللانا) توما لبق( مهيلع

 ( اهحر ) بانل (اروفغ
 ( (هتلادرو) ةبوتلا ىلع تام

 00 ,ندكهنال توملل م ردنا للا ردنلانب سناوريعنب بعصمو ا ا

 ريغ# اريخ اولانب مل 9 نيظيغتم# مهظيغب ف بازح الا ىنعي # اورفك نيذلا هللادرو ©

 دهعلا  اوادبامو ل ةلطو نام | ايلا لو مهنمو 9 ناويح لك ة بقرف
 هيلع هللا لص هللالوسر عم تي ةحلط نا ىور ليدبتلان م أيش اليدبت © هوريغالو

 ضيرعهيفو ةولط بجحوا مالسلاو ةالصلا هلع لاقف هدب تبيصاىت>ح دحاموب سو

 بذميو مهقدصب نيقداصلا هللاىزجل © هلوقو ليدبتلاب باقلاض سمو قافنلا لهال

 اودصق نيقفانملا ن كف هن ضرعملاو قوطنملل ليلعت »4 مهءاع بوّنوا ءاشنا نيقفانملا

 مهيلع ةبوتلاو ىنسحلا ةبقاعلا ءاذولاو تابثلاب نوصاخملا دصقاك ءوسلا ةبقاع ليدبتلاب
 ٍ باب نمل 0 اع ر اروفع ناك هللا نا 8 ةبوتلل هبوتلل قيقوتلا امدارملاوا مهذب و ةطورشم

 مسسسسل شح مع سس للا سس سلس سايب سنن

 نورظتن نينم وما نمءال وه دعب قب نم ىنعي 0 رظتنب نم مهنمو 3 دحأوردب مويدهشتسا

 «اليدبت وف مهدهع ميا اوادبامو# ءادعالا ىلع رصنلا وأ ةداهشلاام| نبمالا 1

 نع تبع هللال وسر اي لاقف ردب لاتقنع رضناانب ىلا ىع باغ لاق سن نع( ق)

 , مويذاك الف عنصأأم هلا نيريل نيكرشملا لاتقدتلا ندوشأ نأل نيكرشملا تلئاق لاق لوأ
 ًاربأو هباحعأ ىنعي ءالؤه عئصامم كيلا رذتتعأ ىلا مهللالاق نوما فكلاو دحأ
 دعساي لاف ذاعم نيدعس هليقتساف مدقت مث يكردملا ىئعي :ءالؤد عستصامت كيلا

 كفل لق دنم ناق دحأ نودن» اهحر د أ ىنا رضنلا برو ةنجلا ذاعم نب

 عرب ةنمطوأ فيسلا 5 هب رض نيناعو اعضب هباندح وف س أ لاق مصامهللا لوسرأي

 هناث هكأالا رح ةقرعاق نؤكرتللا هنلدمدقو لتقدق ءاادحوو مهمسإ ةيمزوأ

 لاحر نينم ملام هغابثاىفو هن تازن ةيآآلا هذهنا نظنوأ ىرن انك سنألاق
 عم ان رجاهلاق ترالانب بابخ نع 1 قى ) ةيآآلا رخآىلا هيلع هللا اودهاعام اوقدص

 لك أي ملو تام نهانف هللا ىلع ان رح

 ةكسأز ام انيطغ اذااتكو دا ددحأ موب ل ريع نب بعص» مهد اب ام 006

 5 ملسو هب هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ان عاق ةكلاريكاس هيلحر ائيطغاذاو ءالخر تدب

 ةرغلا اهم دس وهف هنرك ” هل تعش ع نه انمور الان هيلحر ىلع لم و ا 5

 ةراعتسا هذه هترك ه|تهضنو تكردأىأ تعبأ ًانمانموهلوقؤو فوصن م نولهءابكا

 لاق هل ومان ءا»# اهفطشو اهنتحيىأ امد هلوقو ايندلانم مهل هللا حشا

 ةضط لو سو هيلع هّللاٍلص هللا لوسر تمم“ كرشب أ الأ لاقف ةيواعم ىلع تلخد
 مزاحى نب سق نع( ١ بيرغ ثيدح اذهلاقو ىدمرتلا هحرخ ًادحن ىضق نع

 لحوزنع هلوق # دحأمون سو هيلع هللايلص ىنلا ااهب قو ءالش ةيلطدم تداولا
 دهعلاب ءاؤولاوه مهقدصو مهقدص هانز أ 7 مهقدصب نيقدا_صلا هللاىذ ع 2

 مهرودص هلحرشيو ناعالاىلا مه دوف ىأ# مهلع بوتبوأ ءاشنا نيقفانملا بذعي 0

 ادا ىلا كا[ 4 اورفك نبذل هللادرو ا ا اروفع ناكح هتاانا وف

 ارفظىأ © اريخ + اولاممل 9 اودارأام ليش مهرودص فشي مىأ 4 مهظيفب

 0 هللادحو نينعلت 0 هنلاؤس هللالوسر

 ( ىنكو ) ارورساوبيصي مل ( اريخاولانبمل) مهقنح(مهظيغب) هباعصأو نايفسابأةككرافك (او رفكنيذلا) هللا فرص
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 اونواع ( مهورهاظ نيذلا هتلالزنأو )ابلاغ ارداق ( ازبزع ايوقهتلاناكو) ةكّتالملاو حيرلاب ( لاتقلا نينمؤملا هللا كو )

 هيلع ليربجنا ىور هب نصختام ةيصيصلا مهن وص> نم ( مص ايصنم ) ةظيرق نم ( باتكلا لهأنم) بازحالا

 موا اوعضوو ةنيدملا ىلا ز ولسا عحرو بازحالا اهيفمزهنا ىتلا ةإبالاة حبس ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر ىت ا مالاسلا
 كسعاي هللا نا هللال و - رايلاقف شي رقةعباتم نم لاق ليررب> ايا ذهاملاقفج رسسلا ىلءو سرفلا هحو ىلع راغااو موزي اهسرف ىلع

 اعيطم اعماس ناكن منا سانلا ىف نذافةمعط ركل مهناو افصلا ىلع ضيبلا قدمهقاد هللا ناف مهيلا دماءانأوةظيرق ىيلاريسملاب

 ىل< هللالودرلاقف ةليا «بازحالاةروس-) نيرسشعو اس رهو رضا هه ٠١ زيه ةظيرق ىتىفالا رصعلا لصيالق

 ةكعالملاو حرلاب # لاتقلا نينمؤملا هللا كو 8 بقاعتوا لخادتب نالاحامهو نيرفاظ |

 لزناو ف ”ىش لكى لع ابلاغ © ازي رع  هديربام ثادحا ىلع # ايوق هتلاناكو ف |
 © مهدايص نه ف ةظيرق ىنعي# باتكلا لهانم 98بازحالااو رهاظ# هورهاظنيذلا |

 ىظلاو روثلا نرقل لاقي كلذلو هب نصحمتام ىهو ةيصيص عج منوصحتم |
 نواتقت اقيرف 9 مضلاب ”ىرقو فوكلا ## بعزلا مهبولقىف فذقو ٍظ كردلا ةكوشو
 هيلع هللاىلص هللالوسرىبا لمشاربحنا ىور نيسلامضب ”ىرقو # اشرف نورسأتو
 اوعضي مل ةكئالملاو كتمال عزنتا دجتاي لاقف بازحالا ايفمزهناىتاا ةلبللا ةوعبص و

 رصعلا اواضيالناسانلا فنذاف مهلادماعاناو ةظيرق ىلا ريسلاب كأي هللانا حالسلا |[

 راصحلا مهدهح ىتح ةلءل نيرششعو اسوأ نيرششعو ىدحا مهرصاف ةظيرق ىنببالا ا
 لتقدعس مكحل هباوضرف ذاعم نب دعس مكح ىلع لاقف اوناف ىمكج قغ نر مهللاقف |
 هللا رك تيكح لاقف سو هيلع هللالص ىننلا ريكف مئاسنو مهيرارذ ىسو مهيلتاقم |

 مكثرواو يه ةئامعبس مهتمرس اورثك اوا ةئاقس مهنم لتقف ةعقرا ةعيس قوفزنه |

 مهماناو مشاومو مهدوقن »4 مهلاوماو ف وصح 4 مهرايد وو مهعرامع » مهضرأ |

 مكنا:لاقف راضنالاهف ملكتف نب رحاهلل مهراقع لعج مالسلاو ةالصلا هيلعدنا ىور

 ةمعط ىلهذهتلعج امنا ال لاقف ردبمون تسجخاك سمختاما رع لاقف مكلزانمىف

 هكلم ىف ىأ « ايوق هللاناكو ظ حرلاو ةكمالملاب ىأ 6 لاتقلا نينمؤملا هللاؤكو ||
 « باتكلا له أنه مهورهاظ نيذلالزنأو و» ىلاءتهلو ت8 هماقتنا ىف ىأ ( از نع ف

 نيلبسملا ىلعو ٍيسودهيلع هللا ىلص هللالوسر ىلع نافطءو شيرقنه بازحالا اونواعىأ ظ

 فذقوةيصيص اهدحاو مهلقاعمو مهنوصحنمىأ 4 مهصايصنم و ةظيرقونب مهو
 ةئاقق- اوناك لاق لاجرلا ىنعي * نولتقت اقيرف  فوللاىأ « .بعرلا مواقف
 مكتر وأ وإإ نيس ليقةئامعبساوناك لاش ىرارذلاوءاسنلا ىندي# ايرف نورسأتو»
 مهلاومأو مهرايدو مهضرأ

 ا

 ىلع نولزتت ملسوهياع هللا

 مكح ىلعلاقف اوناذ ىركح

 هنأوضرف ذاعم نب دع_س

 نا مف تح الك
 م«رارذىستو ,ملتاقم لتقت

 ىلا ربكف مهْوانو

 لاقو ملحو هيلع هللا لص

 نم هللا كح تمكحدقل
 مهلزنتسامثةعقرأةعيسقوف

 قوسىف قدنخو
 مهمدقو اقدن> ةئدملا

 نهمهو مهقانعأ برضف

 ليقو ةئامعست ىلا ةئاعام

 ةئامعبس و لتاقم ةئاقدا وناك

 مهبولقىف فذقو ) ريسأ
 مضبو فودخللا ( بعرلا

 بصنو ,ىلعو ىتاش نيعلا

 (نواتقت ) هلوقب (اةيرف )
 نورساتو ) لاجرلا هو

 ىرارذلاوءاسنلا مهو(اش رق

 مهضرأ مكتروأ 0

 ىأ ( مهلاومأو مهرايدو
 مكلزانم ىف ركنا مهل لاقو راصنالا نود ني رجاهملل ههراقع لءج ملسو هيلعهللا لصدهللا لوس رنا ىورةعتمالاودوقنلاو ىثاوملا 3

 رصنب ( ايوقهتلاناكو ) ةكئالملاو رلابنينمؤملانع لاتقلا ةنؤءهللا عفر ) لاتقلانينموملاهللا زكو ) ةلودالوةمنالو

 ريضنلاو ةظيرقونب مهو( باتكلا لهأ نم ) ةكمر افك اوناعأ(مهو رهاظ نب ذل'لزنأو)نيرفاكلاةمقنب ( ازيزع )نينمؤملا ٠
 را +. كا . 2 8 0-6 -

 (بعرلا مم ولف ىف )لعجو(فدقو) منوصحو ره روصق نمأ مهيضايص نه )اميباحاو بطخ نب يحو فرشالانب كك

 ةلتاقملامهو مما رف نول تقتل وة (نواتقئاقرف)نولتاقيو نوفاال كلذ ىلآقا وناكو باح أ و وسو هياعدللا ىلصدحح نم فواخا

 مل ةيجهلاومار ل

 ع 0 0 ٠ ع 2
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 مونىلا ممفت ضرالكل مهو ريبخ لبقو مورلاو سرافك © اهوطتمل اضراو

 كلذ ىلع ردقيف «* اريدق ”ىش لكى لع هللاناكو # ةمايقلا

 ليقو مورلاو سراف ليقوةكمامنا لاقبو رييخ ىه لق دعب ىندي#م اهؤطتومل اًضارأَو

 6 اريدق ”ىشلكىلع هللازاكو يب ةمايقلامويىىلا نيإسملا ىلع مت صر الك

 مد ةظيرق ىلا ةوزغ ركذ جم
 نءعقدن1لاةوزغىف مدقتملاىراحملا لوق لعو سة نس ةدعقلاىذ رخآ ىف تناك لق

 سو هيلع هللا ىلص هللالوس رنا ريسلاب ءالعلا لاق عبرأ ةنسىف تناكابنأ ةبقعنب ىسوم
 00 فرصنا ,هدال ىلا نيءجار بازحالا فرصناىتلا ةليللا نم عيصالمل

 هيلع ليدبح ىنأ رهظلا 0 حالسلا اوعضوو ةنيدملا ىلا قدنخلانع نونمؤملاو
 اهيلع ءاضي ةلغب + ىلع قريدسا نم ةمامعب اممعتم ِس وديلع هللا ىلص هللال وسر مالساا

 شحج تلي باز دنع سو هيلع هللا لص هللالوسرو جاببدنم ةفيطق اهيلعو ةلاحر

 متنلاق السلا واد هللالوسرأي ليربح لاقف هقش تلسعدقو ها لست ىهو

 تءجراموةليل نيعبرأ ذنم حالسلا ةكئالملا تعضوام كنع هتلاافع 0 لاق

 ىنلا لعد ةسرفو ليربح هحو ىلع رابغلا ناكمنا ىورو موقلا باطنمالا ن هلأ
 كرعأي ىلاعت هتلانا لاقف هسرف هحوو ههحو نع رانغلا 2 سو هيلع هللا ىلص |

 تمهفو مهراتوأ تدءطقدق ىنافمهلا زماف ةظيرق ىومللا كالو ةظررف ى كاريسلاب

 ناكنم نا نذاف ايدانم يسوديلع هللا ىلص ىنلا را لايليو لازازىف مهتكرتو مجاوبأ

 !سو هيلع هللا لص ةالوسر مدقو ل ىتىفالا رصصملا نيلصيالف اعيطم اغماس

 07 م اند اذا ىتح ىلع راسو سانلا اهردّعاو مهيلا هتبارب بلاط ىبأ نيىلع

 هللا لص هللا لوسر ىتل ققح عحرف !سوهملع هللا ىلص هللالوسرل ةعبق ةلاقم اهنم عمو

 كنظألاق ثباخالا ءالؤه نم وندنالنكلعال هّللالوسراي لاقف كف رطلاب عسوهياع
 كلذ نه اولوقيمل اا ا 01 لاو ا كوس معن لاق 5 مهنه ىل تعن#

 ةدرقلا ناوخااي لاق منوصح نم م هيلع هللا لص هلل 0 الف أش

 هللالو_بريصو الوهج تنكام مس ءاقلاايأاي اولاق هتمقن مبلزنأ زتاوهتلاك ازخأدق
 مكب م لح لاقف ةظيرق ىنىلا لصينا لبق نيروصلاب هناكص أ ىلع لسوديلع هللا ىلص

 اهنلعو ةلاحر اهيلع ءاضرب ةلذب ىلع ةفيلخ نبا ةيحدان سم هللالوسراب اولاقف نا

 مءلزلزبإ ةظررق ىىلاثعب مالسلاهيلع ليربج كاذ راو هل لس لات ةفيطق

 ةظيرق ىب سو هيلع هتلاىلص هللالوسر ىنأ املف م.ولق ىف بعرلا فذدقو موص>
 ءاشعلا ةالصدعب لاحر هاناف سانلا هءقحالتو مهلاومأ ةيحان ىف اهرابآ نم رثب ىلع لزن

 ىفالا رصعلادحأ نيلصيال اسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل رصعلا اواصيملو ةريخالا |

 0 سس و هيلع هّللاىلص هللالو_سر مهرصاح ءامعلا لاق سو هيلع هللا ىلص
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 )3 نيسدق ا هقدصنو لدحرلا نما او راح ايأاو ف[

 مكئانأو مكلاومأو رايد ىلع نونمأتف مباتكف هودحم ىذلاهلاو لش |

 رهف هله منيب أ اذاذلاق هريغ ه.لدتسنالو ادبأ ةاروتلا كح قرافنال اولاقف مئاسنو

 انءادو كرتنالو فو بلاي نيتلضمالاحر هءاعحأو دج ىلا جرخت مث انءاسنو انما ل - ل
 ناو هيلع ىد ا شانءارو كرتن ملو كلهن كلهن ناذدح نيبو انني ١ك ميلا

 5 0 دي ءالؤم لت اول هناا نذل را 0

 ف
 2 ظل
 سا

 د

 مكنم ا تاياملاق كيلع انعام مسملا نم 71 لع دقنمالا ان 8
 نأ !سو هيلع هللاىص هللالوسرولا اوثعب ممنامث رهدلا نم ةليلام 006 ١

 هريشتسن سوالا ءاقلج اوتاكو .فوعنب ورع باش أرتخلا دعب هيا | ١
 ءاسنلاو لاجرلا هيلاماق هوأرالف ميلا سو هيلع هللا لص هتلالوسر هنرالاوماو
 منلاق دم مكح ىلع لزن: نا ىرت 9 5 اولاقف مهل قرف ههجوىف نوكم نايبصلاو ٠

 دقفلا تفرع ىتح ىامدق تلازام هتلاوف ةبابل وألا جئلاعتا ةقلح ىلا ديب يراشأو ٠
 5 سو هيلع هللا ىلص ىتلا تأيملو ههجو ىلع ةبايلونأ قلطنامث هلوسرو هلل تنجب

 تعنصامت لع هاللون ققح قاكم حربأال هللاو لاقو هدعنم دوجىلا روسملا ف (ِ

 هِق هلو سرو هللاتنخدقذابىف هللاىنازبالو ادبأ ةظيرق ب ضرأ ًأطيال هتلادهامو ٠
 ترا ىنءاجدقولامأ لا هنلع أطبأو هريخ سوهيلع مالك هللالوسر .غلباطفادبأ

 أ ةبوت لزنأ هللانامن هيلع هللابوتبىتح هناكم نم هقلطأ ىذلاب انأاف لعقذ اامافل :
 هللالوسر تعسف ةلسمأ تلاق ةلسمأ تدب فوهو !سوهيلعمتلا لص هللالوسر ىلع : .ةيابل ٠

 ىلع ٍبينلاق كنس هللا كا هللا لوسراي تكحض مب تاقف كيعضي اسو هيلع هللا لص :

 اهترخ باب ىلع: تماقفلاق تدشن ىلبلاق هللالوسراي كلذب هرسثبأ الا تلقف ةبابلوبأ 1
 راثفلاق كيلع هللاباتدقف شبا ةبايلابأي تلاقف باسخلا نيلع برضينأ لبقكلذو
 هءلعصاافمدس ىنقلطي ىذلاوه هللالوسر نوكيىتح هتلاوال لاقف هوقلطبل هيلا سانلا .

 ىب نهر فن مهودسعنب ديل وديعس نب ديسأ ودرس باش ناكل يفعنامأ عيصلا ىلا را راك

 كات اولشأ موقلا عوض مهكلذ قوف نم مهممس ريضنلاالو ةظيرق نم اوسل ليك

 كلتىف جرخو سو هيلع هللا لص هللالوسرأ مكح ىلع ةظيرقونب اهبف تازن 5 1
 ةلس نب دجم ىسلعو لس هيلع هللا لص هللا لوسر س رحب رف ىظرقلا ىدعسلانبورمةلدللا

 لخسينأو أد ورغناكوىدعسلان: ورعلاق اذهنغناق هآراطف ةليللا كلت ىراصنالا
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 0-1 لهي ٠١5 زق»س 4 نورشلاوىداحلاءزجلا)
 . اي : ردغأ اللاقو ٍسوديلع هللا ىلص هللالوسرب مهردعىف ةظبرقى عم

 ههجو ىلع جرخف هاسس لف ماركلا تارثع نم ىنم رحال هللا ةلسم ن د لاقفادأ سو

 نيا رك ايست ةليللا كلت ةنيدملا ىف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دعم ىف تابىتح

 هنافوب هتلاداحت لح ركاذ ل لاقفهنأشإسو وهيلع هللا لص هللا ل وشو رارك دف هنلا ضرأ نم سهذ

 32 لاو فظل ىو مم قوق عكا ةعرن قثوأ ناكملا مر سانا لل

 هبف لاقف بهذنأ ىردنالو ةاقلم.هتمر توصأف سو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 هللا لص هتلالوسر مكح لعءاوازن اومعصأ الف ةلاقملا كلت سو هيلع هللا ىلص هتلالوسر
 ىلاوهىف تاعفدقو جرزخ+ل نود انيلاوم ممناهللاوسراي ان بئاوتف سوهيلع

 سطات هلك ل ٍسوديلع هللاىلص هللالوسر ناكدقو تلعدقام سمالاب جرزخلا

 * لون أنت هتاادبع رهيا هلأسف هبكح ىلع اولزنف جرزلا ءافلح اوناكو عاقتبقىت
 الا ريعسعاب :نوسضرتالا ٍلسوهبلع هللا لص هللالوسر لاق سوالا هملكالف هل مههوف

 هللا ل وسر هله> دعس ناكو ذاق فعشسملا كاذفلاق لباولاق مكملجر مهق م -

 ىوادت تناكو ةديفر اهللاش نيلسملا م ةأرما ةيحىف ,روعس وف ملسو هيلع هللاىلص

 . هللالو سر ناكو نيلسملا نم ةعبض هبتناكن» ةهدخ ىلع اهسفنم بستحنو ىجرملا

 قحةدفر ةيحىف هولعحا قدنكلاب مهسلا هءاص أ نيح هموقل لاقدق سو هيلع هللا لص

 كود ةموقءانأ ةظيرق ىف سو هيلع هللا ىلص هّللالوسر هيكحالف تيورق نم هدوعأ

 هللالو_سرىلا هع اوابقأمث اه يسج ذاحر ناكو مدان م ةداسو هلاًؤطودق راج ىلع

 لس وديلعمآلا لص هللا لوس رناف كيلاومىفنسحأ ورممإبايزولوقت مهوإسو هي هيلع هللا لص

 متالدم ول هللاىف ةذخأتالنأ دعسل نآدقلاق هيلع او رثك اللف مف نحمل كلذ كالواعا

 لص نأ ل ئقةظي رقى لاجر مها ىنفلهشالا راد ىلادموقنم هعمناكنم ضعب عجرف

 . هيلع هللا لص ةهللالوسرلا دعس ىهتنا (لف هنم عم ىتلا هتماكن ع ذاعم نب دعس معلا

 ٍسوديلع هللا لص هللا لوسر ناو رعاب أايااولاقتدلا اوهاقفءولزناف مديسى اا وهوةلاقإسو

 مهيفركملانا هقاثيمو هللادهع كلذ. مكلع دعس لاقف مهيف كف كيلاوم كالودق
 سو هيلع هللا ىلص هللالوسزاهيف ىتلا ةيحانلاىف انههنم ىلعو لاق معن اولاق تيكا

 مسوديلعهللا ىلصهللالوسر لاقق هلالالجا عسوهيلعدتلا لص هللا لوسر نع ضرعموهو

 لاقف ءاسنلاوىرارذلا ىستولاوهالا مسقتو لاجرلا لتقننا مهبف مكحأ ىناذدعسلاق متن

 اوازنتبلا ُ ةئقرأ ةعشل قوف نه هللا كح تمكحدقل دعسا ٍسوديلعهللا لصهللا لوسر

 جرخ مث م راجحلاىنب ءاسننم ث كا رادىف !سوهيلع هللا لصدهتلال وسر مهسبحت

 مثقدانخ امقدنغف موبلااهقوس ىهىتلا ةنيدملاقوسولا ٍرسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 يح هلوسروهللاودع مهفوالاسرا مءج ري قدانملا كلتىف مهقانعأتب رضف مهلا ثعب
 نيباوناك لوي رهلرثكملاو ةئامعبسوأ ةئاققسرهوموقلاسأر دسأنب بعكو بطخأ نبا

 هيلع هللا لصهتلالوسر ىلا م.بهذي .هودسأ نب بمكل اولقدقو ةئامعستلا ىلا ةئاعنملا
 ' ع زئيالىعادلا نورتالا نولققعتال نط وم لكف أقات عنصي,ام ىرئام فنك | ايالاسرااسو

 ١ ) ناو ©



 ( بازحالاةرون ١) ا ماي ربع "07 ا
 ىنلا نم غرف خا ٍبأدلا كلذلزيإف لتقلا هللاووه عجربال م 7 2

 لكم هيلعاهققغدق ةيحافتةلح هءلعوهتلاودع بطن يح ملسو هيلع هللا ىل
 هللالوشرملا رظنال لب ةقئعملا هادنةعو2 اهلسي الم ةاع'ًاةلعأ اديرفالا مغر . ى ١

 ىلعلقأ مل ذخي هللا لد نم هنكلوكت : وادعو ىسشن تملامهللاو لاق ملس ودلعلل الص

 سلج مثل ئارس | ب ىلعتيتك ةمدامو ردقو ٍباتكهّللا عاب سابال هنا سانلااهيأ اقف سانلا
 هللاو تلاقةدحلاوءاآعاالا هك رق ىببءاسن نم لت ملتلاق ةشئاعنءىورو هقتعب 7 ش

 مهلاحر لت ماسوهيلع هللا ىل-هللا لوسرو انطب وار هظ كد و ىمكث دعت ىدتعلا#ا

 تلاقملوتلقلتقاتلاق كلام كليو تلق هللا وان تلاقةنالف نب اهمساب, فتاه فمتهذافسلاب ١
 بيط اهم ابجي ىقأ املوق ةقئان تناكو اهدنعب رصف قل هند

 مكحلا ايضا 001 ًأرملامس !ناكو ىدقاولا لاق لتقتاملا تفر عدقو كه ةرثكو سفن ٠

 ةظيرق 2 قانعأ نابوصت 1 ىلع ناكولاق ديوس ن.دالخ تاتقتناكو ىطظرقلا

 نب رييزلا ناىرهزلا نعق مسا نب د2 ىورو كانهسلاح مسوديلبشالتتأل

 موب 0 سام نب سيق نب تبان ىلعنمدق ناك نجرلا دبعابأ ىنكيو ىظرقلا|

 نجرلادبعابأيلاقف ريبك عشوهو ةظيرقموبءءاخ ةليبس لخ مث هتيصانزخ 5
 ميركلانالاق ىدنعك دب كءزج نأ ديرأىنالاق كلثم لثم لهجي ل هولاق ىنفرعت

 ناكدق هللالوسراي لاقف سو هيلع هللا ىلسدتلا ل ا ىلاتباث ىأمملاق م مركلاى عا

 هللا لص هللا ل وسر لاقف ههد ىلبهفاج هيزخأنا تبيح ا دقوةنمىلعهلو د ىدنعريبزلل ٠

 ميش لاق كمدىل هودق سو هب هيلع هللا ىلص هللا لو_سرنا هللاقفءاناذ كلوه موديلا

 هللالوسرايلاقف 0 وهيلعهللا لصدتلا لوس رتب ان ىنأف ةاركلاب عنصرا دلوالو هإلهأ الويك

 كيما ىناطعأ !سوديلع هللا ىلص هتلالوسر نالاقفءاناف كل رهلاقف هدال ا ددلعأ؟
 2 0000 مهواَعاَف مهل لامال 0 . له أ لاقف كل مهف ك 0 و

 0 وهيلعهللا لص هللا لوس ر نالاقفءاناف كلوهلاق هللا لوسراي هِلاَملاَقَف ِِس وهيلع هللا لم

 دف دانت نشا هيو ا لا لكنا تلا لاقف كلوهف داموا
 لارعان ررك اذاانتساحو انددشاذا 0 لاقل تق لات دس نأ كلك ىلا ىراذ

 لاق ةظيرقنب ورعىنبو ةظبرقنإب مكى ب ىنمي ناسلجلا لمفاف لق لتقلاق اومن "
 ءالؤهدمب شيملا فام هللاوفموقلاب ىنتقتساامالا تباثأب كدنعىديب كلأسأى ان لاقاولتق

0 

 هلوق قيدسعلا 08 غلباذ 0 دا همدع؛ةحالا ا ر اصيب نأ رين م

 م ادبأ ادلع كلا 0 ران قهللأو 000 الا قلبق

 مَعَأو ن نبذ املا ىلع مدان م مسق من مهم تدب نم لتق أدق !سوديل

 سارع 2 ةثالث سسرافلل نان “نازل ايو للا! لرب مولا 9
 ناكواسرؤ نيثالثو ةتس ليك!تناكو ميس سر ف هلنسنا نع لجارللو مهسهسزافلو

 ىراصتالادب زنبدعس ملسو هيلعهللا ىلصهللالوسر ثعب مث نامهسلا هيف عقو مو لوأ 7

 هلال وسر ناكواحالسو اليخ مهل عاتبافدجن ىلا ةظي رق ىجلايابس نم ايارسب لهشالا ىجاغ

1 



 مر نقر 01 سل ناي ا ل طاف ا ب 717777777775 ووو ووو يح حو م

 لإ 0 ) 3 لاؤمالا# ةكواشلاو ةعسلاىأ ( اهتيزوايندلا ةودللا ندرت نثنك نا ك>اوزاللق ىتلااماأي )

 نك رابتخا و نككداراب نبأ ن يلاعت ىنمموةنكمالا هلاممتسلا ىفىوتسا سأ ىح ا راكملا فن عظنر 1 ناكلا ف نمهاوش نا

 ْش .(نكمتمأ) ندد ماقدلوقكا ١٠م نيش لا نورشعلاو ىدااءزجلا م 0 نيسمالا دحال
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 «نيتساهرجأمؤناخاص ل ءتوو» هلوسو هللا عطتىأ# هلو رو هلل :«تنقي نمو و | ) اًحاس لمت ودل وسر ودل 0 ااا ا تاو رف جرا نءادساتح « ةورمم | .نكنم) عطب ( تنقيمو

 ىلاةراشاهيفو نما زا عفرلنمماو فيعضتو ةنس> نب رشعب ة:ل- | ل قاه ريغ رح | ىلثم 5 ٌْ موتا زنييرابياهاعلال
 ىبلاءاسنايإف ىلاعتدل وق 2 ةنبلا ىنديو# اعرك اقز راهلاندتعأو © نيملاعلاءاسن فرش نهنأ (نيتسم)اماوث(اهرجأ)ارطعن

 هللا ىلص ىلا ءاضر نوماط ىلعةسموةعاطلا ىلع ةسم# ني:صاه رحا ا نال اس ل متو 5 ا

 نم ظفا ىلع اللجاضي|ءامااب لمأو قالا وة ريض[ رهو: ةشاغملا نسح وةعانقلاب سو هيلع |

 اهرج|ىعةدايز ةنجلاىف م اعرك اقزراهلاندتعاو هللا مسار يمض هيفا ىلعاضي الأب اهتؤيو
 . . . 0 ْ ١

 ا ايوتسم ماعلا ىننا ىف عضو مثدحاولا ىنهع د و دح ا صا ءاسنلا نم دح اكن ىبنل اءاسناب ولف ا

 ! لضفا| ىفءاسنا!تاعاج نمةدحا اوةعاتك نامل لاو ريثكل اود اولاو ثنو ورك ٠ دملاهيف |

 ١ اعضاخ نكل وق نيحتالف«# لوقلاب مضخم الف 9 هلوسر ىض رو هللا كح ةغا اذع# نتيقت ا ناو# ٌْ
 7 ل ا

 00000014 لك ىدتع نكردق سيلدرب سابع الا« ءاننلا نم دحاك نتسل ا : 0 000 | 1] 20100111

 | هتتطافمتلاىني « نتيقتانا »ف ىدل مظعأ نكباوثو ىلع مرك أنتنأ تاحلاصلا ءاسنلا || بر َُك
 | نققرتالولاحرلللوقلابناثتالىأ © لو-ةلابنمضعالف #4 قتالاوههتلادنع مركالاناذ | 7 0 7 ) 0

 ١ دحبالوق نلقتالىنملاو قات ليقوةوهشو رو ىأ# ض سمدلق ىف ىذلاعمطيف قفمالكلا ٠ باوثلاوةعاطلا و ةصعلاب
 ١ تيطاخاذالاقملاق ةظلغءااىلاةيودنم ةارملاو نكف عمطلاىلا >1 هيزد>افلاو قئفانملا ١ ل / 1 ا 0 1 َي 1
 دنعمالسالاونيدلادبجوبىأ# افورعمالوق نلقو نهبف عامطالا عطقا بناحالا | 00 2 00 ١ 0 || ناعط ١ نا(,نابق ١ نا ]تافعلاو

 ٌْ نرقو## لح و نعهإ وة #ىل هللا رث ذ فور عملا لوقا ليقو عوض ريع نم ناب هيلاذحالا | لوقلاب نققرتالف ( لوقلاب زرق 000 انشا ؟دفر ل1200 ةربغءىدايهلاةحاللا| ن2 0/0

 7 46 ىف ) نرتو)ةيبرالباعخ (افورعمالوقنلقو) ان زلاةوهش(ض سدهبلق ىف ىذلاعمطيف)بيرغلاعم مالكلا نييلتو



 | ىلا رسكتلقنو نررقا ار نمىلوالا تفذجر ,ةرقنمواار او رقبر قو نم نك وِ
 هيفةغلوهورقا 0 جفلاب ب ممصاعو عفانةءارقددب قبو لصولا زم نعاجم ىتغتساف. ف الا 9-9

 ةيلهاجلا ب ربتوإل نكسشم ثم ىف نريد ”الو# نجربتالوو» عقج ااذاراقتراقنمنوكي نال ع وأ[

 نامزلا ليقو حو ها نيبامىهلقودع . هيله مايا قماينلا جدل اع ريتا ىل دالا |

 اهسفن ص رعت قييرطلاطسوىهَمف ٌواؤللا نم اعرد سدلت ةأرملاتناكمهارباديفدلو, 2 1

 اىلوالاةيلهاجللا ليقو مالسلا و ةالصلاامرياعدو ىسيعنيبامىرخالاةيلهاذاو لاجرلا لع

 هلوقءهدضءعيو مالسالا ف قوسفلاةيلهاح ىرخالا ةيلهاجلاو مالسالا لق رفكلاةيلهاج 4

 نٌاو## رفك ةيلهاج لاقمالسا وارفك ةيلهاج لاو ةيلهاج كيفناءادردلاىال مالسلاهتلع []
 اعنا هنعن 11 هل نو ا © هلو_سروهللان ءطاو. ةوكرلا نيت آو ةولصلا

 نويينو نهسمال ليلعت وهو كّصرمل سندملابنذلا  سجرلا م كتعبهذيل هتلادب
 1 عطا 0 وا 0 كر 0 1 مك ِ

5 
 2 1 ١

0-1 2 
- 
 ا

0 
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 1 : |[ مه 2
 5 1غ 17 اهل

 0 ا ,اودني 0 0 ورغم و 0 50 8 0 +
 ملسوامهيلعدتلا لص دو ىسيعنيباموهىلوالاةيلها+سا لبق 031 ىلوالاةيلهاجلا9لاجرا |

 نييتادلا طخ ريغردلا نماصبق سيل أ رملاتناكم السلا امهءلعنالسودوادنمزوهليقو أ
 ىشع و هسالتف ول وللا نم عردلا ذمعتةأرملا تناكرابجل دورت ن مز ف ناكل يقودنماهفلخ ىريف َ

 ةيلهاجلا طابع اناقو لاجرلا ل عاهسفننضرمتؤو هراح ىش اهيلع سبل قيرطلال 0
 مالنا ذالثملا اع ماكو نم ننطن ,اليقو يس أت ناكو سيرداو حوت نيبامىل والا

 ىو احابص لابجلا لاخر تناكو ليلا كتي رخ لاو ١ لهسلا نكشي امهدحأ ناك
 دلبأ ناو ةعامد 1 احرلاىو احادص لوسلا ءاعن ناكو. ةمامد ءاستلا

 توماواك ةاعرلا هذ سحب ىذلالثمأش دخعاو هم دخل ن ناكو ةسشن هرجأو لهسشلا لها

 نوعمتج اديع اوذختاو هيلانومقسي مهونأت مهلوحنم كلذ ملف هيت نتا حل 31

 0-0 نا م ذلحرناو نوللاجرلا نيريتو لاحرلل ءاسنلا جربتتف ةنسلا فلا ٌ

 اولزتف مهلا اولوهف كلذ مهربخاؤ هءاحصأ ىناف نهت -ايصوءاستلا ىأرف كلذ هديعىف مهيلع . | َ
 ةلهادلالبقو ىلوال اةءلهاجلا جربت نحربتالوىل !اعتهل وق كلدفن :ي.فةشخحافلات رهظو 4 1 1 7

 ركذندقليقو نامزلارخآ ىف مهلمف لثم نواعش موق ىرخلالاةيلهاجلاو مالسالا لبقام ىلوالا (

 ىأ »7 ةوكزلا نينآو وه ةبجاولا ىأ يي واصلا نقأو 0 ا اها نكتملناو ىلوالا . 0

 مكعبهذإل هتلاديرب ,اعا 8 ىهناميةورعأ اميفىأ# هلوسرو هللا نءطأو د ةضورفملا [!
 هشهلل سلامون راطيشلا لمع ىنعي سابعنب !لاقو هنعءاسنلاهللا ىبنىذلامئالاىأ  سجرلا | 1

 نهذلاحر 500

 هللا ل ىبنلاءاسن مها ريهطت ؟رهطيو تيبلا لها ف ءوسل لب قوكشا!سجرلا لقوا َ

 ملعب (نكتوسف) ا 0 0 راركتلا نم 3 ف 3 انا رع لوالا تفدح رش 0

 رتختلا جربتلاوةعدقلاىأ !بازحالاةروس) (ىلوالاةيلهاجلا جربت 611 ه]ل»- نحربتالو)صفحو ىندمو

 ةنيزلا راهظاوأ ىشملاف

 احربتنجربتالوريدقتلاو
 ةيلهاجلا ىفءاسنلا جربت لثم
 نامزلا ىهو ىلوالا
 اموأ ميهارباديفدلو ىذلا
 مالسلا امهيلعسوبو مدأ نيب

 ناهلسو دواد نمهزوا

 نييبامىرخالا ةيلهاجلاو

 مالسا|امهءلعدهو ىسع

 ةيلهاس ىلو الا ةيلهاجلاوأ
 ةيلهاجلاومالسالا لبق رفكلا
 قوسفلا ةيلهاح ىرخالا
 نكأ ًاو)مالسالا ف روحعفلاو

 نءطأوةوكّرلانيتآ و ةواصلا
 ةالصلاصخ (هلورودتلا

 ع مث ١ نمالاب . ةاكرلاو

 اليضفن تاعاطلا عنمجم

 امهيلع بظاونهنالامهل

 اعا !)امهءاروامىلا هأن رح

 مكنع تهذدلل هللادبرب

 ( تيلا لهأ سجرلا
 ىلعوا ءادنلا ىلع بصن

 نا ىلع ليد دقو حدملا

 لاقو هت لهأنم هءاسن

 لاحرلا ديزأ هنال مكتع
 ةلالدب هلآ نم ءاسنلاو

 ندم (اريهطت كرهطيو )

 ُُك نررقتسا ) نكيوس ىف

 توببلا نه نحر ذنالو نكتوم
 الو ) راقولا 0

 1 هئيزب نس 00

 هللا نعطأو ) نكلاوماةاكز نيطعأ ( ةوكرلان او إنا تاواضلا 0 ةواصلانقأو ) ةنواملاقاقرلا باشاف 06

 نه ( اريهطت ؟رهطيو)ةوبنلا تيب لهأي(تيبلا لهأ) مثالا (سجرلا كتع بهذيل) كلذب(هللادي ريغ ) فورعملا ف (ماوس



 مثلا او هيلعهفا لص هللا لو سر تيب لأ فراق الثل نهظغوو ندهسعاو خدهابن امتامنانيب مث ماث آلا ةساجن
 - فرتقملا ضع نالرهطلاىوقتلو -4 ١ 17]ق- سجرلا بونذلل ؟نورشعلاوىناثلاءزجلا) راعتساو ىوقتلابامعاونوصتيلو

 ثواتن امثواتب تاعقملل 12256565721 25255ئ2535252222 252522-22252225592222522559 لى 222292722222222 يح نيس

 امأو ساجرالاب هندب
 قن اهنه ضرعلاذ تانسحملا
 ريفشهمف ورهاطلا بوثلاك
 ىهانملا نع بايلالا ىل وال

 صاوالاىف مهل بيغرتو
 نكتوينىف لشامنركذاو)

 نآرقلا ( هللاتايآ ع
 ةلفلا ٍ (ةيكللاو)

 نآرقلا ىناعم ناسبوأ
 املاع ( افيطل ناك هللانا)
 املاع(اريمخ )ءاشالا ضماوغب

 نكلاءناي ملاءوهىًااهقئاقح
 ةفلاعنرذحاذ نكلاوقاو
 هلوسر ةصعمو هبنوهسحأ

 ىلص ىبنلا ءاسنىف لزئاملو
 لاق لزئام سو ةيلع هللا

 انف لزنا ف نيلسملا ءاسن

 نيلسملانا ) تلزتف "ىش
 لخادلا ملا ( تالسحلاو
 داقنملا برحلادعي سلا ىف
 ضوفملاوأ دناعال ىذلا

 هلع لكوتملا هللا ىلا ءسحأ
 هللاىلا ههجو اسأنم

 / نرك ذاو ) بونذلا
 ارشام (ىلتام)نظفحاو

 تايآ نمنككوس ىف) نكيلع
 ) زمكحلاو ) نآر فلا( هللا

 لدلملاو أ كلاو عدلا
 (افيطل ناكهللانا)مارحلاو
 ) ثا )نعولقىفاعاملاع

 سعاذااغيطل لاقبو نهلاعاب
 نهقلطي نأ مالسل هيلع ىنلا
 مألوقىفتازن مثنهحالصياريبخ

 ماللاوةالصلاهيلع هناىور امل مهنعمتلاىضر امهينباو ىلعوةمطاغب تدبلا لها ةعبشلا
 مث هيف اهلخداف ةمطاف تتأف سلحف دوسار عش نم لح مط سةلعو ودع تاذجرخ

  مكنع بهذيل هللاديرب اعالاق هبف امهلخداف نيسحلاو نسحلاءاج مثديف هل داف ىلعءاح

 نال فيضة مهعاقجا نوكو مهتمصعىلع كلذب جاتحالاو تيبلا لدا سجرلا
 | هلال تيبلال ها مهنا ىضتق ثيدحلاو اهدعبامو ةيآلالبقام بسانبال مم صيصختلا
 نيب عماجلا باتكلا نم# ةيكحلاو هللا تايآ نه نككوس ىف لتامزركذاو يو مه ريغسدل

 ندهاشامو ىحولا طبهموةوبنلا تدب لها نهلعج ثيح نم نييلع مننااعريك دنوهو نب سمالا
 راالاو ءاهتنالا ىلع اثح ةعاطلا ىلع صرحلاو ناعالا ةوق بجوبام ىجحولا ءاحرب نه

 || نكريخ كلذلو نيدلاف جلصنام ربديو ملي  اريبخ افيطل ناك هللاناو» هينغلكامبف
 ' || « تالسملاو نيلسملاا قطدتيب لها نوكيا ملصنو هتوبنل ملصينمإميوا نكظعوو
 | نركذاو ىلاعت هلوقالتو سابعنب!نع ريبجن يدم -ةياوروهو هتيبىف نومالإسو هيلع
 ' أ دعسوبأ بهذولئاقمو ةمركع لوقوهو ةمكحلاو هللا تانآ نم نكتورىف لتام
 | نسملاو ةمطاذو ىلع منأىلا مهريغو ةداتقو دهام مهم نيعباتلانم ةعاجو ىردحلا
 | هللا للص ىنلا جرختلاق نينمؤملامأ ةشئاننع ىورام هيلعلدب مهنعمتلاىذر نيسحلاو

 || اهلخداف ةمطافتنتاف سال دوسأ رعشنم لج مطرغ هيلعو ةادغ تاذ سو هيلع
 |(  اهنا لاقمث هيفدلخداف نيسحلا ءاج مث هبفهلخ داف نسحلا ءاحمث هبف هلخداف ىلع ءاحمث هبف

 | طرملا إسم هجرخأ اريهطت كرهطيو تيبلا ل هأ سجرلا مركتع بهذل هقااديرب

 ' || لاجرلاروص هيلع شوقتملا مجلابو لاحرلاروص هيلع شوقتملا ءاحلابلحرملاو ءاسكلا
 ' || لهأ سجرلا مكنع بهذلا هتلاديرياعا اهتيبىف تلزن ةيآآلاءذهناتلاق ةملسمأ نع
 " || لهأنم تسلأ هللالوسراي تلقف بابلادنع ةسلاحان أو تلاق اريهطت كرهطيو تببلا

 ]| تيبلافو تلاق سو هيلع هللادص ىنلا جاوزأنم تنأ ريخىلاكنإ لاقف تببلا
 ' || مهللالاقو ءاسكي مهلاخ نيدحو نسحو ةمطافو ىلعو زسو هيلع هّللاىلص هللالوسر

 | ثيدحلاقو ىذمرتلا هجرخأ اريهطت مهرهطو سجرلا مهنعبهذاف ىتنب لهأ ءالؤه

 | ةمطاف بابيرع ناك سو هيلع هللاىلص هللا لوس رن أك لامنب سنن ع# بيض ع
 |. بهذيل هتلاديربامتا تيبلا لهأإي ةالصلا لوق رجغلا ةالصولا جرخ اذارهشأ ةتس
 | نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخأ اريهطت كرهطيو تيبلالهأ سج.رلا ركتع

 | لآو ليقع لآو ىلعلا ءدعب ةقدصلا مرحنم تببلالهأ قرأن ب ديزلاقو بيغ
 | نآ رقلا ىندي هللا تايآ نم نكتوس ىف لحام نرك ذاو ©ىللاعتدإوق # سابعلاو رفعج
 « افيطل ناك هتلاناإط هظءاومو نآرقلا ماكح أى علقو ةنسلا ىهلبق « ةمكحلاو»
 ١ نيلملانا 8 لجو نع هلوق  هقلخ عيمجت ىأ 6 اريخ © هتعاط ل هأو هتالوابىأ

 هتلارك 3 هللا لوسراينلق سو هيلع هللا لص ىنلا جاوزأنا كلذو ةيآآلا * تالسملاو

 6 لاجرلا. ) امهلوقلةيراصنالا بمكتنب ةبيسنوإسوهيلعمللاىلص ىنلاجوز ةلس
 تادحوملا(تالسملاو) لاحرلا نمنيدحوملا(نيإسملا نا) لزنفلاجرلا ركداعاريخنا نم *ىشىفءاسنلا ركب هللا ىرتامهتلالوسراي
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 02 ا

 + 5 ١١ا/ هنت لقو الفقنو اضرف(تامئاصلا ا

 بجياع نيقدصملا « تانمؤملاو نينمؤملاو ظ هللا ركل نيداقنملا سلاف نيلخادلا

 « تاةداصلاو نيقداصلاو هةعاطلا ىلع نيموادملا# تاتناقلاونيتناةلاو هءقدصينا ١

 نيعشالخاو © ىضاعملانعو تاعاطل ا ىلع# تارئاصلاو نيرباصلاو# لمعلاو لوقلاىف 1

 مهجورفنيظفاحلاو ظضورفملا موصلا# تامكاصلاو نيمئاصلاو ظ مهلامؤبجواع ١
 مهواقب # تاركذلاو اريثك هللانيركاذلاو و مارحلانع 4 تاظفاحلاو

 سو هيلع هللا ىلص ىب ملا تنبأ 'كلاق هب راضنالا ةراعمأ نع ةيآلا ده هلال زئاذ ةعاط

 ىنلا ءاسن ىلع تلخدف بلاط ىبأ نب رفعج اهجوزوم ةشيحلانم تعجر سيعتشب ||

 رهاظلاةقفاومو داقتعالا 2 0 ىلاعت هللا عأ هندارباع ناع 5 ةيناثلا تاللسملاو

1 
0 
1 

 ل

ٍ 
1 
 أ
0 

 © تاظفاذلاو # ل الاعىنعب «# مهحورف نيظفاحلاو © هلوقوهو ةفماا ةعساتلا | ٌ

 َن نوكيال لقو © ت تاركا ذلاو اريثك هللانركاذلاو # هلوقوهو ركذلاةرثك ة رشاعلا ا

06١ 
 را

 يدي ف

 أ #« تاقدصتملاو نيةدصتملاو 9 مه>راوخو مهبولقب هلل نيءضاوتملا 4» تاعشافلاو . ,َ

 انم ليش الأ فانانا هيرك دن ريخاننفاف ري ءاسنلا ركذملو نآرقلا ىف لاحرلا ٍْ ٠

 ١ نيلسلانإ تلزنف “ ىثب نرك ذي ءاسنلا ىرأامو لاجرلاىلا"ىشلك ىرالام تلف |

 | ةسيب :اوديمأ ىبأش ني ةلسمانا لئقو تير تيدحنلاقو ىدمرتلا ةخر تالسملاو :

 ٍ ركذالو لاجرلا ركدياشاو قايآف مس هيلع هللاىلص ىنالاتلاق ةيراصنالا بمكتشي |[
 | ءامسأنأ ىورو ةيآآلا هذهتزنف ريخ نوف نوكيالنأ ىو هباتكنم *ىشرف ءاسنلا |

 / هيلع هتلاىص ىنلا تتافالنلق نآرقلانم“ىش انيف لزن له تلاقق سو هيلع هللا لص 3
 | نركب مل نالت لاق كلذمثو لاق راسخو ةبيخ ىفا ءاسنلانا هللالوسراي تلاقف. سو 0

 ' لاجرلا عم بتاع رسشع ن 57 قف تالسملاو نيلسملانا هتلالزناف لاجرلا ركذاكر يخي
 ١ نيلسملانا هلوقوهو ىلاتعت هللا رمال داي ةئالاوهو مالسالا ىلوالا مهعم ا_منهحدف

 | نيتلاقااو © هلوقوهو ةعاطلاةثلاٌكلا « تانمؤملاو نينمؤملاو © هلوقوهو نطانلل

 ١ « تاقداصلاو نيقداصاا وه هلوقوهولاهفالا و لاوقالا ىف قدصلا ةعبارلا  تاتاقلا
 | * تارءاصلاو نيرباضلاو  هلوقوهؤ رسوهانن اهفو هللا عأام ىلع ربصلا ةسماطلا 1

 | نيعشاخلاو # هلوقوهو عضاوتلا وه لقو تفتليالنأوهوةالصلاف عوشللاةسداسلا

 | نيقدصتملاو # هلوقوهو هللاةزر امم ةقدصلا ةعباسلا # تاغش فو"
 | « تامئاصلاو نيكاصلاو © هلوةوهو موصلاىلع ةظفاحملا ةنماثلا © تاقدصتملا

 نيك 00 ) تاقدصتملاو 0 0 نيفئاطاوأ ارجل بواتقاإ 2 نيتضاركا

 مهر عوبتسا لد 04 بازد>الاةروس م قدصتن

 ندو نيقدصتملا نم وهف

 7000 طلامام
 نيظفاحلاو) نعاصلانموهف ا

 لحب الا-ع ( مهجورف
 نيرك اذلاو تاظفاحلاو )

 عبشلاب ( اريثكح هللا
 ريكتلاو لئللاو ديمحلاو
 لاغتشالاو نآ رقلا ةءارقو

 ىنعملاو ركذلان م عملا
 نهجحورف تاظفاحلاو

 فد هللا (تارك اذلاو)

 قرفلا و هيلع مدهامةلال دأ

 ىلع ثاءالا فطع نيب

 نيح وزرلامطعو روكذلا

 لوالا نال ني>وزلا ىلع

 اراكأو تاب هلوق ريظن
 نافلتع نا-سحامجاىف

 رف دحاو مكح فاك رتشاو

 افطاعلا طيس ون نمادن نأ زكي

 ( نينمؤملاو زد

 لاجرلا نم
 نم تارقللا(تانمؤملو)
 نيعيطملا(نيتاقلاو)ءاسنلا

 ( تاتناقلاو ) لاحرلان

 هانا نه تاكطلا
 نم معاعاىف(نيقداصلاو)

 ( تاقداصلاو ) لاجرلا
 اددقلا نم. نماعأق

 سعأ امىلع (نيرباصلاو)

 ر

 لاحرلا نه نيءضاوتملا ) نيءشاخلاو ١ ءاسنلا نم 4 رملاو هلئارسأ م ىلع ) تا رباصناو ( ناجرلا نم ىزارملاو هلا أ

 ءاسنلانم نهلاوماب ( تاقدصتملاو) لاجرلا نم مهلاوماب ( نيقدصتملاو .) ءاسنلانه تاعئاوتملا ( تامشاخلاو )

 ) تاظفاحلاو) لاحرلا نم رو_جفلا : نع( مه>ورف نيظفاحلاو ( ءاسنلا نه ) تاعاصلاو ) لاحرلا نم ) ننام

 هاسنلانم ( تاركاذلاو ) لاحرلا نمسا تاواصلاب لاقب و باقااوناسالاب( اريثك هتلانب رك اذلاو) ءاسنلا نم «نهجورف



 فطع نفى اثلاامأو امهنين

 تاعاطلا هذها تاعماخلاو

 ارجاوةرفغم هل هللادعأ)

 بطخ مهاعاط ىلع اميظع)

 سو ةهيلع هللا لد هللا لوسر

 هتعتلل شعج تن شذ
04 3 
 ةثراح نبدي زمال وم لعة »أ

 هللادبع اهو نارك

 نموا ناك امو ) تلزنف
 ع -

 لجرلعامو ىأ(ةنمؤمالو
 ةنهّؤم ةاسحا الو نمؤم

 (هلو-رو هللاىضق اذا )

 مهلنوكتنأ ( رومالا نعي

 نا ( مهسعأنم ةريدلا
 اًواشاممهسم |نماورات >*

 اولمحي نا مهةح ند ل

 مهرايتخاو هيأ رلاعبت أر

 انيضرالاقف هراشخالا وان

 قاما اههك نشا وا
 مج اعاو اهرهماهللاهنع

 نمناك ناو مهلىفريمكلا

 لك اهمف قالا تحن اعقو

 ريعضلا مح رفةنم ومو نم وم

 زوكيو ظفللا ىلا ال ىنءملاىلا
 ريما امةريذحاو ىف وك ءامل اب

 ناىلع كلذ لدو

6 3 

 لاحرلل ( مهل هللادعأ )

 مونذل( ةرفغم )ءاسنلاو

 ( اهظعارجأو ) ايندلاىف
 امو ( ةنملاىف | رفاواباون 8

 (ةنمؤءالو)دبز( نم مناك

 ّ عجبا رجةفصلا لع +41١١ ةفصلا 4 نوربشفلاو ىناثلاءزملا )

 1 «انيظعارحاو# تارفكمنهنال رئاغصلا نماومرتقا ام ةرفغم مهل هتلادعاوف مهتنسلاو

 جاو زاناىورلاصتخاهذهب عردتلاو ةعاطاا ىلع نهلاثمالو نهلدعوةيآلا ومهتعاط ١

 ريخانفافا ريت نآرقلاىف لاحرلا هتلازك ذ هتلا وسر ايناق ل و هدام

 ' ثانالا فطعو تازتف ”ىشانيف لزناف نيلسملاءاسن لاق لزن ام نومف لزت ا ليقو تازتف هد 7

 نيفصولار ياغتل نيج وزلا لعزيجوزلانطعو ىرو رضوهو نيسنجلا فالتخال وكذا ىلع

 . مهلدعملا دادعا نا لعةلالدلا هتدناذ و تانم قم تامسم إ وق ىف كرت كالذلو ىرورضب سلف

 هللا ىضقاذا © هلمصامو © ة:مؤمالو نمؤمل ناك امو ف تافصلا هذ_هنيب عمجلل
 راعشالل و ءسعا ميظمتل هللا 1 سو هيلع هللا ص هللا لو سر ئضقىا « !سادلوسرو

 اهطخ باظملادبعتذب ةهمادتع تني نشدج تنب بنز ىف لزت هنال هللا ءاضق هءاضقنإب

 ماىف لقو هللادبع اهوخاو ىهتباف ةثراحن ديزل و هبلع هللا ىلص هللا ل وسر

 نوكتنا # ديزنم اهجوزف سو هب هيلع هّللاىلص ىنال اهسفن تبهو ةبقعتشا موثلك

 مهرايتخا | ولعن مهلع بحل ايدش مهسمانم | وزاتخينا © مههسع| نه ريدا مهل

 هنأ سو هيلع هللا لص ىنلانع ىورو امسيطضمو !دعاوو امناق هللاركذي ىتح مهنه دبعلا

 تاركذلاو:اريثك هللان وركاذلا لاق.ن ودرفملامو هللالوسراياولاق نودرفملا' قبسلاق
 ١ نيلسملانا هلوقف لخادوهف هللاىلا ءسعأ ضوفنف حاب د ىف ً نب ءاطع لاقو

  لاهوهف هباسا هيلق تا ملو هلوسر ادعو .هءر هتلاناب رقأن مو تالسملاو

 ىفلخادوهف ةنسلاىف لوسرلاو ضرفلاىف هللاعاطأ نمو تانمؤملاو نينمؤملاو هلوقف

 ىف لخاد وهف بذكلا نع هلوق ناص نهوتاتناقلاو نيتناقلاو هلوق نيةداصلاو هلوق

 نيرباصلاوهإوةىف ل+خادوهف ةيزرلا ىلع وةدصعملا نعوةعاطلا ىلعربص نمو تاقداصلاو

 نيعشافلاو هلوقىف لخاد وهنهلاعث نعوهنبع نعْنف فرغ لف: ىلص نهؤ تارباصلاو

 ردب عوبسأ لكق قدصت نمو تاغشانناو

 لخا هوهفرمثع سماه او رششععبارلاورسشع ثلاثلا ىهو ضببلا مايأ رهش لكف ماص نهو

 ٠ نيظفاملاو هلوةىف لخادوهفلحن الاع هرفظفح نمو تاعئاصلاو نيعئاصلا و هلوقىف

 نيرك اذلاوهلوقىف لخادوهف اهقوقحبس ملا تاولصلاىلصنمو تاظفاحلاو مهحورف

 .# اهظع ارحأو » ,مونذوعع ىأ 4 ةرفنم مهلهتلادعأ » تاركاذلاو اريثكمتلا
 3 56 نأاسأ هلوسر وهلا ىضقاذا ةنمؤءالو نمؤاناكامو 9. ىلاعتهلوق 8ةنحلا ىنمي

 اهنادا ةيدسالا "شحج تن نازىف ةب الودع لن 7 مهاصأ ن : ةريخا مول

 ' تاقدصتملاونيقدصاللاوهلوقىف لخادوهف مه

 سو هيلع هلباىلص" هللالوسر ةع بلطملادبع تب ةيمأ اني شحعج نب هللا دبع

 'ةللال وس رناكو 3 95 راح نبدز ايا بن بطخ ملسو هيلع هللا ىلص ى

 هللالوسر تطخ الق ءانبتو هقتعأو ظاكمب ةيلهالاىفاديز ىرتشا لس وهيلع هللا ىلص

 نيل اهبطخ هنأ تلعاملف هسفنا اهبطخم هنأ تتظوتيضر بنز مسوهيلع هللا لص

 : كلانا كلذو

 ةلميجءاضس تناكوىسفنا هاضر ,ًاذاؤ هللا لوس راب كنتع ةشاانأ ثتلاقو تبأ ةثراح نبا.
 00000 ا ا ا ذة ذة 7 6

 4 اهمفو 2 راتخاام فالخ ( مه سم نمر رايتخالا (ةريدلا مهل نوكتدأ ) امهنيباجوزت | ادور هلا ىضقاذا )بنز



 وهفلوشقلانع عانتماود رنابصع نانصملا ناكناف ) انيمم الالض لض دة هلوسرو ها صمي نمو ١ تل مالا ئ

 هلا عنأ ىذلل لوشذاو ( ازا واطح لالض وهف بوجولادانقتعاو مالا لوبق عم لعف ناصع ناك ناورقكلالض

 بازحالاةروس ) تمنأو) هي 1١و ل ةمعنلا لجأ وهلا مالسالا(هيلع

 ةنمؤهو نمؤد مومغل لوالا ريوضلا مجو د ريختاام ةريدخاَو هلوسرُو هللا ءانتخالا ايل

 | ءايلاي نوكي ماشهو نويفوكلا أ ازقو م.ظعتلل قياثلا عجنو ىلا قامسىف اع ا ثتحوم | ا 1

 ش داو باوصلان ع فارالا نيب هي اثيم الذاط لئدقف هلودرو هللا ضع نمو 9 1 1

 تمعناو 9 هداضتخاو هقتما كقيفودو مالسالا هقيفوتن ا# هلع هللا عنا: ىدلل لوش ٠ ظ ُخ

 هنا كلذو بنيز# كج وز كيلغكسما #*ةثراحنب ديزوهو هبف هتلاكةفواع هي.هيلع ||
 باق» هللا ناس لاقف :هسفنىف.تمقوفءايا: اهحكتاامدسب اهرصبا مالسلاو ةالضلا هيلع |

 0 ةهارك هسفنف عقوو كلذ نطفف ديزل ترك لف ةعبسنلاب نب زتععمو بولقلا ا

 ىث اهنم كيارا كلام لاقف ىتبجاص قرافانا ديزالاقو سو هيلع هللاىلص ىنلاىلاف .| ْ
 كجوزكيلع كسها هللاقف ىلع ,ظءتناهف رشلاهتكلو اريخالااهنم تيارام هللا واللة : ٍ ١

 هي هيدي هللا ام كسفن ىف ىنأعو فاه 0 وارارسضاهقلطت الفاه سا يف هللا قتاو ف

 شح نب هللا دبع ىئعي نم مٌوْلناك امو ىلاعت هبا ل زنا كلذاع وخل رككاذكو ةدحاعيفو |

 نوكأ تنلل فنان حاكذ ىعيا نم دلو سر وهلا ىضقاذا بني هتخأ دعي 'ةئمؤمالو |[
 عتتعوأ هتلادارأ امريغ ديربنا ىنملاو ىضقامىلع زايتخالا.ىأ .نهمأ نم ةزيللا مهل

 المخ ًاطخ أ ىأ «اننسالالض لضدتف وسو هللا ضعي نمو :ف هبةلوسرو هتلازسأاع

 هللا لوسر دس هل تاعحو الهو انضر اهوخأو بنز كلذب .تءغمساملف ارهاظ ([

 ةرسثعاهيلا سو هيلع هللا صهتلا لوسر قاسو .اه.لخدواديز اهسكتاذ مسوديلعتشا لص |
 رع نم اعاص نيثالثو 0 نمادم نيسهو ةفحلمهو اعردوازاجو انهرو نيتسو ريناد 1

 «كحوز كيلع كسمأ هيلع تيعن ًاوهنلع هللا نأ ىذا لوقتذاوط لحوزع هإوق ان

 تثكم دب ز نم اهجوزامل مل !سوهيلعفتلا نص هللالوسرنا كلذو تنيزىف ,تلزن ةي لا |

 تطلز رصباف ا ادز ىنأ !وهيلع هللا للص هللا لو سرنا مث انيح دنع

 دنع أو هيف اف كعك وشيق ءاسنمنأ نم قاح تاذةلئج ءاّضرب تلتاكوراجتو: :عردتف ١

 ناطقف كلذ هلت ركذ دز ءاح املف فرضناو تولقلا بلقم اهللاناعس. لاقف اهنسح ا

 نار ضرس ردا سا فأر تقولاف اهةهارث م 1 دز 1

 اريخالااهنم تيأرام هتلالوسراي :هللاواللاق”ىثاهنمكدارأ كلامدل لاف ئئبحاص قرافأ 2 1
 كسمأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا هللاقف اهناسلب ىنيذؤتو مفرش ىلع ضل اهنكلو

 ا ن.ذال لوقت ذاو لو زعدلوق كل ذفاهةلط ان ز نان 8 اها قالا قتاو كدحوز كنلع أ

 | !كيلع كلشضأ ءالوم ةثراخ نيد. زوهو قاتعالاب:ى هيلع تنعنا دنا ايست

 8 | 6 كفن قختو ط اهقرافتالو اهفىأ 46 هللا قئاو ولي شعج تنب بنز ىنمي كجوز

 أ

 ىف هرهظم( هددسهللاام )اهحيوزتو 5 تل 0

 | 4 اهجوزت اهقر ار ول هئلقىف ن ع هيادره ح4 اربح دايس

 ىبتلاو قا ةعالانا( هيلع 4

 ةمعن وهللاةمعن ىف ىلقتم وهف

 ةثراحن.ديزوهوهلوسر

 (كحوزكدلع كد (

 كلذو شح

 هللا ىلص هللا لوسر نا
 امدعب اهرصب 1 سو هناع

50 80 
 هش اشر

 هشفن ىف تعفو ءايااهخكلأ

 بولقا بلقم هللا ناس لاققف
 وفح تناك هسفن نا كلذ .

 اهديرتال كلذ لبق اهنع

 ةىجدستلاو بشز تاعءعمو

 قلأونطفف ديزل اهتركذف
 ارم ةهارك هسفن ىق هللا

 هللالوسرل اهنع ةبعرلاو
 هللا لص هلل لوسرل لاقف
 نأ دير ,أىا عدودسلع

 ,كلام لاقف ىتحاص ق ةراذأ

 هتلاواللاق ”ىشابمكءازأ
 ايلا يم ا
 اهفرسشا لع م ظءتت امكلو

 كنلمأ ءالاقف قىذؤنو

 (هللاقتاو) كج وز كيلع
 ديزنت ئهنوهو اهقلطتالف
 امأ ىنط لذا كحل اذ

 ةبسنلاب اهم الف هللاقناو
 جوزلا ىذأو ربكلا ىلا
 ؛(هيديمهللاام كسفنىف ىنو)

 نمو ( امهل هلوسرودّللا

 اميف ( هلوسرو هللاصءب
 «انييمالالصلضدمتف)ء.سعأ |

 سأ نعاني طخ اطخأدقف |
 هلا هللا منأ ىذلللوقتذا وأهلا

 هللاش>او ) هللا قت داو ( اهقاطتالو ( كحوز كيلع فام ١



 ْ أ ٠7٠١ زج 4 نورشعلاو ىناثلا ءزجلا )

 - || هللاو © هيكايارهريصت « سانلا ىثختو رط اهقالط ةداراوا اهقلطنا اهحاكنوهو ظ

 هدحوءافخالا ىلع ةيناعملا تسيلو لاللواولاو ىشمام هيف ناكنا 6 ءاسْحتنا قحا |

 هرامضا ىفاشام راهظاو سادنلا ةلاق ةفاخم ءافخالا لعلب نسحهناف

 ميعست سابعنبالاق # سانلا ىشختو © اهقلط هنأ دولبقو اهبح سابع نبالاق
 نأ قحأ هللاو  اهسكت مث هنأ سما قالطب الجر سأ اولوق.نأ مهال فاخت لبقو
 ةبآ سو هيلع هللاص هللالوسر ىلع تلزئام ةشئاعو دوعسم ناو رعلاق 6# هاش |

 سو هيلع هللا هتلالوسر متكول تلاق ةشئاعزعو ةيآلا هذهنم ديلع دشأىه |
 هجرخأ هيلع تمنأو هيلع هللا عنأ ىذلل لوقتذاو ةيآآلا هذه ماكل ىحولانم

 بيغ نسح ثيدح لاقو ىدمرتلا

 6 لصف اج

 اهحاكن كسفنىف قي ىأ

 وهو ديز اهقلط نا
 ليقو ىلاعت هللاءادأ ىذلا

 قلعت هسفنف ىنخأ ىذلا
 ةقرافم ةدوهو اههيلق

 هبصنع قيليالامو جرحلا مظعأ هيف اهلديز قالطهتداراواهآرامدنعلسو هيلع هلا لص || (ىانلاىتخو) كسفنف ىنلابلقف اهتبحع عوقو نم اهلوزن ببسو ةيآلاءذ هر يسفتىف هوركذام تلقناف ىو قواولاو هزل
 نم مظع مادقا اذهتلق امندلاةامحلا ةرهز نمهنع ىبنامل هيثيعدم نه ملسو هيلع هلل لص ُ لا 0 ةلاق ىأ
 ىهو هتبعافاهآز لاقب فيكو هلضفنو ملسو هيلع هللا لص ىنلاق ةفرعم ةلقوةلئاق قحأمللاو هنا 1
 وهو مبسو هيلع هللاٍلص هنم نيج ءاسنلا ناك الو تدلوذن» اهارب لزب ملو هتعتني ىأ لااا هاما

 وهو اهكاسماب اديز أين أن ع مبسو هيلع هللا لص ىنلا هيزنتىف كشيالفديزل اهجوز || كسبلع كسماديزل لوقت
 نع ىورام بابلا اذهىفام عمأو 211 2 ةكا رع داك اهايا هعطت بحب || كسقنىف ايف كتجوز
 ا000111717 نيدباسلانيز قاس نامدج نب ديزنب لعن ةنبيم نب نايفس || قمم اهكسعالدأ ةدازا
 ىشثْحو سانلاةلاق ايشاخ
 ناب كلذىف اقيقح سانلا
 ىضر ةشئاعزعو هللا ىشخت

 هللال وسر متكول اهنع هللا

 ام أيش عسو هيلع هللا لص
 ةيآلاهده تكل هبلاىحوأ

 ) سانلا ىشخنو )نآرقلا

 كلذنم سانلا نم ىمعست

 ( ء(اشمم نق ادتلاو )

 قحأهللاو سانلا ىشختو هيدبمهتلاام كسفنىف' ىنتو ىلاعت هلوقىف نسحلا لوقبام
 ديرأىنا هللالوسرايلاقف لسوهيلعدتلا لص هللا لوسر ىلادهز ءاجامل لوق. تلق هاش نأ

 نيسملانب ىلعلاقف هللاقتاو كجوز كبلع كسمألاقو كلذ هبعأبنيز قلطأنأ
 ءاحالق اهقلطبس اديزناوهجاوزأ نم نوكتسانا هلعأدق لجو نع هللاناذ كلذكس يل

 تلقمللاقو ىلاعت هللادبتاعف كجوز كيلع كسمأ هللاق اهقلطأنأ ددرأىنا لاقديز ١
 لاحم قيلالاو ىلوالاوهاذهو كجوزأ نم نوكتس الأ كنلعأدقو كجوز كسمأ
 ريغ رهظيملو ءافخأام رهظيو ىدس هنألعأ ىلاعت هللانال ةوالتل قباطموهو ءاسسالا

 سو هيلعهللاىلص هللالوسر هرعضأ ىذلاناكواف اهكانجوز ىلاعت لاقف هنم اهحيوزت ١
 هرهظيال ودمتكيمثءرهظي هنأ رب نأ زوجالهنال كلذ رهظي ناكلاهقالط ةداراوأ اهتم
 ءاحجسا كلذ نخأ امناو هتجوز نوكتسابنا هللادلعأام ءافخا ىلع بتوعاما هنا لعل دف

 كو ىطسم نسح لوقاذهو ىتجوز نوكتس كحاكت ىفو كتحنىتلانا اديزرب نا
 عستم حابم هسفن ف وهو هلع سانلا عالطانم يعسو ناسنالا هنمظفحمب ”ىش نه

 ىلا الس املا كلذ ىف لوخدلا ناك ميرو هللادنع بيعالو هيفلاقمال قلطم لالحو

 ىنلا وزو اهلدبز قالطهللالجاعاوهو نيدلا ىف اهرثأ ظعي تابجاو لوصح |

 2 لص )

 سا ص ع

 هزم ىهحمل نأ



 ل 0 1١ ١ تازحالاةروس 4

 ه6 ارطو اهنمديز ىضقالف 9 يار ىلا مالا ضوغبو ا تعكينا كلذ لاثماىف لوالاناذ

 لبةو «اهك انحوز ابتدع تضقناو اهقلطو ةداحاهيف هإّقم لو اهلمثنح ةحاح

 صادنا ىنملاو اهكتحوز ”ىرقوهكبف ىلة>احال لثم قالطلا نع ةيانكر طولا ءاضقا

 د ناكام ىلاتدلالاقاكه تنس لاطباو ىئنبتلا ةمرح ةلازالاهايا ملسو هيلع هّللالص

 اف تاقناف مايعدأ جا و جرح نينمؤملا ىلع نوكي اليكل لاقو قس تسلا ١
 اعادشا لعأ ىلاعت هللانا وهتلق» اهك اسماب اديز ملسو هيلعتلا ىلص ىنلاعأىف جدئاقلا

 ا هن هللا هل اعأام هسفنىف ىنخأو اهقالط نع سو هيلعدللا لص ىنلا ءاهنف هتحوز

 هتمال كلذ لثم حاببل اهحاوزب ىلاعت هللا مافهما ةأرعا جوزتي سانلالوق ىشخديز

 لوقلا انزوداذا اذهو اهاوهنع ٍسفنالادرو ةوهشللامق اهكاسماب ءسعأىف ناكل دقو

 كلذ لثمو ديزاهقلطوا اهحاكتوأ اهتبحم قخأ هناوهو نورسفملا هركذ ىذلامدقتملا

 هناوءايشالا هذه لثمنم هيلقىف عقبام ىلع م وامريغ ديعلانا عم ءايبنالا لاحىف عيكلا

 | ةرظن ونسحلا ناسحمسا|نم ريشيلاهيلع عيطامل هيفةركنال هذه لثمو اهنسحمساو ةأحلاهآر

 0 0 5 عادتااو رشبلا عبط نهسفنلا لمودولا نالامأم دصق ملام اعوفعم :ًاسفلا

 !:فحادلاو وتود هيفمثاال نسحوهو فورم اب عأهتلاقئاو كجوز كيلع كسمأ

 ١ ؟اشخأ أ لاقدقمالسلاو ةالصلاهيلعدناف قبساعفدتلا ىشخ نكيملهنا هيدرب ل ءاشختنأ
 مو-عىف ةيشللاب قحأمللانا ركذ سانلانم ةسشحلا ركذ امل هنكلودل ماقنأو هللا
 هتحاحىأ #4 ارطو اهنمدبز ىغةالف ه8 لجو نعدلوة # ءايشال اعيجف لاوحالا أ

 اهقلطو هسفن اهنع تباطو اهنع هتمه ترصاقتو برأ اهيف هلق ملو اهنم
 ام لوخدلا دعب ل ىنبتملا ة>وز نا ليل رطولا ءاضق ركذو اهدع تضف

 سو هيلع هللا ىلصوينلا جاوزأ ىلع رعق شن تناك سنأ لاق # اهك انحوز ٍِش

 | بليز تناكيعشلا لاقو تاومسعبس قوفنم هللاؤجوزو نك ٌؤابآ نكحوز لوقت

 أ لدت كئاسننم ةأيمانمام ثالثب كيلع لدال ىناملسو هيلع هللالصىنلل لوقت
 مالسلاهيلع ليربج ريفسلاناو ءامسلا ىف تاكاضسكلأ ىناؤ دحاو كدحو ىذح 01
 سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق نر زةدع تضّش ا|امللاق ننال

 | تمظع اهتبأر الفراق اهنيحع رمت ىهو اهانأ ىتح ديز قلطناف لاقىلع اهركذاف |
 | اي ركوإسو هيلعهتلا لصهتلا لوسرنال اهيلا رظناناعيطتسأام ىتح ىردصف ْ
 كركذ سو هياعهللا لص هللالوسر لسرا شءزاي تاقف ىقع ىلع تصكتو ىرهظ

 هلال ا ونآرقلا لزنو اهدهس ىلإ تماقفىب رماوأ ىتحأبش ةمناصبانأام تلاق
 لسوهيلع هللا لصهتلالوسرزا انتيأر دقلفلاق نذاريغب اهيلع لخدف اسوديلع هللا لص

 دعب تيبلاف نوثدحمب سانا قبو سانلا جر ف راهتلادتماّتح محللاو زيا انمعطا

 نويلع ٍلسي هناسن رخ عميق لمحتملا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر جرخت ماعطلا

 راق كلهأ تدحو فرك هللالوسراي ناشو

 ارسم [| ١١

 بهذا ديزل

ٌ 

 اوجنر شدت وذل اهنا كلا 3 ىردأ اف ل

 (ارطو اهنمديز ىذق الف
 غلابلا غلب اذاف ةجا-ارطولا

 ةمه هبف دإ ”ىش نم هتحاح

 ىنعملاوهرط ودنم ىضق لبق

 ةجاح اهيفديزا قبول ال
 اهةلط وهتمهارنع ترصاقتو

 (اهك انحوز)ام”دعتضقناو
 لاق تدتعا امل انا:ىور

 ملسوهيلعمتلا لصهتلال وسر
 ا انح دحأام ددزل

 لعبطخا كنم ىسفن ف

 تقلطناف دز لاق بيز

 نا ىرعشبا بازايتلقو
 هيلع هللا ىلص هللا لو سر

 تدحرفف كبط# مسو
 لصدللالوسر اه>وزتو

 اه لخدو عسودتلعمتيا

 هلاسن نمةأ سا ىلع ملوأامو

 معطأ وةاش .حيذ اهيلعمل 1
 0 معلا و زيللا سانلا

 راهلادتما

 ( ارطواهنم ديزىغقالف)
 تحرخاذا لوق ةحاح

 ابك انحوز)د.ز نماجت دع



 : 0 ارلاغ طب وةجالادلا ردارطولا ءاضق لبق ( ارطونهم.ه اوضق اذا مهئانعدأ جا اوزأف جر نيا هواا ىلع نوكي الكل )
 اسودهيلعمتلا لص هللا لوسر جوز نتن مدل وك دارأ لثم وهو ةلاعالان وكم( الوءفم )هنوكي نأ درب ىذلا ( هللا عأ ناكوزدنم

 (هللاةنس)ءاسنلاددعنمهلر دقو اد 0 ا وهو هلسعأوذإ لح أ (هلهللا ضر فاعف ج رح نم ىننلا ىلع ناك ام ا

 : نمىتنلا ىلع ناك امداوقا دك وم ١5 زق- الدنج وابا (نورسثعلاو ىداخاءزلا) مهل وقكر دصملاعضوم ع وضوم مسا

 كلذهللا نس لبق هناك رح
 وه ونيضاملاءايبن الا ىف ةنس

 مادقالا ىف ميلعج رحالنأ

 ميلععسوو مهل حابأ ام ىلع
 دقو هريغو حاكتلا بابىف

 ىرا رسلاورئاهملا تحت تناك
 ةأرعا ةثام دوادل تناكو

 ناولسل و ةيرس ةئامثلثو

 ىنلاءاسن رئاسل لوقت تناك امنا هديؤيودقع ةطساوالب هتحوزاهلءحوا هنم اهحئوزتب

 ريفسلا ناكلبقو نك ٌؤالوا نكحوز نتناو ىحاكتا ىلوت هللانا لسودهيلع هللاىلص

 جرح نينموملا ىلع نوكي البكل ) هناعا ةوقىلعنيب 0 ءالتناكلذو اهتبطخ ف

 مكحو هبكح نا ىلع ليلدوهو جيوزتال ةلع « ارطو نوم اوضقاذا متايعدا جاوزاىف |
 ه6 الوءفم 98 هددرب ىذلا هما 6# هتلارعا ناكو 8 ليلدلا هصخانالا دحاو ةمالا
 هل مسق# هإهللا ضر فاعف ب رح نم ىبنلا ىلع ناك ام ف بنز جعوزت ناك اك ةلاعال ان 0

 نس © هتلاتنس ف مهقازرال ركسعلا ضورف هنهو ناوبدلا ف هلضرف مهلوقنم ردقو

 ناكوو#» مهل حابا اف مهنعج را ىنوهو ءاببنالا نم # لبق نم اولخ نيذلا ىف 9# ةنسكلذ
 6# هللا تالاسر نوغلس يذلا  انوتبم امكحو ايضقم ءاضق هي ارودقماردق هتلاسعا

 هنو ثو# هللاقلاسر ”ىرقو عوفرموا بوصنم مهاحدهوا اواخ نيذللةفص

 ةئامعي.سو ةرح ةئامثلث

 اونخ نذلاىف ) ةيرس

 نيدلاءايبنالا ف ( لبقنم
 هللا عا ناكو) لبق نهاوضم
 ءاضق ( ارودقعم اردق

 الو انوتيم كح و ايضقه

 تلعح نا هيلع فقو
 (هللاتالاسرنوغاس نءذلا)

 فقولوالانبذلا نمالدب

 عفرلا لحم ىف هتلعج نا
 مهعأ 5 وأ

 لزتو هنيب و ىنييرتسلا ىتاافدءعملخ دال تبهذو تببلا ل ل تان لاق ىريغمأ

 ملوأمهئاسن نم“ىشىلع ملسو هيلع هللاىلص ىنلا ملوأاملاق سنأنع ( ق ) باجحلا
 - 00 58 ء 5 2 ِ ار 0-7 0 6

 لاق موأم تراثلاق بنزىلع ملوأام لضفاو رثك اةياورىفو ةاشب ملوأ بنز ىلع

 | « جرح نينمؤملا ىلع نوكي البكل 8 لخ وزع هلوق © ءوكرت ىتحاجلو ازبخ مهمعطأ |
 ظ 6 ارطو نهم اوضق اذا إي ىنتملاوهو ىدلاعج مايعدأ جوازأىف # مثاىأ

 ا لالح ىتتملا ةحوزنا 2 هتيئرب تنك قذلادز ةأسحاىهو باز كانحوز لوقب

 | ناكووهبالل لح الاماذ باصانبا ةأرسا فالخع ىدتملا ام لخددق ناكناو ىندتملل

 | اهجوزتينأ بنزيف ىضق دقو اذفان همكحو ايضامهتلاءاضق ىأ © الوءفم هتلاسعأ
 0 1 هلدتلا ضرفايف جرح نم ىننلا لعناكام ف ىلاعتهلوق # ملسوهيلع هللا ىلههتلاوسر

 0-8 هاتعم هَ لبق نم و نيذلاىف هللاذئس ِِظ هريعو عيلان كا ا اف ىأ ا

 ٍ تاريق اع ع مهل حاب ام ىلع مادقالا ىف مهيلع 0-5 نارا ءاس الاى ةئس هللا

 آَضا ةكاف مذاسل هيلع دوادل ناكدقف ىر ارسلاو رئارؤلامهل ن راكدناو هريعو حاكنلا

 هيلعةملسوتلا ف لسو هيلعدللا لصدمح نس كلذكفةيرس ةئامعيسوةأ سما عائل 0

 "يرمز ( نوع

 (نينمؤملا ىلع نوكي اليكل
 جاوزأ ىف )ثم (جرح)كدعب
 ءاسن عيوزتىف ( ممئايعدأ
 نوماوضقاذا) مهونب' نم
 نءنجرخاذاةجاح(ارطو
 نوهتالطوأ موه دع نهم دع

 جوزت ( هللاسمأ ناكو )
 1 ٍِس وهيلعهللا صاد بز قا

 « الو ) اهف(هللاضرفاعف) قيضو مثأم نم(ج رح نه ىننلا ىلع ناك امإااك ال واع ها طم ٠ اناكراق : واّساك (الوعفم)

 ملسو هيلعهللا لصدخ لبق نم( ل,ةنم) اوضم (اولخ نيذلاىف ) هتلاءاضقن اك اذكه (هللاةنس) يقتلان نم(هل) هللا صخر

 ىف ( نيذلا) اتاك ءاضقهلاءاضق ناك (ارودقماردقدتلا أ ناكو )سيقلب عوزتىف نايل لاشوايرو أ: أسما ُجزتىف دواد ىنعي

 ةلاسرلا غيلبتىفهتللانوفاخي ( هنوشمو ) مسو هيلع هللاىلص ادعو نايلسودواد ىنسي(هللاتالاسر نوغابب) نيذلاعوزت

 دح أ ىلءيرحال ناايضقمءاضق ىأ «ارودقم اردنا ناكو ف مباع عسوو مهلا نساك

 ظ ىأ « هللا تالاسر نوغاس نيذلا © وق ءاسالا ىلع ىلاعت ملا لأم هإلحأ اهف

 هنوفاذ ىأ 7 هنوشحو ل مهيلا انا نما ها هيهاونو ا هئاسو دلع: ا



 ةريذصلا ىلع ابساعو فواخلل ؛ نازخالاةروس ١ ايفاك <46 7 ةهس ( ابيسحمهللاب كو .١ ءانمن نأ قحأمللاو سانلا ىشختو هلوقىف يرصتلاد»ب ضيرعت هللاالا نوشحال مهناب ءايبنالا فصو ) هلللالا|دحأ نود الو

 ةعاظلاوريقوتلابحاو مهل عصان قيفش هنا ثح نم لباقلاطمال هتماونا لوسرلكو هللا |[

 اريدج ناكف ريكلاو
 دج ناك امإل هنم ىشخ ناب
 ملىأ (مكلاج رنمدحأأإبأ

 ةقيقح متم لجرابأ نكي
 ام هنيبو هني تش ىقح
 نم هدلوو نالا نيب تش

 لوسر كل و# مهلاجرال هلاجرا وناك اوغلبولولاجرلا غلبم ١ وخلب ملمجنال مهاربا ومساقلاو بطلا رهاطللابا هنوكي هم وع ضن الواه ريغوةرهاصملاةهرح نم هداوودلا ولانيئام هنيبو. هنيب تيثيف قيقا لع# مكلاج رنمدحأ اب أد ناك امالي هنمالا ىشخالن ا ىجينيفابساحم وأ فواخمللاىفاك 6# ابيسحللاب ىفكو 02 رصتدإ ضورعت هب هنلاالا ادحأأ نوشححالو .
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 نيب ةتباثلا ماكحالارئاس
 دحاوديزوءاننالاوءابآلا

 ارسلي ذلإ مكلاج يو
 رركح ناكف ةقيقحءدال واب
 باب نم ىئبتلاو كك
 بيرقتلاو صاستخالا

 حفب (نييبنلا ماخو) ديغال
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 '(الصأو) رابلالوأ (ةركبموعسو ) كلذاورثك اوءاثلا بورضب هيلعاونلا ( اريثك اركدهللااورك ذااونمآ نيذلاامأأي
 ا و هللاالا هلا الو هتلدجلاو هللا ناخمساولوقةداتق ن عوامة نوءقحم رابلاةكتالمو ليالاةكتالهنالركذلاباصخوراهللارخآ
 مح كلوقك ليصالاوةركلاولا ناهجوم هوحمسو هللااو ذاى أن الفلا و ميظعلا ىلعلا هللايالا ةوقالو لوحالو ربكأ

 صاصتخاهعاون أن يبنمصتخااعاوركذلا ه4 ١55 زي ةلج نم!نورسشءااونااثلاءزجلا) عيستلاوةعجلا موب لصو
 نيبنم لمئاكمو ليربج
 ىلع هلضفلةنايا ةكئالملا
 داعم نال ناك حالا ياكبم

 هيلع زوال اعدتاذ هيزنت
 دارينأ زاحو تاقصلا نه

 ريثكت هراثك او ركذلاب
 اهناذ تادابعلاو تاءاطلا

 صخ مث ركذلا ةل-حنم
 ١ ىهوةركب حبسا كلذ نم

 ىهوالصأو رحفلا ةالص
 رضا او (ةرهظلا | 'ةالطف
 ةالخوأ كشلاو كرتلإو
 ىذلاوه)ن.ءاثملاو رجفلا
 ( هتكئالمو مكيلع ىلصي

 لصملا ناشنم ناكامل

 هعوكروىف فطءتنا

 فاطعش نمل ريعتسا هدوحسو

 انؤرتو هيلعاون> هريعىلع
 هاطعناف ضيرالاهاعك

 ىلعاهونح ف ةأرملاو هيلع
 لمعتسا ىت> رثكمث اهدلو

 هنمو فؤورتلاو ةجرلاىف
 كبلع هللا لص مهلوق

 فارو كد يلع جرت ىأ
 ةكئالملا ةاللصب دارملاو

 نمدلهاوهامعاوناعيوتاقوالا بلغ ا يثك ارك ورك ذاونمآ نيلي,
 عيسنلا دار فاكنيدوهشمامنوكل تاقوالا رئاس ىلعامهلضف ىلعةل ال دللرك ذلابامهصصصخت و |

 ةالصلا عبستلاب دارملا ليقوامحلا ناهجو.«نالعفلا لبقواهبف ةدمعلاهنال راكذالاةاج نم

 مكهكصإاع ماقهالاو مكلرافغتسالاب # هتكئالمو و ةجرلاب# كلعىلصي ىذلاوه »
 ةالصلانمراعتسم مكفرش روهظو كسا حالصب ةيانعااوهو كرتشملا ةالصلاب دارملاو
 ىذلاىروصلا فاطدنالل ةيقشملا ةالصلانم ذوخأم ىونعملا فاطمنالاو جرتلالبقو
 بيسوهو امس مهيلع جرت نينهؤلل مهؤامدو ةكئالملا رافنتساو دوححلاو عوكرلاوه

 بفاعلاو بقاعلا |[ أو ىدق ىلع سانلارسشحم ىذلارشاحلا انأو ىبرفكلا هتلاوحع ىذلا
 هللا لص ىنلا ناكلاق ىسوم ىبأنع (مااعحر افؤر هتلاءاممدقو ىن هدعب سبل ىذلا
 ةبوتلا ىنو ىحاملا انأو ىنتملا انأو دج ان أو دجان ألاققف ءامسأ هسفن انل ىعسي ملسو هيلع

 هللا ضر مل سابعنءالاق « اريثك اركّدهتلا اوركذا اونمآ نيذلااهسأ ايف ىلاعتهلوق
 ربع رذعاا لاحىف اهلهأ ردعمث امولعم ادح اهل لءحالا ةضيرف هدابع ىلع لحو نع

 هدب ره أ و هلقع ىلع ائولذءالا هكرتفادحأ رذعي ملودملا ىهتنب ادحدل لغحت ملهنافركذلا

 رسااىفو مقسلاو ةمحااىفو رمملاو ربلاىف راهنلاو لبللاب ىنعي اريثكحص اركذ |
 هوعركذ اذا هانم © ءوهسو و ادبأ ءاشءال نأ ريثكلا ركذلا لبقو ةينالعلاو |

 ةركب  ءوس لكنع هبزنتلاو مظعتلا هجو ىلع هايا ك ركذ نوكي نأ ركل ىنبذب
 اضيأأ طسولا هنم مهغ نيفرطلا ركحذ نال ةموادملاىلا ةراشا هبف © اليصأو |

 رصعلاو رهظلاةالص ل يةورصملاةالص ىمي اليصأو عصلا الس ةركبدل اولص ءانعم لبقو
 ربك أهللاو هللاالا هلاالو هتادجلاو هتلاناعس اولوق ءوحسىنمملقو ءاشعلاو برغملاو
 هلوقدارملاو هتاوخأن ع عيستلابربمف ميظعلاىلعلا ةعسن فاز هللابالا ةوقالو لوحالو
 نيذم ْوملا لع لص هللا هلوق مكلعصي ىذلاوهوط ثدحلاو ضئاحلاو بنملاو رهاطلا اهلوقب تاملكلا ءذهاريثك

 الملا ل_ةو نينمؤمأل رافذتسالا ةكئالمللا نمو ةجرلا هللا نم ةالصلا # هتكئالمو 3 20 2

 ةلاناتلزئامل سن أ لاق هيلع ءانثلاو هدابعف هللا ركذلاةعاشا ىهدبعلا ىلع هللانع | ةفأرتاوةجرلا نولعان 6
 0 لا يسال انكر كرا ل زول رآ هلآ[ كام, < وب 1لاق ىلا لع نولصي ةكئالم 0

 ءاعدو ) ةيصحملا تاملظ نم( رونلا ىلا تالظلا نم مكح رخخل)ةعاطلاو ةالصلاىلع رقوتلاو ركذلا راثك اب ىو ساي و

 وز ةعاطلا وةيصعملادتنعسلقلاوناسللاب(اريثك ١ ركذهللاا ورك: ةا)نآرقلاو سو هياعمتلا فص دمحم( اونمآ نيذلاامأإ

 مل ) كن ورفغتسي ( هتكئالمو ) مكلرفغي ( مكلع ىدصي ىزلاوه ) ايعو ودع هل اراض ( اليصأو ةركب
 2. يالا هل لا

 ش اصوضخ هرخآ وراهنلا لوا« المصاوةركب ءوحمسو 8ديمحملاو لا هتلاودمححتلاو سيدقتلا

 تالَظ نم © رونلا ىلا تالظلا نم كجرحمل ف ةوعدلا اوباع مهنا ثيحنم ةجرلل |

 _ هدعب ىتالف ىنق اذاذ مهلعبتملا ءابنالا رخآ ىنعي بهاذلا ىلوملاوه ىنقملا ةجرلا ىنو

  هللااو ركذاو ىلاعتلاقو مكبونج ىلعو ادوعقواماقهللا اوركذاذىلاعتلاقفاهلك ل اوحالاىف
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 هلكئالفوأ سلا لولاك اهنا ىورو ةجنرلا ءالصلاب دارملانأ لع ليلدوه ( اهحر نينموملاب ناو ) هن ٠ لأ
 ردصملا ةفاضان ( مهتيحن ) تازنف هيف انكرشأدقوالافرسشب هللا لو سراي هللا كصخام ركبوبأ لاق ىنلا ىلع نولصي

 ا رك از ار هادعأو ) م لع مالسل ا ىلاعتو كرايتدلالوع منا ) هنوةايمون ( مهل هللاةيحنىأ لومفملا ىلا

 مهلا تّدعب نم ىلع ) ادهاش _ بازدالا 5 هناوس م كاتا_سرأ نأ به ١ ؟6 8-1 ىلا امااي 0( ةنطا ىقعلا

 1 2ا 05 8 - 000
 ى 3 15 1 44 حالصب ىنتعا قح# ا نينم مولا ناكو ِ ةعاطلاو ناعالا وس لأ ةيصحعملاو رفكلا

 تت قم

 000 1 7 ردصملاةفاضا نم 04 تح و نيبرقملا هحكعالام كلذ لمعتساو مهر ردق ةفاناو مه سعا

 ده 00 م و لو>دوا ريقلا نع جورااوا توملادنع هناقل مون هنوقلي موب #9 نويح ىا لوعقملاىلا :

 لاكوهو مكملاق لدعلا ىه#ب اعركارحا مهلدعاو ِ ةفآوهوركم لكع ةمالسلاب رابخا # مالس هه ةنجلا
 ترم لوقناك ةردقم لا انإ ىنلا اهيأإي 0 مهأ وه اف ةغاابااو لصاوفلا ةظفاحم مظنلا فالتخا لعاو ةنجلا

 هن 0 رقص ةعد لجري وهو / مهلالو مهتاجنو مهببذكتو مهش دصتب مهلا تعي نه لع » ادهاش كانلسرا

 ادنءديصلا هنازدقم ىأ ]| ياعو ءديحوتبو ديرارقالا ىلإ ي تتلاىلاانعادو اريننو ارشيمورا 000

 ةنملاب نيمو 0 ةوعدلاه.دقو هنايسأ نم هنا ثى> نم هل قلطا هريسست 4 هنذاي ٠ هنافص نم هد ناعالا

 رئاصبلا راونا هرون نه ستشو ةلاهملا تالظ نع: ) هنذاب هللاىلا ايعادو) 1

 ”لكلاو ةرتسس وأ هنصاتا ||: صا ب ٠ نب ديد نا 2 رشا. عسا
 1 0 0 ١ «ايحر نينمؤملاب ناكو ف ناعالا رونىلارفكلا ةملظ نم مكح رخأ مكل ةكئالملا ءاعدو

 5 ع بي او_فتم

 ذأ )ا 0 ١ ىجولاتقو نيوماسلاب صت# ريغ مكيلعىلصي هلوةناىلا ةراشاو نينمؤملا عي ةراشبدهف

 هد زلاو 2

 2 1 0 0 هللانوربىأ # هنوقايموب 9 نينمؤملا ةيحت ىنعي © مهيحن لف نيدطسملا عجل ماعوهلب

 ددهاأ وك رسذلا تاء“ هلل
 0 0 ا نع ىورو تاف هلأ 0 ا م ىلاعتبرلا ارسعأ »4 منو ا

 اح 7
 5 1 1 0 5 كثر تر ندع حور ضبقل توما كلم ااا يدا هيلع بالا

 0 ع
 نا رلادءا ىلع روهجاو هد ارجأ مهادعأوإ» مهرشبت هروب نم نوذ رك نيح ةكمالملا مهلع مستلدقو مالسلا

 لسرالىأ « ادهاش كانلسرأانا ىتلاامأاي ف لجو نع هلوق # 2 «اعركأ

 ةئملاب نمآ نم ىئ 1 ارشيمو 0 ةماعلا مهلك قلخلا ىلع انها لو غيلبتلاب :

 46 هنذاب قف هتعاطوهدمح وت ىلا ىأ 6 هللاىلا ايعادو هرانلاببذكن 1 ىأ « اريذنو »

 هءبىدتهاو هلا عا تاملظ ه.ااح منال اريئم احارس هام » اريثم احارسو 5

 ماعلا رون هيومن روش هتنادمأ هائعم لقو رينملا جارسلاب لبدللا مالظ ىلا نولاضلا

 ١ تلقناذ* ”ىضيالامجرسلان م نال ةرانالاب هفصوو راصبالارون جارسلا روث دعاك

 سعثلا رونتاقءر و جارسلان ةءاكادتعأ سمثلاو اسعثدم-!ملو احارسس ءاعسمل ||

 جارسا ذوريدقتلا نوكيف

 اريخ» اجارس ايلاتووأرين»
 نمهنال ةرانالاب فصوو

 لقاذا ”ىضيالام جرسلا

 وا هتاف تقدو هطءا_س

 ارشيمو انتينادحوب ادهاش

 انتمقنل اريشنو انتجرب

 | | ٠و اشدابعملاانعادو

 انثرض ةرهاظ ةدحو

 .٠ .٠ .: .٠ ع و ع

 0 اونأدنم دد> ٌويهناف جارسلا رون فال < ىش هزم د-خٌؤينا ن .كعالا

 ' نم( مالس ) هللانوقلي ( هنوقليموب ) نينمؤملاةيحن (ىهتبحت) اقيفر ( اهحر نينهؤملاب ناكو ) ناعالا ىلا رقكلا

 كانلسرأانا)مالسلاهيلعا د ىنمي( ىنلاابمأإي)ةنيلا ىنانسحاياوث(اع رك ارحأ مهل دعأو)ةنملا باو ا دنعةككالملا مهلع ٍستودللا
 هتعاطو هللا نيد ىلا( هتلاىلا ايعادو ) هب رفكنمل رانلانم (اريذنو)هللاب نمآ نمل ةنجلاب (ارشيمو) غالبلاب كتمأى ع (ادهاش
 لاقرخأتامو كينذ نممدقتام هللا كلر فغيل انيبم احهف كلانحمف انا هلوةلزنالف كي ىدتق اًئيضم(ارينماحارسو)ءلماب (هنذاب)

 انلاف ةرفغملاب هللا لو سراي كلائينهنونمملا .



 تابثلا او ماودلا وأعيحتلا هب ه.دارملا ( نيقفانملاو نب رفاكلا عطتالو زاهظعاإباوث ( ١ ريبك الضف تلا نم مهل ناب نينمؤملا رشب 3

 باح قكإبا مهءادنا لمحا 5 لعاقلأىلا اناضم ند ]تمف ءادبالا ىمعوه ) مهاذأ عدو )هس هيلع ناكام ىلع

 . هللاب ىقكو ) مهكيفكي هناف(هللا ىلع لكوتور مها ةاذاكم محبا كءادبا عدئأ ل ىلاوأ محاد نم تحلو مملابالو

 . دهاشلا لباقهلبساتم باطخم اهنمالكلباقو فاسوأ : ةسمخم هفصوىلامت هللانا لقو هيلا ضوفم ه.ؤكو ( الكو

 ضانعالابرشملاو ريكلا قتتلااوعؤ مثالا رئاس لع ءادهشن رون وكي مهودتم أ ىلع اذهان وكي منال نينمؤا' رشبوهلوقن

 ىلع هلابقا عبج لقأ ع ضر ,ءأ مه ١١١ ز- اذا هال (نورشلاوىناثلاءزجلا) نيقفانملاو نيرفاكلانع
 0 اكدلإ شاك ا |

 فوطسمهاملو رهلاعارجاىلعوا مالاراس لعل ريبك اضفدتلا نم مهل نابنينمقملارسشب وإلا |”. يك ونين
 هيلعوهام عدل حبيت نيةفانماونيرفاكلا عطتالوإإو كتمالاوحا بقارف لثم فو ذح ىلع | وح ا - . 1 3 د

 ْ لعةدخ اوءوةازاع مهايا كءاداوادب لفتح الو كايا مهءادبا 5 مهاذا عد و مهتفلا تع نه ْ

 «البكوهتلاب ىقكر# سكي هما ل زكر وف فلاي, خوسنم لاقاذهلو هرفك

 باط#اهنمالك لباق تاقص سمح هفصو امل ىلاغت هلغاواهلكلاوحالا ىف مالا هيلاالوكوم

 رضاحلاىف مهاذأ كرئاذا
 باقع نم هلدنال ىذالاو

 ن.رذنم اوناكلحآو أ لجاع

 ىادلاو لبقتملاف هب
 رشملا لباقو هل صفت اك هدعبامنال ةنقارملاب صالاوهو دهاشلا لباقم 2 هنِساتَ ا هاوش هه قا

 سيق قالا الو مانام راكان سع هنري ذلاو نول ةدشي سالب | صر وحش لع تو
 هقلخ عبج ىلعاناهرب ىلاعتهللاءرانا مافن ءافتك الابرينملا جارسلاو هيلع لكوتلابمالاب |١ ريسع ل كه يلعرسي هللا لع“

 نموقتقلط مثتانمؤملا متمكن اذا اونمآ نيذلااهيأا يل هريغ 0 ,اب اقيقح ناك ||| هيءافتك الايرينملا جارسلاو

 ءاتلا مضو فلاب نه وساع ى ةاسكلاوةزج أر قو نهوعماجت أ نهوسع نا لبقنم : ا نضال القا

 | باوثلاىلع ةدايز مهلع هد لضفتبام ىأ © اريبك الضفدتلا نم مهل ناب نينهؤملارعشبو © ناك هقلخ عيج ىلع اناهرب
 م هل ىنتكينأب اريدح

 اونمآ نيذلاابأأي ) هقلخ

 ىأ ( تانمؤملا مسكناذا

 نيرفاكلاعطتالو فض متالا رئاسىلع ةمالاءذه ليضغتوهل قو باوثلاوه لضفلا ليقو

 اذهو هبلع مهزاجال لبقو مهاذأ ىلع ربصا سابعنا لاق 6 مهاذأ عدو نيقفانملاو أ

 ىلاست هلوق © اظناح ىأ < البكو هللا ةكو هللا ىلع لكوتو 8 لاتقلا ةياب خوسنم ا

 ل د نعهوسكنأ لقنم نوووتقلط مث تانمؤملا مت كنازا اونمآ نيذلااسااي 8 ضم | ءطولاوهحاكتلاو مجوزت

 | قالظلا بتر ىلامتهتلان ال عقاوريغاكتلا لبق قالطلاناىلع ليلد ةيآلا نفنهوممامجت | دقملا ةيعسو لصالاىف
 0 ةأعالكلاقوأ قلاطتناف كتعكن اذا ةيبنجأ ةأرمال لاقولىتح حاكتلا ىلع | ثيحنم هلدتسبالم احاكت
 لاقديو ةشئاعو ذاعمورباحو سابعنباو ىلع لوقاذهو قالطلاعقال مك 2 قلاط ىهف | رجلا ةيحتكهيلاقيرطءنأ
 زحارلالوقكوهببسا+-الاكأأ

 ةمركعو نسكلاو سواطو عم ددعسو حرشو ةو معو بيسملا نب ديعس ا

 ا 200000 هلا 0 0 ىبشلاو ا راسين نامع 0

 ا سايعنبان 301 00 ل تاررتو اساسا نا ا

 .هءاصمىف لايآلا ةفسأ
 هنال لاي الا ةىقساي ءاملا ىعس
 عافتراو لاي آلان عم ببس
 حافلا ظفلدرب ملو ارنوسأ

 6“ هنا ) ةيانكلا نآرقلا بادآ نمو هن خرا ابنه ءطولاىت_عمىف هنال .دقعلا ىتمهىفالا ىلاعت هللإ باتك
 تانمّؤملا ىقواست 2 اساتكلان ناعم تاع وللا 2 صيصخ ىو ناسال || وىدقشتلاو نايرقلاو هكا ةسمالملا طظفاب هنع

 1 ةيعجتلا ةولخلاو ( نهوسعن 3 ليقنم نجوتقلط مث ) ةنمؤم مكنين ا نمؤملابىلوالا ناىل !ءةراغ | كحلااذهىف

 لاققةروسلا لوأ ىلا مجرمث ةنجلا ف ايظعاياوث ( اريك الضق هللا نم م مهلنأي نينمؤملا ) دحماي ( رشبو ) هللا لاقفهللا دنع
 هءاحأو ىبأ ن هللادبع ةنيدملا لهأ نم ( نيقفانملاو ) هءاعحأو نافل ةكم لهن هم(ن رفاكلا) دج( مثطتالو (

 000 مي 3 ) هللاب قث 1 هب 0
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 نماهددعنوفوتست * اهتودتعت 3 نهسفناباهمف نصي رتي مايا » ةدعنم نريلع مكلاف 2

 نا ىلعةلال دلل لاجررلاىلادانسالاواهنودعتواهلاتك اذ هتلككال وةك اهدتءاذ ,هاردلا تددع
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 ةنمؤمالا مكتيالنانمؤملا ناش نمناىلعهيبنتلل ماعركتملاو تانمؤملانصيصختو ةولخلا |
 رثؤي اك ةباصالاخكعامر قالطلا ىخازتنا مهوتب ىسعام ةحازامث ةداذوهتفطنا اري |

 ةدعلابو>و مدع ىَضدتَش هرهاظو اهيفنودتعت ىتعع ءادتعالا نم هناىلعواءاتلاب ْ ١

 ضورفملا بجاولاناذ اهلاضورفم نكيملناىأ * نهوعتف ف ةدعلافرثؤي بسنلاىف |
 صحالاوا امهمجااع عيتتللا لوأي ناز وجو اهلدنس ىهو ةعتملانود ضورفملافصناهل |

 نهوجرخا# نهوحرسو اهل ضورفلل ةنسةعتملاناذبدنلاو بو>ولانبب ك رتشملاب |

 زوجالو قح عنمالو رارضريغنم ## اليجاحا رس ةدعنهيلع كل سيلذا كل زانمنم

 ىنلامأإي 9 نهبلوخدملاريغا ريمضلاو قالطلا ىلع بتسعهنالىنسلا قالطلاب هريسفت |
 عضبا| ىلع رجا رهملانال نهروهم # نهروجاتين 1 ىتاللا كجاوزا كلانلل> اانأ 1
 دسقتك هلل ضفالا راثناللب هيلع للا فقوتلال ةلممم اًماطعاب هإلالحالا دسقتو ||

 تجوزننا لوقت لحرلاف ملعءنم ةلزف اهلاق ناكزاو دوعسمنبا ىلع اويذكل قدْ
 مث نهوقلطاذا لقب ملو نهوقلط مث تانمؤملا متسكتاذا لوش هللاو قلاط ىهفتنالف |

 لاق عسوديلع هللا ىلص هللالوسرنا هدج نع هيبأنع بيعشنب ورعىوو نه ومتجلل ا

 ىذمرتلاو دوادوبأ هحرخأ كلءالايف عيبالو كلمتالاهف قتعالو كلمتالايف قالسطال |

 ةجرتىف ىراخملا:هجرخأ حاكتلادعب قالطلا هللا لءعجلاق سابعنبانع « خال هانم |[

 حاكتللا لبق قالطال ٍلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق ربان عو دانسا ريغب بإب ا
 ناك اذادنا ءاذعلا عج رهشالا و ءارقالاب اهنوصتىأ«اهنودتعت ةدعنم نييلع مكلافإل |

 قادضلاوةدعلا حوت ةواخلاّناىلا دجأب جدو ةدعالف ةواخلاو سسملالف قالاطلا
 اقادص اهل ىفس نكيملاذا اذه سابعنبالاق هبنمتقسيام نهوطعأىأ « نهوعتف 9 |
 ةدانقلاقو اهلةءتمالو قادصلا فصن اهاف اقادص اهاضرفدق ناكناو ةعتملا اهلف |

 عم اهل ةيحهسم عاما نييسأرتك لقف متصرفام فصنف هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه |[

 .٠ .٠ .٠ ع
 ع

 ىنلاامم أي # لح و نع هلوق * نمي رارضاريغنم فورعملاب نهليبس اولخىأ # الج |]

 ا

 ظ نياادلا ىدح الادب | ىلع اففتعاهنودتعت ريثك نب انعو مكلاف هب عشا جاوزالا قح ةدعلا

 ةارتشملاناف# كيلع هتلاءافاامكنبع تكلمامو #9 هلوقبةيبسم اهنوكب ةكواملا لالحا |

 ١ احارس نهوجرلسو 9 ةيآلا رهاظل لاحلكب ةمتملا قست انا لهقو رهملا

 | امم كنيع تكلمامو ِ نع د نطرح كر ىاللا كجاوزأ كلاتلحأانا |

 | تكلمام ةيرام تناكدقو "5 ريوحو ةيفص لدم اهكلوف ىبسلا نم ىأ 0 كيلع هتاءاوأ

 ءاسنلا ىلع بجن ةدعلانا 4 بازحالاةروس ) ىلع ليلدديف ه# 1917 ]هو ( امنودتمتةدعنم نويلع مكلاف)
 05 يي 1 لاا م ا ممل

 اك ل لاحرلل

 9 اهددع نوفوتست

 ةعتملاو( نهوعتف زدعلا نم

 لبق اهقلط ىتدل بحي

 رهماهل مس ملوارب لوخدلا
 نهوحرسو ) اهريغنود

 نهو-حرخاو اذاَرغ

 مكةدعالذا مكلزانم نم

 انللحأ نا ىنلااهسأاي )نرملع

 تينا ى اللا كحاوزأ كل
 ع

 ذا نهروهم ( نهروحأ

 دهلو عضيلا ىلع رجأ راما

 لفلب حاكتلا نا ىخركلا لاق

 دسأتلا انلقوزئاج ةراحالا

 ترقأتلاو حاكنلا طرش نم

 امهسيو ةراحالا لح رش نه

 اهّواطعا اهواَحاو ةافائم

 اميمسو اهضرفوأ الجاع
 كنيع تكلمامو)دقءلا ىف

 ىهو ( كيلع ا لم

 ةدع نم نوملع مكلاف (

 نطبحا وار وهشلا (اي ودك

 قالطلاة تم ( نهودتف )
 ىندا ةف/هواراجو اعرد

 احارس ن هوحرسو) ىش

 انسحاةالط نهوقلط (المج

 انآ ىتلا امأي ) ىذأريغب
 ىتاللاكحاو نأ كلانالحأ

 كيلع هلل مف امم ( كيلعهتلاءافأام ) ةيطبقلاة يرام (كنبع تكلمامو) نهروهم(نهر وح ) تلعن ١
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 | ليقوديفةيعرلاواهحاكت بلط

 اه از راس سب مو( دل نرجاه ىتاللا كتالاخ تانبو كلاخ تانبو ١ تابوت اواو
 يرش تردتعاف سو هيلع هللا لص هللالوسر ىنبط> نلاظ انل *ىناهمأ نعو ناولس مم تل اسأو هلوقك تلا

 | كلبعنا اهل مقو نم كلانلا- أو( ىنللاه-فن تبهوناةنم وم ةأسماو)دعم رجاهأ ملىنال هللحأوف ة ةبآلا هذه هّللالزئاف

 ”هدنع نكيملو ليقتسملايف كح نايبوهس ابعنبالاق اهركتاذلو كلذ قفتانا تانمؤملاءاسنلا نه ارهه باطتالواهسفن

 مكح تنبةلوخوأرباجتنب كيرشمأ وأ 3 ةعزخ تن, ني زؤأ ثرحاتذ. ةنوف» اهسفن ةبهاولا لبقو ةبهلاب نهمدحا

 هللاوخر دوعسم نا رقوماللا ف ذح سه[ 5-50 ريدقتب ليلعتلا !نورمشعلاو ىداخاءزملا) ىلع عناب نأن سحاق 02

 ل

 اهحاكتتسا (اهحكشتسي نأ
 ١ رك تارقلا ديقتو .اهبلع ئزخلامو اهيساءدب ققمتال (17 00 000110

 كم نراه اللا كنالاخ تانبو كلاخ تانبو كناع تانبو كنع تانبو ف #

 ىنيطخ بلاط 3 3 ”ىباهما لوق هدضعيوةصاخ هقح ىف كلدب لحل اديس لمتحيو

 ىنالهل لحا ملفي 0 هللالزتامث قرد هلا تردتعاف مسوديلع هللا لص هللالوسر

 لعفب بصن 6 ىنلل اهسفن تيهوذنا ةنمؤم ةأماو 8 ءاقلطلان متنك" همر جاه م
 لالحالاب ىنمملانافلابقتسالل ىتلانابدسقتلاهعفددالو قبسام لع فطعوا هليقامدرسف

 قفتا نا ارهم بلطتالو اهسفن كلبهت .ةنمؤم ةأرمالح كانلعاىألحلاب مالعالا |]
 ظ ظ ثراطإ كل ةنوم# اعبرا رك ذ هن.لئاقلاو كلذ قافتاف فاتخاو اهركت كلذدلو

 ١ نالىاعفلابنا ةىرقو#مكحن تنبةلوخ ورباج تنب كيرش ماو ةيراصنالاةع زختنببشزو 1
 طرش#ماهحكتتس نا ىنلاداراناظاساا حد: زءادام سلجاكلوةكتبهو ناةدهوا ترهو |

 اح ات هندارابالا اهلح هابد> ونال هنم اهسفناهتيهناذ للا باعتساىفلوالاطرسثال '

 عوجرلا مث ارركم ينلا ظفلي ةييغااىلا باطخلانع لودعااو لولا طر دن رعبا |

 ريرقتو هنو ف رمشل هه صخام هنابناذيا © نينموملانودنمكل ةصلاخ © هلوقف هيلا |
 ا نال ةيهلا ظفلب دقعن.ال حاكتلانا ىلع انباحصا هب ميحا و هل حال ةماركلا هقاقعسال

| 

٠ 

 طرشلاو ىنمع كتتساو ركن
 لوالا طرشلادسقتى ناشلا

 انه لالثح الا

 ةذارآ هيلا ىو ا
 لض هللالوسر حاكتتسا

 لاقدناك سو هيلعو 8

 كلت.هونا كلاهانال> أ

 نا ديرت تحلو اه-سفن

 ىه هتدارإانال اهبكنتست

 هيفو متدبامو ةبهلا لوبق
 ظفلب حاكتلا زاوح ليلد
 هللا ىلص هللا لوس ر نال ةبهل ١

 ىف ءاوس هتمآو سو هيلع
 لل دلاهصخاهفالا ماكحالا

 نا زهمالب ع( ةصلاخ)
 3 تبهو َّق ريوضلا ند

 ظ
 ا

 أ
 ملنف ةمدملاىلا # كعم نرجاه ىتاللا له ةرهزى ءاسن ىنعي # كنالاخ تانبو

 ١ ىلص هللالوسر ىنبط+ تلاق بلاط ىبأتنب ”ىاهمأ نع اهحاكن هلزجممل نهم رجاجت |
 | ملفشلات ةيآلا كجاوزأ كلانالحأانا هللا ل لزنأمم قرد هيلا ترذتءافإسو هينع هللا

 || مسن نسح ثيدح لاق وىذمرتلاهج رخأ ءاقنطلا نم تنكر جاهأ ملىنالدإ لح أنك أ
 | اهسكتتسنأىنلاد ارأنا ىنالاهسفن تبهونا ةنمؤم ةأ ماو ليلحتلا ىف ةرحكلا طرش
 1 | قادصر يغب كلاهسفن تبهوةنمؤم أما كلانالح أ ىأ «نينمؤملا نودنم كلةصلاخ

 صلخ أ نك وه ردصم

 كل انلل>أأ ام لالحا كل

 | ةلءافلا واص ولح | ع ةصلاخ
 1 بهذف رهملاب ةساتكلا هلل< لهو هنم اهسفن تبهو اذا هللحتالف ةنمؤملا ريغ اما 0: ول 3

 ةيفاعلاكزب . زءريعرداصملا ىف

 1 ) .ةعاج 0 نعل باطالا نع لبعءافنوأ معسل ملناو كربغل رهم لا ب لب ) نيتمؤاأ نودنه كل ( ةيداكلاو

 "00000 ىاهريركتو ةوبنلا ل>الدإةمركت صاصتخالا نانذ ويل باطما ىلا مج رمثىتلادارانا هلوقىف ةيبغلا

 |١ نم | الاخ تانو كلاخ تانبو ) بلطملادبع ىتنم ( كناعتانبو ) كعتان جوزتكل ل>أو (كعتانبو)

 ” اح تن. كب رش م ًاىهوهتلادبحوت ة ةقدصم 6 :م وم ءأسساو)ةشيدملا لا ةكم نه م (كءمنرحاهىتاللا ) : ةرهزن فانمديع

 الة يصوصخ (كلةصلاخ )اهرهم ريغب ام جوزتي نا ( |يمكتسيزأ أىناادارأن اىنال ) اهرهم(اهسفنتيهونا ) ةيرماعلا
 , نينمّؤملا نود ند ( كلةصخرو



 هي 1 ١١١ ؛ باز>الاةروس

 حاكئتسالاو ظفللاب صتخف ىنءملاب مالسلاو ةالصلاهيلعىنلا صخدقو ىنعملا عبان ظفللا

 انالحاام لالحاوأ اهلالحا* صاخ ىأ دكؤم ردصمةصلاخو هبف ةبغرلاو حاكتلا بلط
 فوذعردصمل ةفصوأ ترهو ىفريمضلا نملاحوأ كل اصواخ ةروكذملا دوبقلا لع كل |

 بوجوو دقعلا طئارشنم * مهجاوزاىف مهيلع انضرفام انلعدق ف ةصلاخ ةبهىا |
 اهيف سمالا عيسوتنم * مهناعا تكلمامو لف مسي مل ثدح ”ىطولاب رهملاو ملقلا ١

 جرح كيلعنوكياليكل 9* هلوق نيب ضارتعا ةااو ميلع ضرفبنا ىتبفب فيك هنا
 درجلال كلذ وحن ىف نينمؤملا نيبو هنيب قرفلانا ىلع ةلالدلل ةصلاخ وهو هقلعتمو

 سكعاابوةران مهيلع قييضتلاو هيلع عيسوتلا ىضتقت ناممل لب هيلع عيسوتلادصق |
 ىف ةعسوتلاب  اهحر © هنع زرمتلا رسعي امل # اروفغ هللاناكو 8# ىرخا ا

 كيلا ىوؤتو # اهتعجاضم كرتتو اهرخؤت« نهنم ءاشتنمىجرت ف جرحلا ناظم ٍ

 ىلوريغنمةبهلا ىنمع هقحرف دقعنب حاكتلانأ ملسوهيلع هللا لص ةصئاصخنم ناكو |
 بوجوو عبرأ ىلع ةدايزلاو نينمؤملا نودزم كلةصلاخ هلوقل رهمالو دوهشالو |

 هناىلا هرثكأ بهدف ةمالا قحىفةبهلا ظفلب حاكتلا داقعناىفاوفلتخاو ءاسنلا ريم .

 ءاطعودهاجتو ىرهزلاو بيسملانب ديعس لوقوهو جوزتلاوأ حاكنالا ظفلبالا دقعنيال

 ظفلب دقني ةفوكلا لهأو ىلا ميهاربا لاقو ىفاشلاو كلامو ةعيبر لاق هبو
 بهدف سو هيلع هّللا لص ىنلا حاكت ىفاوفلتخا لوالا لوقلابلاق نمو ةبهلاو كيلعلا 0

 نودنمكلةصلاخ ىلاعتهلوةلةيهلا ظفلب ملسوهيلع هللا لص هقحىفدقعن.ناكدنا ىلا موق
 هاوقلةمالارئاس ق-ىفاك جوزتلا وأ حاكن الا ظفلب الاد قش. الدنا ىلانورخآآ بهذونينمؤملا

 ىتلاىفاوفلتخاو حاكتلاظفل ىفالر هملا كرتىفهصاصتخا ناكواهسكتتسي نأ ىنلادارأ ناىماعت |

 دهاجمو سابعنبا لاقف نهنمةأسمادنع تناكلهو ملسو هيلع هللا لص ىنللاهسفن تبهو

 حاكت دقمبالاة أسما ءدنعنكيملو هنءاهسفنتبهو ةأ سما سوهيلعدتلا لص ىتلادنع نكي |
 هدنعتن اكل: نورخآ لاقوريدقتلاو ضرفلا ليدس ىلءاهسفنتبهونادلوقونيع كلغوأ ا

 لاقونيكاسملامأةلالهلاةيراصنالاة عز خ تنب بني ز ىهىبعشلالاقفاهيفاوفاتخاوةبوهوم |
 تنب كبرش مأىه لئاقمو كاعضلاو نيسللا نب ىلعلاقوثركلاثنب ةنوعم ىهن ةداق

 دقو ىلاعت هلوقو #4 ميلس ىنب نه ميكح تنبةلوخ ىهريبزلا نبةوسعلاق و دسأ ب نه رباح |

 وهو ماكحالانم ىأ : مهجاوزأىف ظ نينمؤملاىلءانبجوأىأ# مهيلعانضرفام انلع |
 تكلم امو 9 رههو دوهشو ىلوالا اوحوزتي الو عبرأ نم 0 او>وزتيال نأ :

 اذهو## جرح كيلع نوكي اليكل 9و نيِهلاكلمىف ماكحالانم انبجبوأامىأ «؟ ىهناعأ ||
 نوكيال لة بوهوملاو كنمع تكلمامو كحاوزأ كلانللحأ ءانعمةي آلا لوأىلا عجري |[

 ىلع ةعسوتلابىأ# اهحر جرا ىفعقاوللىأ 6 اروفغ هتلاناكو 8 قيض كيلع

 مضت ىأ # كيلاىوؤتو نونم ءاشتنم لف رخؤت ىأ # ىجرت وظ ىلاءتدلوق ه8 هدابع

 ( نيساقال

 ةلسملاريغ حاكن هللحال هنا ىلع كلذ لدف ةنمؤم ةأسماوهلوقل هلل دال اهناىلاةعاج |

 دق ) هليخفت ىنلارب ركت
 ىف مهيلع انضرفام انلع
 انحواام ىا ) مهجاوزا

 ىف كتما ىلع روهملانه

 مهيلعاتيحوااموامماجوز

 قوقللا نممهحاوزا ىف
 ءارسثلاب( مهناعاتكلمام و

 هلوقو كلملاءو-و نمهريغو
 جرح كيلع نوكي اليكل)
 كل ةصلاخحم لصتم قيض

 دقهلوقو نينمٌؤا ا نود نم

 مهجحاوزاىف مهيلعانض ر فاما لع

 ةلج م-ماعإ تكلم او

 اروُفَع هللاناكو )ةيضارتعا

 . هدابع ىلعةمسوتلاب(اهحر
 قدم زمعالب ( ىجرت )
 فاخو ىلعو ةزجو

 رخؤأ مهريعز مج و صفحو
 ىوٌّؤتو نهنم ءاشتنم )
 كيلا

 ( ملع انضرفام انلع دق

 اننجوأو مهل انلل>أ ام

 ىف ) نينمؤملا ىلع ملع

 رهع عبرالا ( مهجاوزأ
 (ممناعأ تكلمامو) ءاكن و

 كيلع نوكياليكل )د دعريغب
 زق قيضو مثأم(ج رح

 هتلاناكو ) كلهتلا لحأام

 (اهحر)كنمناك مل( اروفغ

 ) 2 كلصخرايف

 نم ( نهمءاشتنم )كرتت
 كلاخ تانيو كع تانب

 (كيلاىوؤتو)امجوزتنالو
 لامن ثكنلا



 ا تش تش نونيالمسقنال واءاشت نم كسحو ءاشتنم قلطتواءاشت نه عحاضتو نهمءاشت نم ةعجاضم كرتت ىندع م :(ءاشن نم

 1 ةعماج ةئسق لهو تش نه جوزتتو هه ١ ٠٠١ ]جس كتاءاسن نم 4 نورشعلاوىناثلاءزحلا ل١ تش نم جوزت كرتت

 قاطينااماهنالضرغااوه

 كسمأ اذاف كسع :نأاما :
 | أنتو« هاكر ل 0 قلطتوأ اكيمءانضتو كيلا مضتوإ #2 ءاماعلا

 اول تل ال ا زو ةظدشااو نىملاو هايلاب جرت صفحو ناشلاو 27 27 |

 نا ىندا كلذ 0 كالذ نم "ى مش ىف 3 كيلع حان> الف 0 ةعحرلاب تقلط 7 تا ا
 أ

 نزح الونهنعا رش | ١

 ْ ةبحاو تناك مسقلا ىف نوني, ةيوسنلا نا كلذو نونيب ممسقال اذهىلبق 6 ءاشتنم وه كيلا |

 نييف هبلا نايتخالاراصو بو>ولاهنع طقس ةيآلامذهتازتنالف مل”وديلع هللاىل هيلع |
 ظ 3 ا 00 ا

 1 تبلطو ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ني وا تاهمأ صضعبر داع نيح 4 الاودهتلزب ل اقو ع ع بالا

 | ةيضح ماو هيو تال
 نفك نهري نا ىلاعتهتلاءىمًفريبختلا ةيآا تالزن ىّت> ارهش نه رف ةقفتلاةدابز نيضعي | ءاشاكماغام 0 ١

 ندتنال ا ىلعهلوسروهللا تراتخان مكسعو اهف ةرافامدلا تراتخا أ ةشكا نا ُ 5 6و
 مسن أح 7 هبت

 مسا موأ نوهلمسق هد نيضريف ءاشإ نم جربو نيدو م هيلاىوؤإ هناىلعو ادمأ 0

 هيلا كلذ ىف مالا ن وكف كلا ةقفتلاف قيس لست صضءب نود نهضعبل مدقوأ ا

 اوفلتخاو طرق ل ادهىلءهنرتخاو كلد. نيضرفدصئاصخ ن ءكلذناكو مالا إ

 ملسو هيلعهتلا لص ناكل ادحأأ ج رخي ملمهضعب لاقف م.قلانع نهنمادحأجر ا | ةدوسالاهضريخو هلقلطأ

 مسقلانم اهقح كرتب تدّص راهنافةدوسالا مسقلا ىف نهني 0 هل هللا لعج ام عم ا - ةثءام اهتتلم | تبهو اماف

 نقفشأ ريخلا لزت امللاق نيزروب أن عىور نهضءب جرخ أل قو ةشئئاعا اههوبتلعحو 00 ا ىنقلطتالتااقو

 ْ لوسر ىجج راؤانل أح ىلع انعدو 5 تئشام كسفنو كلام" نمانل لءحادتلاىناي ن ١.لقف نةلطينا

 َ ماو ةصقح و ةشئام هنلاىوآ ن# ناكف نهض هللاىوآو نهضع»إ مسوهنلع هللا لص هّنلأ ا

 وأ مسقوكربو ًاعجاض
 قاتلت 0 ومن

 اهغتبال ةلدز ملا لح نأ

 ىجرأ 3 :اىورواهمتبب وأ

 تبشزو ةمل -مأوةصفحو

 م ىوآو اذ فا

 امعم ىوس ناكدناىورو

 تيضتبا نمو ) كن الن ة يمزق

 | ( كيلع حانجالفتل زعنم
 | كشارفىلاتوءدنمهو 2

 ءاشن نم كسعو نهتم ءاشن نم قلطت سامع نءالاقو ءاشيام نهل مس ناكفةيقصو |

 للا لاك و ليف: ءاننلا قط ختان نم حكتو تش نع عاكت .كرتن عملا لاقو |
 هللالوسر اهكرتي قد اهتبطخ هريغلا نأ ب مل ةأسعا بطخاذا ماسو هيلع هللا ىلحص

 كيلا اموؤتف نهسفنأ نبع ىناللا انا 50 ءاشن ند لبش قتلا هيلع هللا ىلص

 ١ نيهوىاللا نم ميكح تن ةاوح تاكل 5 ةورعنع ) قر اهلبقتالف ءاشن نم كرتثنو

1 

 00 ا اا 0 د ماا نهتم ار اوءاوس نيتي مسن ناكو بش زو ةلس
 تلزعنم اهترعص تبلط و

 قضالاف ءاحرالاب كلفن نع

 اذان ىَأ كلذوف كيلع

 اهدر كاز مل اهتلزع

 ءادتنالاب عفر نمو كلسفن ىل !|

 ) كلذ) 0 هريخو

 ىندأ)كدش م ىلا ضيووفتلا

 نزحبالو نهنيعارق نا

|| 
 لحرال اهسفن بهيزا لا ماما ةشئام تلاقف لسوهيلع هللاىلصىنلل ن نبأ

 نمو# كاوهىف عراسياالا كبر ىرأام هتلالوس رايت لق : نهنم ءاشتنمىجرت تازئالف

 الفم ةمسقلانع نهتلزعنم ةأرما كيلا ىوؤتنا تبلطىأ ٠ تزعم تيل
 | هشيم رخؤيل هناىتح نهل مسقلاكرث هلهتلاحاباف كيلع مثال ىأ © كللع حانج

 اليضفن نهنم لزعن» هشارف ىلادربو ءاهتبونريعىف نيو ءاشر نم أطيو اهتبونىف نونم |

 ىذلا ريخضلا اك أ ص نزحالو نهنيعأ ر ا 1 اكاد 8 لاحرلا مانعا

 "نأ نلغاذا نزل لقأو نهفال انا را برقا. نهتيع ىف كدريخ

 جوزتت ) ءاشنت نم (

 ترتخا (تيغتبا نموا
 تكرن(تل نعنم) جوذتلاب
 جرح الف (كياع حانخالف)

 ©« كلذ ) ءاشتنم كنلا 0 كيلاىوؤتواهتأتالو كئاسن نم نوم ءاشتنمفقوتىجرترخآه جو اهفلاقوكيلع

 ةصخرلاو عس اكل و كيلعجرحالف حانحالفناينالا نعتا نعنماهملا نايتالاب ترتخ ا تبغا نم وابي” انو

 قالطلا ةفاحع ) نزالو ( هللا نم عسوتلا كلذنا ناعنا نهسفنأ بيطت (نهنيعأرقتنأ )ىرحأىأ(ىندأ)



 0 نيطربو ”ىرقو نيضري نونل 4 َُ مفرلاب نولكنوبملا ترقوانمرلالسح و رباقتا ٠ بهذ نيد 1
 هللارب داع : نهنم ضرب ؟رادع دف كيول فال تاو عسا اتبصنلاب نهلك اذاش "”ىرقو ميدقتلا لعن ونا

 ردو قس ناب قيقحو وهف ةبوقعلاب لحاعيالا اع لح ١ رودصلا ت تاق , (ايلعدتبا ناكو ( هلوسر رةئيشم ىلا ضوفو ث كلذ

 قيقخ ريغ عملا ثين تنال ( با ز>الاةروس ) ريكذتلاب امهريغو بوقعيو -ه# ١١ زيؤح رع وباءاتلاب(ءاسنلا كل لمت /

 __- نم هنا لع

 ءانيلا ىلع رّشو تبصنلاب نهم دعاو ككل

 نهضعب تعكر ناو كنم ال_ضفت كلذ ندحو نوني

 ذب رقت ”ىرقو هدنهسوفن نئيطتف هللا
 ا قام ملعي هللاو 5 نول اديكأت بصنااب “ ىرقو نيطرب نونديكوب نوهلكو لومفملل

 ال # ايلح له رودصلاتاذب اع الع هلا ناكو 8# هناسحاىف اودهتجاف < مب ولق

 عج ثينأ”نال ءايلاب 6 ءاسنلا كل لحال 8 قتناب قيقح وهف ةبوقعلاب لحاعي

 دك ال : ةدديصنهو ىرخا اهناكم و ةدحاو قاطتف :6 جاوزانم نم لدبت |

: 

 نع هاهمو نداوس ءاسنأ |هماع مرحو كلذ نهلهللار 5 هلوسرو هللا نرتخاو نحريشبلا

 ىورف كلذدعب ءاسنلااهإ عبأ له اوفلتخاو سابعنا هلاق نع لادبتسالانعو ن

 هَحْرْخأ 0300 هللحأ ىدح ملبوهيلع هلاك هللالوسر تاماط تلات اهنا ها :

 ةي.آلا نمهليقو دعبنم ءاسنلا كللحتال لاةمث ةيآآلا كجاوزأ كلانللحأنا ىتلا اهي

 تكلمامألا ةساوصنالو ةيدوب نينمؤملا مأ نوكتالهنال تاساتكلا نم نهريغ ت

 تناك جاوزأن نم لد ناالو هلوةقلقو نع يدل باساتكلان مه ىأ ك

 1 ةرق ىلا د كتكيشم ىلا 1 كلذ » 0 نهتنا اع نيطرب و

 ا تيوس نا 7 ءاو_س هيف نوهلكم دك هنالاعيو نهاضرو نهنزح ةلقو نهنوع

 ْ ام هقح ىفوهو عستلا دعب نم دعب نموه ءاتلاب نايرصبلا أرقو قيقح ريغ
 ا الو ِظ ىرخا حاكت هللح مل ا تنامول قتحمويلادعب نموأ انقحىف عيزالاك

 ءاحراو بيرش نه 3 نهلك 3 نهتيطعأىأ 6 نوتين آ اع نيضريو# ىلاعت هلل أنه كلذ

 ا ناكو 8 نهضعب ىلا لدملاو ءاسنلا 2 نم ىأ #4 مكبواةىفام لعيهللاو 0 ءاوثاو لزعو

 ' ءاسنلا كللحنال » ىلاعتهلوق 6# مكتع 0 ب ايلح » كرئاضفاع ىأ ا اهلع دبا
 ١ ملسوديلع هللا لص ىنلانا كلذو 5006 ىنأللا عسنلا ءالؤه دعب نم ىأ دعب لح

 | ءاشامءاسنلا نم جوزتي نأ هللحأ ىداهنع ىناسنللو 0 نسح ثيدحلاقوو ىذمرتل

 ١ تامول كنعكا نأ ىلال لءقو ميرملا ىلع لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر تاه 7 لاقو

 | هلق كلذزم همنعامو لاق جو طينأ هلل ناك أ لسوهياع هللاىلص ىلا ءا 3
 ' ىلاعت لاقف ءاسنلا نم ابرض هل لبحأ انا لات دعب نم ءاسنلا كللال ىلاعت لوف[

 ا ىأ 6 جاو زأ نمنع لدم نأالووو تامسملادبب تايئارصتلاالو ثايدوهيلا كل رمل |

 0 أعان ء ىللزنالجرا/لجرلا لوقت مهجاوزأب ن قاوابما ةيلهالا ف بولا
 | كييغ كحاوزأب لدايت ىأ جاوزأ نم: «نبب لدبت نأالو ىلاعت هللالزنأف ل فأما .

 عف لصف ريغب زاح اذاو

 0 )زوجا لصفلا
 عستلانال عستلادعب نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوس رباصت |

 عبرالان اكجاوزالا نماسو
 لدين ناالو ) هتما باصن

 قالطلاب ( جاوزانم نم
 لديدست نأ الو ىنملاو

 رخأ احاوزأ عستلاءالؤبب

 ةمارك نهضءبوا نهلكب

 نرتخا|مىلع ءازحو نهل
 هللالوسررصقف نيضرو

 نهيلعملسو هيلع هللا لص

 نهءمع تام ىلا عستلا نهو

 ماةدوس ةبيب>م اةصقح ةشئاع

 تنل نذ زةن وعم ةيفصة لس

 ىف نموةيربو> شح
 ىفنلا 7 جاوزا نم

 )ا أ اع نيضربو )

 دباب نم نوع 2ع

 رخؤمو مدقم ( نهلك)
 ند )مب واقىفامإعيهتلاو)

 هللاناكو ) طخ واضرلا

 نهحالصو مكحالصب (اهلع .
 زواحتو 5 ايف(ايلح)

 0 ع )

 ةيفصو ب ر> نب تارا تب ةبدبج مأ و 0 0 كد تذل بزو باطخلا

 نأالو ) ةيقلطصملا ثرخلا تن ةيريو>و دوسالا نب ة هةعمز تن ةدوسوةيلذاهلا ترك ةنوهمو بطخأ نب 8

 لوّشءاسنا| نهك :دنعام احاوز أ كنع تان نه نيد قالو لاشو كلاخو كع تاس نه كل تنيبام(جاوزأ نش اء(

 جوزرتتو هيبتا ْ



 اوه ىذلا ل امال 000 لدبتىف ريعشلاوهو لعافلا نم لاخلا عضوه ( نونبج كيسعأواو ) عرختلابجاو الا
 0 يه ليقو نبك راجعا عي 1م مس اسورة رادع ١ نورشعلاوىناثلاءزلا م ريكشلا ىف هلغوتل جاوزأن م

  لعاف نم لاحوهو ةلدبتسملا جاو 11 نا < نينبلحت كيعاواو ».قارتمالا | تيرغج ةأسعاسدبع تنب
 - نهب كبايا اضورفم ءريدقتو ريكشلا ىف هلغوتل جاوزا نموهو هزم نود لتتم نوح هبا نما اف بلاط ىبأ

 كا رو ١ ا 1 رت هلوشةخوسنموأ ةمكحم ةينآلا ناو ىلتخاو || تاماغتلم ماو ةشئاعنعو
 ال ىتملالبقو الوزن اهبقوبسم وهف ةءارق اهمدقتناو هنا ىتاثلا ىنمملا ىلع ءاشتنم || م ”وديلعدتلا لص هللا لوسر
 ' لدبت ناالو كل نهلالحا ىلع صن ىناللا ةعبرالا سانحالا دبنم ءاسنلا كلل || جودت نا هللحا ىتح
 ' لوانتي هنال ءاسنلا نمءاتثتسا  كنيع تكلمامالا 8 رخاسانجا نم احاوزا نهب || نأ ىعي ءاشام ءاسنلانمه
 أ الو [سسا اوظفحتف 45 ابقر“ىش لكلع هللاناكو - ليسقو ءامالاو جاوزالا || امااهمعمنو تضمن ةيآلا
 0 مكل نذؤي نا الا ىناا توي اولخدنال دل نيذلااهبا اه كلدحام اوطغت 3 كلانال- اانا هلوشوا ةنسلاب

| 

 ا ا ا يع كل 0 9 َّ 1 ااماذ تّتشام 1 فحملا بيرت ىلع سيل
 أ سيعتنب ءامسأ ىنعي سابع نبالاق اهلاج كيبعأ ولو ىرخأ اهلدب 5 تاس ل ىنثتسا(كنم تكلمامالا)
 | لضوهللع هللا لص هتلالوسر دارأرفعج دهشتسا ل بلاط ىنأنب رفعجةأ سما ةيمعثملا || لح وءامالا هيلعمرح نم
 أ ةيرام ءالؤهدمب كله سابع نبال «6كنيع تكلمامالا 9 كلذ نعىهنف اهيطتمنأ | ناكو)ءاسنلانملدد عفرام
 أأ| ديرينهىلا رظنلا زاوج ىلع ليلد ةيآلا قواظفاحىأ «ايقر“ىش لكىلع هتلاناكو ف || داظفاح(ابدقر 'ىش لك عدلا
 أ اذا لسو هيلع هللا ىلص .هللالوسر لاقلاق رباح نع ىورامهيلع لدن و ءاسنلانم اهحاكن هدودح ةز واح نعريدحن وه
 ا وادح رش] للف اهحباكت ىلا ءوعدام ىلا رظني نا عاطتساناف أ ًأرملا عدحأ بط | اولخسالاونمآ نيذلاامأي)
 ىنلا هللاقف راصنالا نم ةأرما جوزتينأ دارأ الجرنا ةريرهىبانع ( م دواد || مكلنذينأالاىنلاتوس
 اوه ىنعي ىديجلا لاق ايش راصتالا نيعأ ىف ناف اهيلا رظنا ماسوهيلعهتلاوص أ(... ك.عأواو) ىرخاب

 أ ترظن له اسو هيلع هللا لص ىبنلا ىللاقف ةأعا تبطخلاق ةبعشنبةريخملانع رغصلا | نا كلسدلف ةأ زف
 ١ 1 ىدمرتا هجرخأ 0 ' مدوِينأ ىرحأهلاف اهلا رظناف لاقالت اق اهلا (كتع تكلمامالا) اهب جوزتت

 1ْ 0 الا ىبا ََ و ١ 0 اونمآ نب ب 9 لجوزع هلوق # نسح أ دتاناكو ) ةطيقلاةيرام

 8 مراتس 0 ناكدنا كلامنب سنأنع 232 لودي هيلع هللا ىلص هتلالوسز اخي ١ نيذلاامأاي)اظيفح(امقر)

 ١ هتلالوسر ةمدخ ىلع ىنبظاوت "ىناه مأتناكفلاق ةنيدملا سو هيلع هلا لص ىبنلا مدقم (ىتا تو اواجست الارنما

 نااانأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفونو نينس رشع هتمدخن ا هللا ىلص 1 ةيآلا هذه تاز

 ١ ىنتمهىف لزنام لوأناكو لزأ ًأنيح باعا نأشب سانا العأ تنكو ةنس نيرشع ىنلا توس ىف نولخ د اوناك
 ْ ٍؤسو هيلع هللا ىلص ىنلا عصأ نيحش حج تنب بنزب سو هيلع هللا ىلص هنلالوسر ا سو هيلعمتلا لص

 هيلع هللا لص ينلادنع طهر قبو اوجرخمث ماعطلانم اوباصاف موقلا امدف اسونعابب (] نو رزين ىنو لهفة شعو

 اوجرخم يكلدهعم ت>رخو جرخت لسو هيلع هللاىلص ىنلا ماقف ثكملا اولاطاف سو اولكأي ىتح ا
 ادق ممانظ مث ةشئاع ةرخ ةبتع ءاح ىتح هعم تيشمو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىثف ينلا ب ودعم

 00 ادا د مادطا» ]لعل داذا ىجعت تحرو خارق اوجرخ ,ينلا كلذب مان مالسل هيلع
 | ىلا ) اونمآنيذلاابأأي لاقف كلذنع هللامهابف لوخدلا نع مهاهنيو جور خلاب ره سعي, نأامحتساو اسوهيلع هللا لص

 لوخدلاب( مك نذؤينأ الا ) هنحوهصضن هانا نيرظانريغماعطىلا ىنتانذا ريغب ىنلات وس اواخدنال



 1 ل

2 
 ' نذئينأ تقوالا هريدقتف رظلا ىنمهىف وأكلات وذأمالاا واخ دنال ىأل احلا عضم وه ىف كل نذينا(انانب رات نيغ ماع ل ا

 تقوالا ىنلات و اولخ دال لق هناك ام تقؤلاو للاكل ىلع ءانثتسالا عقو اولخ دنال نم لا نيرظان ديغو كل 78

 ماعطنونيحإ اوناكموقءالؤهوإ باز>الاةروس ) نر ظتنمريغىأ ه١ ]#»- نب. رظانريغالا اهولخدتال و نذالا

 تو و

 ىلا ردصم هنالءانا ىناسكلاو ةزج لامادقو نيبرصبلادننع رئاَح ريغ وهو ريملا

 الو اوقرفت « اورشتناف متعطا ذاذ اواخداف متيعد اذا نكسلو ظ كردا اذا مامطلا

 مسوهيلع هتلاىلص هللالوسر ماعط نونيح: اوناك موقل باطخ ةيآلاو اوثكمت

 نادحال زاج املالاو مهلاثمابو م ةصوصخم هكاردال نيرظتنم نودعقشو نولدنف

 مهل ماعطلا دعب ثيللاالو ماعطلا ريل نذالاب هوس لشد

 رتسلاب هنيبو نيب, !سوديلع هللاىلص ىنلابرضف اوجرخدق مهاذاذفدعم تعحرو عجرف
 راو تيبلا سو هيلع هلل اىلص ىنلا نعي لخدلاق ةياورىفداز باجل لزنأو
 ندوب نأإلا يتلا تون اولخدنال اونمآ نيذلابيأي لوقيوهو ةرجخلا ىناىناورتسلا
 هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزأنا ةشئاعنع 6 ق) قملانم يسال هللاو هلوقىلا مكل

 هنع هللاىضر رعناكو عيفأ دمعصوهو عصانملاىلا نزريتاذا لاللاب نجر خي نكسو

 باسحلا هللالزئاف باتا لزتي نأ ىلع اصرح ةدوساي كانف ,عدقال أر غ طهادانف ةايوط

 هللالوسرايتلق ثالثىفىبر تقفاولاةرعنأ رعنباو سنن ع(ق) عساولا عفالاو

 ءاسن عقجاو باجحلا ةيآ تلزنف نيه نأ نهنسعأولف رجافلاو ربلا كثاسن ىلع لخد»
 نكئماريخ احاوزأ هلدب نأ ن كقلطن ادب رىسع تلقف ةريغلا ىف ملسو هيلع هتلا لص ىبلا

 اولخدنال اونمآ نيذلاايأإي ةيآآلاتلزنف م ىذأتب مسو هيلع هللا لص هللالوسر ناكو
 نولكأتف ركل نذؤيف 45 ماعطى لا » اويعذت نأالا نك مكل نذؤينأالا 1-0

 اوقرفتو هلزنمنم اوجرخاذىأ 4 اورسشتناف و ماعطلا متلك أىأ ؟ متمتطاذاذ

 ىنمم نمضتم دنال نْدوِس قلعتم 4 ماعطىلا » مل انردان الازأ مكل نذؤينا

 | هيرعشا ام نذا ناو ةوعد ريغ نم ماعطلا ىلع لوخدلا نسحال هناب راعشالل ىعدي

 | اولخدتال لعاف نه لاحوهو هكارداوأهنقو نيرظتنم ريغ © هانا نير ظانريغ هلوق

 | زارباالب هلوه نم ريغ ىلع ايراج نوكيف ماسطل ةفص رجلاب ”ئىرقو مكلىف رورحناوأ

 اوحرخدق محا نظو 2 ةرعح ةشع غلب اذا تح تعحرو 2 هياع هللا لص ىنلا

 لعءش مسو هيلع هللا لص هللالوسر نكيإف كءاسن بحارسو هيلع هللا لص ىتلل لوم

 ظ ةأساتناكو ابتع ىلايللا نةليل مسوهيلع هللا لص ىنااجوز ةعمز تن ةدوس تحرخف

/ 
| 

| 

 | هللالوسراي تلقو ىلصم مههارب |ماقم نم اودذناو لزتف لصم مهاربا ماقم نم تارا

 | هللالوسرماعط نونيحصت اوناكن يملا نم سانىف تلزئاا سابعنب!لاقو كلذكت ازنف

 | نوجر الو نولك أيمث كردينأ لبق ماعطلا لبق هيلع نولخديف ملسو هيلع هللا ىلص

 ا اولخداف متيعداذا نكلو» 2 تقوو رىضن نب رظتنم ىنعي © هانا نبرظان ريغ 2

 هءلع هللا لص هللالو_سر

 نودعقشو نواخديف ملسو

 ا نب.رظتنم

 نونيحمملا امأاي اواخدنال

 مكل نذؤي نأالا ماعطل
 الإ لب ران ريغ ماعطمملا
 لاب هك اردا ماعطلا ىناو
 هالق كلوقكىنا ماعطلاىلا

 ريغىأ هتقوءانا ليقوىلق
 ماعطلا تقو نيرظان

 نا ىورو هلكأ ةءاسو
 سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 قيوسورت بن. ز ىلعملوأ
 وعدن نأ اك ةاشو

 احاوفأ اوفدارتف سانلاب

 لد مث جرو جوفلك 8

 هللا لوسراي لاقناىلا جوف

 0 دا توعد

 مكماعط اوعفرا لاقف هوعدأ

 ةثالثقيو سانلا قرفتو
 ماقف اولاطاذ نوثدحتنأر فن

 هيلع هللا ىلص هللالو سر

 فاطف اود را لسو

 هيلع هّللاىلص هتلالوسر
 نولعإسو تارجخلاب سو
 اذاف عجرو هلنوعدو

 نوثدحم» سواح ةئالثلا

 هللاىلص هللالوسر ناكو

 ىلوتف ءايخلاديدش اسوهيلع
 اوجرخ ايلوتم هوأرالف

 اوقرفتف ( اورسشتناف متمطاذاذ اواخداذ متعداذانكلو ) تازنو عجرف 0

 اوجرخلاف ( اورشثتناف )متلك أ (متمعطاذافاولخداف متيعد اذا نكلو) هنيحودجحتن (مانا نيرظانر يغماعطملا)

 دع ندي ل لا ا



 1 .اوليطي نأ نع ار نات ام اهزاج دنالوىأ بواصتمو) نرظان لع فوطءم روروه ( ثيدحل نيسن اتسمالو )
 ا ماو ( كم يوستف ىنلا ىذؤي ناك كلذ نا ا كثرد_ح لحال شضءب مهضعل اكل سواملا

 1 لادفالا صعب نه يحل ع- تعامم ءانجلا ن ةظككاملو هنمانعسي 1 قحمكجارخانا ىنعي ( قلانم يسال هللاو )

 اسهنع هللا ىذرةشئاعنعو ءذلقثلا هنمتلا بدأ بدا مكشم يلا كر كربلا نجف عنعالىأ قأانم ىعخلا) لق

 ااا ؤسر ءاتكحتدل ريومتل | ( 1/1 لت! اساذ[و ) اورضتاف مييعط اذ ذاف لاقو مهلقحمل ىلاعت 5 هللا ن نأ ءالقثلاىف كيسح

 ةجاح وأ ةي راع ( اعانتم ).ءاسن اهفنال - 1: زههح ىنلات وس( نورشعلاو ىناثلا ءزخلا م ةلالدإ مل-و هيلع هللا لص

 فاطع هلمعشلاب تيللا الم[ تدل السب مس 0 هب ثيدم نين أتسمالو ظ | ما 1 انا - لك « م تلا( ١س لكس

 ثبللا ه6 مكلذنا ف نيسنأتسم اوثكم الواولاخدنالو ىا لغشب ردقموأ نب رظان ىلع ْ 3 0 238

 يمسيف »هبال اهف هلاختشاو هلها ىلعو هيلع لزتملا قيضتل < ينلا ىلا 0 0 ١
 7 0 1 ا 50 -ا صراوءوناطيشلارطاود

 يي او ورا عمن يللا كرت تامل 6 ءابح كلرتال نأ ىنف | ا 0 1 0 يوان نيا تاور دلوقت جرا نب كح لق ءاسنلا تناكو نفلا

 عفت أيش © اءاتم نهوقتلأ_ءاذاو يف ءاحلا ىلع امتكرح ءاقلاو ىلوالا ءايلافذحم | ”رادنلا 0 ل ززريي هب الاد
 اف 2 3 5 1 ا * أ[ هنع هللاىخر ردع ناكو

 لاق هنعهللاىضر رنا ىور رتس « بامح ءارونم و عاملا «# نهولًأساذؤ» هب 07 8 ١
 |[ *ىصسلع ب 2

 تزف باعحلاب نينمؤلا تاهما تما واف رجافلاوربلا كيلع لدي هتلالوسزاي |[ 25
 ةشئاعدب لحرد تباصاق هدامحأ ضءب ةممو م ناكمالسلاو ةالضل هيلع هنالقو ْ

 مكبولقل رهطا مكلذ 8 تازنف كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنللا هركفاجنع هللاىضر |

 لوسراوذؤتنا ظ.مكل عصامو كلن 011 تت اطبخ طلاوطا نما نيراقو ظ
 هنافو دعب نم »و ادب اهدعب نم هحاوزا اومكت 0 2 ههركيام اواعشنا » هللا ظ

 اوناكو ضعب ثيدح مكضعب سن اسيل س ولجلا اوايطتالىأ « ثيدح نينأتسمالو © ا

 «© كم يحسف ىنلا ىذ عيناك كلذ نا 9» كلذ نع اورمنف نوثدحم ماعطلادعب ن ولج
 ناو مكسدأت كرتيال ىأ 4# ق-هلانم يعل هللاو #8 م 5 ارخا نم ما يصف أ ظ

 ىععإ قملانم ىوعتالالاب ١و لادءفالا ضعب نم يحلا عع امم ءانحلا قاك الو ءامح قالا |

 نع كبسح لتقو ءالقثلا هنهللا بد أبدأ اذهو مم يطأ د كّرتةكرتيالو هنم عنتعال أ

 هللا لص ىتلا ءاسن ملأ اذا وىأ « اءاتم نهومتلًاساذاو © مهامتحت مل هللانا ءالقثلا

 بالا ةيآ دحنف رتس ا ىأ ## با ءارونم نهولثساف ف ةجاح | سو هلع

 تناك ةبقنتم مل*و هيلع هللا لص هللالو_سر ءاسن نم ةًأسعاىلا رظش.نا 0 ْ

 وذؤتن و # بيرلانمىأ ©« نمولقو مكبواقل رهطا كلذ #ةيقتتمريغوأ نيت سس ا اوذؤتنأ مكل ناك امو ف بيرلا ع 1 2 ريلطا :ةموعوأ | 8 1

 هل ةضاورأا الوكت نأال ور»ءايشالانم مولع سيل ىأ# هللالوسر | نيا ل ا

 «,تلز/ ) ( ىتلاىذؤي ناك )سو هيلع هللا لص ىنلاجاوزأ عم ثيدحلاو سولو لوخدلا( مكلذ نآ) سو هيلع هلل | ىلم

 جورختاب؟س أين أن م ( قا نميحسال هللاو ) لوخدلا نع كابو جورخلاب [سأي نأ ( كتم يمتسيف) وديان 1

 (نهولأساف) 00 اعاتم) عسوهيلعللا !ىلد يتلا جاوزأ ىعي 0 ومتلك ( نهوقلأساذاو ) قرع 3

 مكناكامو ) ةبمرلانم ( نجواقو م بواقل رهطأ ) ترك ذىذلا (ركل ذ ) رتسلا اخ نم (با<ءارونم )نهونلكلو

 0000 يا دزالوجدت( 0 ” نآالو) جاوزأممشيدالاوهلذ ريغب هيلع لوخدلاب (هللالوسراوذ تن
 كعب ةتئاعب جوزتد ::نادارأ هللاد بع نب للون الاءده كلون : ( اديأ )ةنوم

 لاقو هيف لزني نا دوبو
 كيلع لخدي هللالوسراي

 ترصاولف رحافلا ورللا

 باجحلاب نينمؤملا تاهما
 مهضعب نأ 1 ا

 تانب ماكننا ىهننأ لاف
 نأل باح ءارونمالا انم

 ةنالف ند وزن الدم تام
 3 مك ناكامو ) لزيت

 ناالو هتللالوسر اوذو
 هدعب نم هحاوزا ل

 ءاذبا ركل خصاموىا(ادبا

 ( تيد نيناشسالو |



1 

 '! ١ "ةةسوضسن سنو

 20 تو

 ونحب

 7 يجوب ل

 : يش يب وو

١ 

 3 و كك

 (اش اودمتنا ) ايظعا رنذ ىأ 0 0 نا)هتومدعب نهدحاوزا حاكتالو مسودياع هللاىلص هللال وس 7

 امو دب مكقاعف (اهيلع“ىش لكب ناك هللا ناف ) كلذ نم فنا( ءوفخنوأ )ندهح اكن نموا سو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاذيا نم

 ْ ىلع لوخخدلا: 2 ةياصاانم لج رلاق لق ورسو هيلعشا لضالا وسرت ا ا 1

 م
4 

 سلا اشد ج نلمس لا هوك

 باز نجلا روس ١ هللاكودز زاب براقالاو تأ 7-١ 6" ١ ءاننالا وءاب لالا باح ةيآ تزن

ْ 

 | اذه ىفو هركيزاهف كلذ معبف « ايلع “ ىث لكب ناك هللاناف دا
 . نماساالو نعال ىف نواع 0 5 ديع ولا ةغاامو ل ا دب ص دوصقملا ىلع

 أ باجج الا سممالا نم قانيتسا «نمجاوشا ءانناالو نيتاومسا كنا ا ١
 0 ا وأ لوسراي براقالاو ءانبالاو ءابآلا لاق بالا ةيآتازئامل هنأ ىود مهنع | ١
 كلذلو نيدلاؤلا ةلزنع امهنال لاخاو معلا 10 اعناو تازتف با ءارو نماضيا ا

 | كرت هركمنالوا قحساو ليعمساو مههاربا كئابآدلاو ىلاعت هلوقىف ابا معلا ىعس

 | تانمؤملا ءاسنلاىنمي ©« نمناسنالو است انبال افصينا ةفاخم امهنع ناوعتحالا أ

 دروس لمدقو ةصاخءامالا نهلة وءامالاو كسلا نا تكلمامالو 8

 هللالو سر ضوقاذالاق سو هيلع هتلاىلص هلال وسر 2 انه لج

 مرحم كلذزا هتلاربخاذ هتلادربعنب ةحطط وه لبق ةشئام نسكت الف مسو هدلغ هللالص ||
 | هلوسرل هللا مظنت مالعانم اذهو اهظع اينزىأ « اهظع هللادنعناك مكذذا» كقد | ْ
 ١ هيلقرسو هسفن برطامت كلذ همالءاو ايمو ايحهتم رح باحناو سوه ال١

 ناهربلا م ميبمعتل

 ا 02 57 ةذيشسملا 2 سيف فا 5 نكن قلا سصخو ا ْ

 | كرتف اهسع نا لق امقراف 0 ةذاصلا هيلع هنايربخاو | تلا |
 ا تك 1 3 |
 ْ اِسذ © اع اوضع هلئادنع ناك ع هناسن حاكتو ءءاذنا قع م كلذْنا ٍِظ ا ا

 1ك علا عناب علالو اسيقواس هفرتم باتا ال ميظعت هيفو ايظع |

 | 0 مكتنسلأ ىلع نوحاكتك * أش اودي نا ف لامتفهيلع َ

 | الئا هليق توملا اهل ىنت تح هتمرحىل !ع هتريع طرقت نم سانلانهناف هركش غرفتساو

 ١ ىأ« هوفنتوأ » م تملأ ىلع نهحاكت سعأ نم ىأ ضاوتلا #0
 | حاكت رهضأ نفت تازنم كنب العو رس هي ىأ 6 اهلع“ ىثلكب ناك هتلاناذ ف كرودصيف

 لوسرل براقالاو ءانءالاو ءابآلا لاق باجحلا ةيآ تازئاملو ةي الاءذه تلزنةانماعأ تان

 ' 6 5: لجوزع 50 0 0 3 هتللو بدأ يأن هللا | :

 ا ل 1 0 3 00 تسال ع 10 4 م
 , هللا ىلص هللالوسر جاوزاىلع لوخدلا تايباتكلل زوجتال ىتح تالسملا ءاسنلا هيدارأ
 | نهسانحأ نم ننال نماسنالو لاقاعاو تاماتكلاو تالسملا ىف ماعوهلقو ملسوهيلع

 | موق لاقفالمأ اهلامر نوكيله ةأرملادبعنا ىف اوفلتخا «# نهناعأ تكلمامالو ا
 ا ةينآلا نم دارملاويناحالاكديغلاموةلاقو نهناع أ تكلمالو ىلاءت هلوةلامرع نوكيلب ||

 نه نهملكتاضي!ن وأ 6
 ه1 باح 2 ءارو

 نمانبأالو نرمابآ ىف نييلع
 ءاشأالو نماوحخاالو

 نماوةاءانأالو نهماوخا
 دل أ (  نيئاننالو
 تكلمامالو ) تانمؤملا
 ىف نويلع مثال ىأ( نهنلعأ

 ملوءالؤهنم نصح النا
 اهيل لاثغإو مملا راش

 نيدلاولا ىرحم نايرجي
 ايا علا ةيعس تءاح دقو
 كنانآ هلاو ىلاعت هللا لاق
 قحمساو ليعمساو ميهاربا

 نهديبعو بوقعي عل رعمساو ١

 تناحالاك روهجادنع

 ةيغلانم مالكلا لدقن مث

 لئلا اذهىفو باطااىلا

 لبق هناك دكت لضف

 مالسلاهبلع ىتلا ]توه

 متينعو ملقىذلا(مكلذنا)
 هتوهدعبهحاوز | عوزت نم
 اينذ ( ايظعءتادنعناك )
 ةبوقعلاؤ اهظع هتيادنع

 اورهظت ( ايماودبتا )
 ( هوفختوأ ) كلذ نمأسش

 لكب 0 هر

 عاجلة (اهلع)

 ىنلاعاو أ لع 00

 نينمؤلا جاوز واللا اع

 نءمابآ لوخد ف(نّمابآ ىف)

 ( نهئاسنالو) نيهجولاالكنم(نمتاوخ ا ءانبأ الو نهناوخاءانبأ الو نهناوخاالو نمئانبأالو ) نهم نئمابآمالكونهيلع '
 ديبعلان ودءامالا ( نهناعأ تكلمامالو ) ةيسوحموأةينارصنو أ ةيدويدنعد رمت نأ ةلسمل لحمالو نهنيد لهأ ءاسن
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 نطتحاوراتتسالا نم جولاههلزناو -ه4 ١ زهطس ناهه>الا نم 4 نورسدعااوىناثلاءزجللا ١ هنت ىماايف (هللانيقتاو )

 نءالاق املاء ( اديهش ”ىش
 ء. ىذلاد.هشلا ءاطع

 معياك بولقلا تارطخ
 هللانا) حراوللا تاكرح

 ىل-_ع نولصي هتكئالمو

 اوما يذلا أي ىتلا
 مهللااولوقىا ( هيلع اولص

 هللا ىلصو ادم ىلع لص '

 (اهلست اولسو ) دج ىلع
 د# ىلع ملس مهلا اولوقىأ

 نيكحو هسعال اوداقناوا

 مالسلاهيلع لئسو ادايقلا
 هللا نأ لاف ةيآلا هذه نع
 رك ذاالف نيكلم ىبلكو
 ىل-_ع ىلصيف دم ديعدتع

 رفغ ناكلملا كناذ كاقالا
 هتكمئالمو هللالاقو كلدللا
 نيمآ نيكلملا كس ذلاباوح
 سه دبع دنع ركذاال و

 كناذ لاقالا لع ىلصيالف
 لاقو كلهللا رفغالناكلملا

 كنيذلاباو> هتكئالمو هللا
 ةبحاو ىه مث نيمآ نيكلملا

 املكو ىواحطلا دنعةسع
 وهوى ركلادنع هعمارك د

 روهلا ةيلعو طايتحالا

 ليبس ىلع هريغىلع ىلصناو
 ىنلا ىلعهّللا صدا وقك عبتلا

 درفااذااماو همفمالكالفدلاو
 ةالصلانتدءلا لها نمهريع

 ضفاورلارئاعش نموهوهوركف

 لوخد ىف( هتلازيقتاو )
 يعم نكمالكو نكيلعءال ٌؤه

 (ةىشلكلع ناك هتلذأ)

 ىنال 6 اديهش ”ىشلكىلع ناك هللانا # هينتسما اعف # هللا نيقتاو © رولا

 مهظعتو هفرش راهظاب نونتعي © ىنلاىل_ع نولصي هتكئالمو هللانا © ةيفاخ هبلع

 اولوقو كلذب ىلوا مككاذف اضيا متنا اونتعا * هيلعاواص اونمآ نيذلااهيااي ه دنأش

 اوداقنتاو لبقو ىنلااا كيلعمالسلا اولوقو «# ايلست: اوإسو9 دج ىلع لصمهللا

 هركذىر جالك ةالصلاب ليقو ةلجلا ىف ةالصلا بوحو ىلعلدنةي الاوءسماوال

 تركدنم هلوقو ىلع لصي مل هدنع تركذلجر فنامغرمالسلاو ةالصلاهيلع هلوقل

 الالقتسا هركتو هلاعبت هريغىلع ةالصلا زو<ودهتلاءدعبافرانلا لح دف ىلعلصي ملف هدنع
 ناكناو ل>وْنع دم لاقي نا هرك كلذلو لسرلاركذل اراعشثراص فرعلا ىفهال

 لكىلعناك هللا نا ف ءالؤه ريغدحأ نك ارب ناىأ ؟ هللانيقتاو  ديبعلا نودءامالا

 نولصي هتكئالمو هللانا ف لجو نع هلوق 4 6 اديهش ف دابعلا لاعأن هىأ 4 ”ىش
 ' نولصي اضيأهنعو هانوعدب ةكئالملاو ىنلا مسرب هللانادارأ سابعنء1لاق © ىنلا ىلع

 هيلع هءانث هللاةالصف رافغتسالا ةكئالملا نمو ةجرلا هللانم ةالصلا لبقو نوكربت

 هلاوعداىأ 4 هيلع اواض اونمآ نئذلااهأاي #8 ءاعدلا ةكئالملا ةالحصو هتكئالمدنع

 مالسالا ةيحب هوحىأ © يلست اولسو و ةجرلاب

 م اهلضفو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ةالصلا ةفصىف لصف 0

 بجي ليقف اوفلتخا مث ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالسصلا بوجو ىلع ءالعلا قفتا

 ىهئاشلاب هدموهوريخالا دهشتلاىف ةالص لكفف بحنلبقو رثك الاوهو ةسمرمعلا ىف
 نه ىواحطلا هراتخاو(١) رك ذ املكب حن لبقو دج نع نيتباورلا ىدحاو

 نع 6 ىق) ةنس دازامو دحم ىلع لص مهللا بجاولاو ةيعفاشاا نم ىهيلاو ةيفنحلا
 هللا ىلص ىنلانا ةيده كل ىدهاالأ ل اقف ةرعن. بمكىيقل لاقل يل ىبأنب نجر لادبع

 مهللااولوق لاق كيلع ىلصن فيكف كيلع لسن فيك انلعدق هللا لوسرايانلةفانيلع جرخ سو هيلع
 ىلعكراب مهللا دي دج كنا ميهاربا لآ ىلعو مههارب ا ىلع تيلصاك دجح لآ ىلعو دج ىلع لص

 ديج ىبأنع ( ق )ديجديج كلا ميهاربالآ ىلعو ميهارب ا ىلءتكراباكد# لآ ىلع ود
 هجاوزأ ىلعو دم ىلع لص مهللااولوق لاق كياعىلصن فيك هللا لوسراب اولاق لاق ىدعاسلا

 كنا ميها ربا ىلع تكراباكهتبرذوهحاوزا لعو د2 ىلءكرابو ميها رباىلعتيلص امك هتبرذو

 سل ىف ندحنو ملسو هيلعمتلا لص هللا لوسرانان لاق ىردبلادوعسمىب أن ع (م) ديد رج
 كيلع لصن فيكف هلال وسرايكيلع ىلصن نأ هتلاان سعأ دعس ن.ريشب هللاقفةدابع نيدعس
 هللاىلص هللالوسر لاق مث هلأسي ملهناانينمت ىتح ملسو هيلع هللا لص هللالو سر تكسف

 دج ىلع كرابو ميهاربا ىلعتيلص اك دم لآ ىلعو دم ىلع لص مهلا اولوق ملسوةيلع
 6 م )مالع دقاك مالسلاو ديم ديج كنا نيملاعلا ف مهاربا ىلع تكراباك دج لآ ىلعو

 | اب هيلعدللاىلص ةدحاو ىلع صنم سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق ةريره ىبأنع |[ ©

 © اريثع ) ءمال(ايلستاولسو)ءامدلاب(هملعاولصا ونمآ نيذلااهسأإي ىنلا ىلعز واصيهتكئالموهللانا اديهش) كلاعأ نم

 ها سنلا مالكفامولعتهب ورهنالا عمجىفهدافاةبحتسف ركذ املك اما وة سهةبج ا واهن | ىخركلا لوقدمتعملاوفيعض جلا ىواحطلاهراتخاوهلوق(1)



 تنين

 رثكلا نه 1 . توبكترب 4 4270و كلاَنودوي نيذلانا ؛ 0

 0 ٠ كلذوحنو نونغو ناش مهلوقو ةتعابر رنكي هللالوسر نوذؤيو

 نيلوملا ا راتعاب نيالا ربت سلا 0 طفالا ااا نوسن

 ا

0 
 هللا الس ةدحاوتالص لع | 1 ل 2 ل
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 (هلوسروهتللانوذٌؤينيذلانا ا هدح ابق تاحر ردرشع 0 0-6 2

 هللال و سر نوذؤ ى

 في رشنلل هللا مسا ركذو

 هلودرو هللا ءادباب ربعوأ

 راكناو رفكلاك هلوسرو

 ازا له>اعاوازا<ةونلا

 2 ًانعوغلس ضرالا ف 0 2 3 هللا لص

 ةمآيقلا موي وب سانا وأ نالاق 1 5 لمقال وس ناتو وعتلم

 زاجلا عمتجالثا هتلال 0 هللا لسا وسر ر لاقلت ةريره ىبأ نع ع بيع نسخ ثي
 مهنءل)دحاو ظفلىفةقيقحلاو لص هللا لقيلف تيبلالهأ انيلع لصاذا ىفوالا لايكملاب لاتكي هنأ ءرمس
 مهد رط(ت رخآ ًالاواس دلا قتلا معار .ايلع 0 0 لهأو ا تاهما هجاوزأو و ىلا

 نيرادلاىف هتجر نع هللا

 ىف ( انيهم !ماذغ_هلدعاو)
 الا

 هللا نوذؤي نيذلا نا )

 امهماع ةيرفلاب ( هلوسزو

 دوبلاىف ةي آلاونهتلزن

 ( هللامهنعل ) ىراصنلاو

 لتقلاب(امندلا ىف) هللا مبدع

 ( ةرخآلاو ) ءالحالاو

 انادع مهلدعأو ( رانلاىف

 0 اواقو ةلولقم ف هللا نبا 0 اولاقف دوهيلا اماف ن
 ويشكر

 ةكئالملا 4 نوكرشملا 00 ةثدأث 1 هللانبا 0 0 ىراستلاأو

 اوقف ىلا هيبذكتانا كذا كيووت يو مدآ نبا كلا

 هللاد اهل وقف ىايا هقشامأو هنداعا نم ىلع 000 قالا لقا سلو ى داك

 ةريره ىبأنء(ق) 0 اوف ذك نكيملو دلو: ملو دلي ملىذلا دوكلا دحالا

 رهدلاان ا ورهدلا بني مدآ نا ىتيذؤي لح و نع هتلالاقلاق 3 وهيلعمللا لص

 اومدنن 0 .اهاللاقبرعلا ا ل يدلل ادهىءهراهتلاو ليللابلقأى

 انا ىلاعت تلا لاقف رهدلا لاعفأ نم مهبيصإب ىذلانا م هداقتعال لزا ونلاهتعو تا

 0 مكعزىف رهدلاىلا هنوبسن ىذلا كلذللعاف انأو 7 ونلا مملحأ ئذلران ا
 نع( قر رواصت ]| ناححأ مهليقو هناقصو هناعم|ىف ا هللانوذّؤي سَ 4

 بن ا اظن ول> و نع هللالاق لو راسو دلع هللا ىلص ىبنلا تءع<لاق 320 3

 هللاءاياوأ نوذؤيىأ هللانوذؤي لو ةريعشو أح اوةلطلوأت 0 اوقللف قلك 7

 برالاب هن هتنذآدقت يلو كيعفاد :رم ىلاعت هللالاقلاق ماسوهيلع تاز ىتلانع و

 هب نو ارم (انيهم



 . نوكيالاذنال تانهؤملو نينمؤا اءاذباديقوملوسروهللاءاذبا قلطأ(اوبستك |امريغب تانمؤملاو نينؤملاز وذوي نيذلاو (

 1 هللا ىذر الع نوُدّؤِي نيقفانملا نم سان ىف ت تلَرَت لق لطايهنمو رئز زعتلاو دلك ق> هنف اذه امأوادبأ قحريغ

 ا ريغب اريزاخوأ الكيذؤتنأ كل لحال ليضفلا نعو تاهراكنهوءاسنلان وعيت اوناكةانزىف ل مقو هنوعمسيو

 ١ كتاتوكجاوز اللقىنلااااي)ارهاظ ( انيبف اعئاو ) اهظعايذك( اناترم ) اولمحت( اولقحادقف) تانمؤملاونينمؤملا ءاننأ
 نوهس الح نم نولعن يندب تعم ودرتملان ءدوفملا لثم لكلا رتسام بايللا( نهس الح نم نوملع نيندد نينمؤملاءاسنو

 هح>ونعبوثلالاز اذا لاش نهفاطعأو هك ١١ زي- نههوح وأ نورسشعلاو ىناثلاءزملا | اهنيطغيو ن ٠هيلعاهتيحرب
 يي 0 0 3

 8 ا
 أ ربعي هي اوب ١ اامريغب تانمؤأملاو نينمؤملا نوذؤ نيدلاو # ملأب د. الا عم م مما ىلع كيوت ندا رملا

 ىف تلزت آهن لمقارهاظ ه# انببم امثاو انام. اولقحا دقف #© اه اوقحما ةيانح ىاضتبملل نإ و كنت
 نوعش اوناكةانزىف لقو كفالأ لها لو هنع هللا ىخر 0 نودي نيقئانملا هلضفواهبابلح 3-0
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 مشتل
 ا

 | هقدب 206 نأ نع هزيم ىلاعت هللا نال مهني نمل ةفراغتأم ىلع كاذرك5 هيصاسم ب كلا

 ْ يم 0 2 20 2 7 7 ءاذا امأو ا ىذأ

 نمو ةجامل نزرباذا نهفحالع نهادباو نوهوجو نيطغي ©« نهبيالجنم ا 0 وأةمالان نييلع نيندد نينمؤملاءانو كنانبو كجاوز الل ةىنلااهااي  تاهراكن هو ءاسنلا | 3 0
 1 1[ رق ىذآلا ضو ةبراتجلا ىرزابدقت الو لناعأن م ىلاتلاقو كة را نام ل ل 2 1 ةلاكراجو عرديف نمل ضرعتلاب ةسرلال ها نبذ ؤيالف# نيذؤيالف تانيقلاو ءامالا نم ا رملا نوكتالنأو تم ةأرملا نوكتالنأ 6 نفعنا قدا كلذ 0000 ةأرلا نف ضيعبلا || ١نمنهلام ضعبب
 مالسالا لوأىف ءاسنلا نا

 هلال ل
 عردىفةأرملا زربتتالذبتم
 . اواقحادقت ظمرج ري مطر وو نومقليقو مهاذأ وأن 1 يغمر ب لسفال ام
 ٍْ تلزن لمقو هلوعمسو هنوذؤي اوناكٍبلاطىبأ ن لعىفتازنا ما لق انيمماعاو 0 نوضرعتب ناتفلا ناكوةمالاو

 ١ ءاسنلا نوعي ةشدملا قرطىق نوع اوناكنيذلا ةانز زلاف تازن لقو ةشئا نأشىف || ءاضقل لاللن>رخ اذا
 اوهتناعرجز ناو اهوعبت تكس ةأرملا نوءبدبف : نهحتاوح ءاضقل ليللاب نزرت اذآ | [ناطيغلاو لمملا فنهجئتاو>

 لكلا ىززال ةمالا نم را نوقرعيال اوناكنكاو ءامالاالا نوبلطي نوكيملو اهنع ةرعلااوضرعت اعر ءامالل
 كلذ اوركذف نهحاوزاىلا كلذاوكّشف راو عردى ةمالاو ةرخاجرخت ادحاوناك نأ نمحافةهالا نايس

 ىه م ةي الا انموللاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو تل ازافإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل .

 نينمؤملاءاسنوكنانو كحاوز الل ىنلااب أي است لاقف ءامآلاب نه نأ سا

 ىلا ةءالملاوهو بابلج عج © نهس الخ نم نهيلع زف نيطغخ نيخ زيىأ ه6 .نيندن

 لاق هريغو ءاسك نم هءرتتسيام لكو ا راخلاو عردلاقوف ةأرملا ام.لقشت

 ا اوان عالا بيالخلاب نهغوحوو نهسؤر نيطذينأ نينمؤملا ءاسنسعأ سابعت.ا | ْ

 ءامالا ىز نع نومزب نفلاخي

 |سورلارتسوف> الملا سياب

 نوف عمطنالف هوحولاو

 كلذ ) هلوق كلذو مح

 (نذؤي الفنفرعين أى دأ

 أ نفرعينايردج أ و ىلوأ ىأ
 !: .: نهل ضرعالف
 6 نهل ) مهتعناك امىنعي ( اوبستك اامريغب ) ةيرفلابةشئاءىنعي (تانمؤملاو ) ناوفص نعي (نينمؤملانوذؤي نيذلاو )
 كلش نوذؤياوناك ةسدملاب:انز قحىف ةيآلامنهتلزن لاّمو انين ( انيبم) ايدك ( امناو اناتهب)اولاق(اولقحادقف) كلذ

 هللا ىلص ىنلا تان ىتعي ) كنانيو ) كئاسنل( كجاوز ال لقىنلا اهأ اي اوهناف كلذ نعهللا ,هابسف تانمؤملاونينمؤملا

 ىهونوبادج نه ( نوييالجنم ) نهبويجو نهروحن ىلع نهيلعزيخرب ( نييلعزيندي نينمؤملا ءاسنو ) سو هيلع
 ةانزلا نموذؤيالف(نيذؤيالف)رئارحاب(نفرعينأ)ىرحأ(ىندأ ) باباجلا أ نه تركذ ىذلا(كلذ) ءادرلاوةعنقملا

 ضرعتنال ىأ © نيذؤيالو نكرعنأ ىبدا كلذ ف ىلاعت هاوةوهو ربارح نعإ لعيل | 5 . ّ ظءظشط00 1 8 2 ع 1 |



 لاس نعدلاح دعبل مف طع تاجاذلا ىح 0 تيد هدايعب# اهحر 0 5 اوَوَقَع انا ا

 ياذنالا ١ 00 فعض ه6 ضرع م,ولق ىف نيذلاو مهقافن نع © نودقفانملا هش منن طا
 هتنيملنتل ىنملاوالدقانامز ١ نوفحرملاو * مرو وا نيدلاىف ممازازت نع ر وجثوا هيلع تابث ةلقو ناعا

 مهديكومموادعنعنوقفانملا | هلصاو مهفاح ا م اهون و نيلسملا ايارسنع ءوسلارابخا نوفجرب # ةنيدملاف |
 تباث ريع 2 هوك بذاكلا 0 هد ىبع 00 ىحذ 0 م ديا [

 راوح 2 ةرافمو ءالخلا نا ىلع ةلالدلل مشو كن رغنل لع بفامع 7 كنورواجال

 أ انامز الءاقالا 0 ا 4 أهف 5 3 م6يصيأم م ظعا ملت وهبلع هللا لصهللا ل وسر

 هالئاش ءانعشالاو لاطاوأ أ مشا ىلع بصن  نينوعلم ف اليلق اراوجوأ اليلق
 || 3 واوذخااوفقثاغا فههلوقنءبصتس نازوحالو نينوعلمالا كنور واحنالىا اضيا

 «# لبق نم اولخ نيذلاىفهللاةنس ف اهلبقاهف لمعبال طرششلا ةلكدءبام نال  اليتقت

 | باطانا نيرمعب ترم سنألاق ن :رهنم فاساملىأ ه6 اهحر اروفغ هللاناكو #9 نهل

 ١ لاقت ةلك عاكل عانقلا قلأ رئارحلاب نيهبشتنأ عاكلايلاقو ةردلاب اهالعف ةبقنتم ا

 مهروُخ نع ةقسفلاو

 نمنوفلؤباع نوذحرملاو
 ازا كليجا فلا راح
 مهءوست ىتلا لاعفالا لعفت

 بلط ىلا مهرطضتناب مث
 نأ ىلاو ةنيدملا نعءالجلا
 انامزالا اف كونك اسيال

 ىعسف نولحنرب ا راليلق
 شيرحلاوهو ءارعا كلذ

 (نينوعلن 0 داع ليس لع ا 3 دلع سيسخاي كلوق لدم لقعلا ليلقلاو لماكناو ةمالاو ديعلا لدم ا

 لاخلا وأ متشلا لع بصن | ىأ # ضرع ممولقىف نيذلاو © مهقافن نعىأ 6 نوقفانملا 0 نا 30 ا
 نينوعلمالاكنو رواحنال ىأ اوناك مهنم اان أ كلذو 2 4 ةشدملا نوف>رملاو 2 ةاءزلام هوو 2 1 .ٍ 1

 فرظلا ع لخ م ءانثتسالاف | اومزهو اولتقدق مساسئاتلاف نومقوي مسوهلع هللاؤس هتلالوسر اا ا 1
 مهيلعكنطماسنلو مهب كنش رختل ىأ « مبني درع . رابخالا اوُدفتو اونمآ نيذلاف | 200 ل6 عم لالا ا ةشحافلا عيشتنأ ن لو 6-0 اون اكليقو 35 امنع :ىحارالا نمادهو حنو ودعلا ا ادق نولوشو |

 اوح رخي تح ىأ اليلقالا ةنيدملا ف كنونكاسيالئأ «اليلقالاابيف كنور واحمالمث ١

 ن.دورطم أ كاان 9 ةنيدملا مسد لختو مهلتقت تح مهيلعك:طلسنلليقو اهنه |

 ١ ىلعاذه يف كك اىأ # اليتقتاوانقواوذخأ ٍهاوكردأوأ سورا اب ل ِ
 نذلاو نيقفانملا ىف ىأ##لبقن 50 2 نذلاىف © هللاتنكىأ * هللاتنس هبرمالا | 1

 فورحدعبامنال اود نع
 اهلبق اميق لمتاال طرشلا

 اودحو ( اوفقث اغأ )

 ( القت ا

 ريثكتلا لع لدي ديدشتلاو

 ٠ لبقنم ) اوضم(اوات دل )اد اولتق نا ءاببنالا نوقفان نيذلا ف هللانسىأ دكؤمر دمي سوت قالا

 ةناكلاو كلان نع هءاهمجأ و ىبأ ان هشاديع ) نوقفانملا هنثب مل نأا) نوم نوكياعت ( اح ١ نوعم ناك اع :(اروفَع هللا ناك

 0 و ةئيدملا ىف نينو لا بويعنويلاطلا( ةنيدملافنوفجرملاو ) ةانزلا مهو انزلا ةوهش ( ضرع مب ولقىفنيذلاو)
 وتقم (نينوعلم)اريسي(اليلقالا) ةش.دملافكعمنونك اسيال (اهف كنور اجيال يمكننا ('مم كنب رغنل )ةفل وللا

 ١ (لبقنم) اوضم( اولخ نيذلاىف )ايندلا ىف هللا باذعناك اذكه(هتلاةئس اليتقتاواتقواوذخأ) اود و(اوفقئانأ) -

 0 1 ف



 ىِرب 2 تاهجلاف فرصت

 اذاردقلا ف رودن ةعضمأ |

 3 'ءاينالاا وقتا“ " ر!| ل ناوه و ةيضاملا متالاىف كلذ ا نب ىلإ دكاوم لسا

 © اليدبت هللا ةنسل دجتن او 8 اوفقث اما هوو 0 قا

 نع > ةعاسلا نع سانلا كلئسس #8 امادبب نادحا ردشالوا اهادسال هدآل

 هيلع علطي مل « هللادنع املعاما لق انا ماو انتو ءازيتسا ايماقتكو | ممول 5 أ هجولانال

 | .ةعاسلا 0" ك 1 اش 4 3 ماا 0: تب راطإمو 8 اب الو يي ا نس نا
 نءةرابع هحولا نوكأ

 أ انتيلاي) لاح (نولوش)ةلحْلا
 (الوسرلاانعطأو هتلاانعطأ
 تاذعلا اذه نم صاختف

 ىلا مهعفنبالنيح اونعف

 انمطأ نأ. .اننار :اولاقوأ )
 ىباش اذئاداس درس عج (انتداس

 هودحولا تصصخو تلع

 0 1 كرما نعل للان 9 نيتن 0 7 تاكساو نيزوعتسملل 0

 || عفدي# اريصنالو قربظفع 6( | ايلونودحتال ادءاابف نب دلاج قف داقنالا ةديدشاراب

 رانلابئوشي ملاك ةبح ىلا ةبح نم ف رصت 6# رانلا ىف بهو وحو بلش موب ب تجادولا
 ا '

 / انعطاانتيلاب نولوش #فرظا!قاعتمو بانو باق ىنعع تاق ”ىرقو لاح ىلالاخ نهوأ

 1 . كانعأ ريكو انيداسانمطاانا اس راولاقو وه باذعلا اذ ىلتب نلف 6# الوسرلاانعطاو هتلا

 ٍ 3 ظ لجو نعداوت## ايدين هللاةنسل دحت نإ او# اوفقناعي -> اولتقي نأءال وه لدقام لم هأ ولعف

 ٍسوهيلعهللا ىلص هتلالوسر نوائسياوناكن بك رشملا نا ليق# ةعاسلا نع سانلا كلئسي ف .
  انارصم]: 000 هتولئسي دوهلاناكو ءزهلا ليبس ىلع الاعتسا ةعاسلا مايق تقونع |

 مهيجينأ سو هي هنلع 00 ىلاغت هللا ساق رولا امقوزع ميا ىج لت هللاناآل

 اكلمالو انين هيلع علطي ملو هل انساك ىلاعت هللا نا ىندي ا اهلع اعالق ف : هلوش

 نوكت ةعاسلالعل ف اهمانق نوكيىتمو ةعاسلاعأ كاع *ىش ىأىأ كن ردبامو

 نءلهتلانا وله نينهمملل تاكساو نياعتسملا ديد هيفو عوقو /| ةمرق ام :|ىأ ابرق ْ

 مههوجو بلش موب اريصنالوايلو نود الادب أف ن.دلاخ اريعس مهلدعأ أو نيرفاكلا |

 :هللااتمطأ انتيلاي نولوق 8 ابلع نوبحم# نيج نطبل ارهظٍبلقتت ىأ 6 ران لاف |
 6 ريكو ايد انا 5 ةو اي :دلا ىف ىأ هك الو رئاانطأوأ تراس( دل 1 و اكل 9 اناس اننطأ اكتر اول 1 ؟ ال2 لانا

 ' 26 رفكلا ) (اهلعاعا] دعا(لق)ةعاسلامابق ن .« (ةعاسنا ملل لعأ (ساناكلثسب) كن ع اوهتاف مهفةي الآهذه
 ٠ ديمو ةكمرافك ( ننر الي رار ( نمت نا) اوس (اميرق ةنوكتةعأس !الع) ردن ملو(كنر 0

 نه مهظفح اظفاح (ايلو نودحتال) امهنودر خالو نوتوعال(ادن 1 انلاىف(امف نيدلاخ)ادوقوار ان( يدعو )

 ٠ ةلفسلاو ةداقلا ىنعي ) نولوقب رانلا ىف مههوج و) رد 6 باش موب ) هللاياذعنم ميم ) اريصنالو ) هللا ب اذع

 ' ير( تيل انتراي ( انير ) ةلفسلاىندي.( اولاقو ) ةباحالاب ( الوسرلاانءطأو ) ناغالاب ( هتلاانمطأ انتلال)

 انءامظع وانفارش أ (انءاربكو)

 عما عج بوقعيو لهسو
 ةزيكلا ءاهور طاطا

 ازذكتلا مهو#قل نذلا

 | ىوذ(انءاريكو) هلهونبذو

 اورئاك ا نيقفاملا نم

 هنلاسعأ نينموملاو نيسنلا
 نلو) مهولتش نا مهءاس أ

 هللا باذعل (هللاةنسل دحن



 صل م آذآ

 1 6-5 مهنعلاو او زف اراساو اوس منال هنم انتين 1م لم
 اوتوكاد 00 8 هيظعاو نمللادشا وهانعل ىا ءابلاب مضاعأ

 اورمو ةككالملا هتلمحف كانه تاف روطلاىلا هعم جرخ امل نوره لتق سان هم

 تبدع هوفذقوا ىسوم ةءاربب مهربخاو هللاءاحا ليقو لودتقمريع 5100 مب 5

 ع ناكو # هنم ؛“ ىرب / هللأ مهعلطاف ءامح هرتست طرفل ةرداوا ضر نف هيا

 اهيحو هللادبع ناكو ”ئرقو ةهاحوو ةبرقاذ 1 ' ١

 قدهلا ليبشت نع ىنعي © اليبسلا انولضاف #8 مهل اءوُسزو رفكلا مهونقلا ْ ذلأر

 مريع ب ادع وعم نب تاذملا و نا ةداسلا نونعي هي عا

 4 و هلا 3 ناكوإل د هيفو 0 هللا انرهطتى أ واقاع , هللاءأربف أف ىنوباونأ .

 ا محا ا 1 ولاَقف ا مالسلا هيلع 0 2

 لاق هيون ل مف رخ ىلع هل و عض وف لستغي سه بهذدفلاق ردا هيأالا

 هللاو اولاقف ىسوم ةأوسىلا ليئارساونب ترظن ىتحرجىب وثرج ىو لوش هرثآب
 4 ألق 0 ٌقؤطف 0 هلا 1 0 6 سأبنع

 1 كان ا نا مل سو هيلع 0 0 لاقلاق ىراخلل هاو

 الإ ع اذه رتتسامأ ولاقت لذا 2 اى نمءاذآ نمذاذا | هنم ءارحهس أ هداسسج نم * ىتعرإلا 1

 - ىسوملاو هلام 5 ًأدارأ هللاناو ةفااماو هددااناو صرتاما ءداح بيج 0

 تاو اهذدأبا هناس 1 لأ غرفالف لسدعا مث 1 ع هناي عضوق ه- هدحوامؤإ |
 ما رخ ىو رجىبوث لوش 0 الف را ىدوم ا ادع

 رج اماقو نولوشام راو هلا نام نيالا طانرع رن لِماَرْسا ينم الهلا |
 .:الث برشا | رثأ نم ابذنا رح ابنا هتلاوذ ءاصعب ايرضر جلا قفطو هسباف هيوثذخاف | ا

 3 ريق ىش وم اوذآ ن.ذااكاونوكتال وم نيذلاابسأإي ىل عك هلوق كلذدف اهراس م 1

 6 هلوق قو ءايفةشفنا ة يصلنا مظع ةردالا «٠ ابجوهتلادنعناكواولاقامت هل

 2 50 1 عدىأ رخو ٠ هلوقاو
2 

 مجالا هلو كك

 اكو اولاق امثدنلأو ًاربف) )ردا هنااولاق(ىسوءاوذآ نيذلاك ) ا هيا لع اسال 0

 3 جب طا دأب بو-ةعو ماع نبا او رتعتا موق 0

 هادؤم ىءيممل وقم ن م هنءارب رهظاف 4 اولاق ئع هللا هأريق ,ىسوم اود نس

 صصقلاف سحاكمرإ| ءيصعف اهسسفمل هفذق ىلع أرح ضرحدح نوراق ناكلذوهن

 | اونوكتال اونمآ نئذلاامأاي 8 ىلاعت هلوق # اعباتتم انعلئأ 4 اريبك انما مينعلاو ف |

 2 كلم 5 علت(. 1 بازحالاةروس دق اق مداكلا نا ىلع

 ني نيفعص .مم >1 انير ١

 لالضالاو لدا
 ءاسبلاب (اريبك انعل ,معلاو )

 نغللادشأ ىلعلدنل م

 اريثكتءاثلاب هريغو ريظعأو

 ىف لزنو نئاعللا دادعال

 ععسامو بن زوديز نأش
 ساتناا ضءبةلاق نم هبق

 نب ذلااعأ 0

 ىسوم اوذآ نيذلاك اونوكتال
 ةيردصمام(اولاقامم هللامأربف
 ناك امهنأو ةاوصومؤا
 نومضم نع ةءاربلا دارأاف

 لس سمات مم حمض 0 1 ا ا ردح صال ا ول تل 077352 م

 صالاوهو هادٌومو لوقلا

03 

 ثيدحومه مالسلا

 ناو رافاهدأ أ ل اقسموملا

 مهماهتاوأ اهسفخل هفدق ىلع

 هللا هامح اف ن وراه لتس هايا

 ىسومةءاربب مهريخا ىلاعت
 انيبن أراك مالسلا هيلع

 مكلاحر نم دحأأبأ 5

 (اهحو كهللادتع ناكو)

 ناوسم ةازنمو ءاحاذ
 >0” عل

 دوءسمن ا 0 ةوعدلا

 ام> وهللاديعن راكو شعالاو |

 مف (3أ كلاان ولضاف) |

 ندلا نعإ

 ءاسؤرلا 58 ع (
 ايلعاف(تادعاا نمنيفعض) |

 اباذع,مدع(اري يكانعل م ءأأ دا

 ان وذرص

 معمم سلتا شتت هد

5 . ١ 

 انيرايزواوش (انبر)

 ل ل 2
 ال اونمأ نسذلااع 0 اريك ]ا

 ةازتااوردقلاهل(ام>و هللا دنعن



 م ١

 . 1 ا 1 (ىاادساةوأ باوصواتدص ( اديدسالوقاولوقو هتلاوقتا اونمآ نذلااعأإي )

 5 قار اودتسنا 1 فعلا وةوقلاىف 8 لدعو دصةريع نم بذي ز ثيدح نم هبق اوضاخاع م«مدارملاو

 ل : 00 هلوقصالا باوحنزال ادددس ىلع فقنالو 0 لوقلا دادسوناسللا ظفح

 م ديدستو كتسلأ طفح قف هلللاونتار ىنمملاو اهعع ىأ ( مكونذ مكلرفغيو ) لمتلاطاصا م كقفوبوأ م كتاعاط

 1 ل ا ام وعامك اطعأإ نورشعلاو ىلا ءرْلا 5 كلذ متلعف ن 3 مكناف

 5595-5 - 3 ع ةبانآلا

 رباق ةرغعه

 يي نع ىهتلادا رملا 1 ديم قل ىلإ ادصاق«اديدسالوت نا
 ! ةررقم ةياآلا هله
 ا الع ةيانالاو نوبقلاب اهيكصيوا ةحلاصلا لاعالل مق 6 مكلاعا ركل ملصي هه دصق قرش ل 0
 ىك ته
 / هتلاعطي نمو #8 لمتلاو لوقلاق مكماقتساب ةرفكم اهلسجنو 4 مكيونذ 0 رفغيو لص هللا لويز يد ةناغ

 2 هد قو اديجاسدلا ىف شيعي © اهظع ازوفزاذ دقف 8 ىهاونااو ىعاوالا ىف  هلوسرو

 اع هذهو سو هيلع هللا ١
 اخ

 ا لابجلاوضرالاو تاوعسلا ىلع ةنامالا انضرعانا 8 اديعس ةرخآلا || لئقح ىف هتلاءاقتاب الا
 || برلا هيهبشفداجلانع عغتريملاذا حرج ارثأ هلصأو مصالاوهو لادلاو نونلا تغب نما مي فدازتيلناشللا
 ١١ تامالشا ءانامهاذانا ةب الا ىضمىف لبقو لادلا نوكيابدت نولوق ٌنوئدحلاو ريما, || .ام ىجلاعاستا عع ألاو
 1 5 9 1 ةضقنم ديعولا اا

 | ىيىلع هباومىتح ةكفالاا ىلاعت هللاسماذ هلتقدنا ىسوم ىلع اوعدا هيتلاىف نوره عابتاو مالسلا هيلع
 1 ١ 6 يو
 1 ىسود فدقتلا.كب رحاتسا نوراقا لمكو او | !اقاع هللاءأربق هلتقي ل هنأ ل د كابا ا ىوقنشف غيلبلا دعولا مالا

 1 ديعنع « ق ) نورات كلهأو كلذنم ىسومأرو هللاايصعف الملا سار إع اهسفن أ ىادلاوى ا اصلا

 1 ا | بشلل 5 1 و

 ٌ 1 |0000 0 ارا نحوي ناك الت دوسنب هللا ١ عال قلتو دكرتلا
 ]| اسانىطعاو كلذلثم نصح نب ةنيبع ىطعاو لبالانمةئام سباحنب عرقالا ىطعاذ | نمو)هلوش وقب ميظعلا زوفلا

 | ابق لدعام ةهسق اهنا هللاو لحر لاقق ةعسملاىف مهرثآو برعلا فارشأنم || زاقدقف هلوسرو هللاعطي

 | همربخاف هتيبافلاق ملسو هيلعدتلا لص هللالوسر نريخالهتلاو تلقف هتلادجو اهديرأامو || دلوق همبت أ( اهظع ازوف
 ْ هللا جري لاق مهلوس ر وهلا لدي ملاذا لدعي نفاق مث فرصلاك ناكىحههجو ريغتفلاقاع | لع ةنامالا انضر عال )

 ميذالا هب غبصي رج أخص داصلارسكب فرصلا ه ربصف اذهنمرثكاي ىذوأدق ىسوم ؤ (لابلاوضرالاو تاوعسلا

 | اباوص سابعنب|لاق © ادد -الوق اولوقودهتلا اوقتا اونمآ نيذلاا,مأأي ف ىلاعتهلوت# | ةعاطلا ةنامالاب ديريوهو

 سابعنب الاد « كلاعأ ركلملصي و هتلاالاءلا اللوق وهلبتو اقدصليقو الدع لبقو || ةنايخلا ةنامالا لمحو هلل
 ىأ «6 اهظع ازوفزاندقف هلوسرو هللاعطينمو مكبونذ كل رفغيو 8 مكتانسح لبقتن ةلامقال لما الكل
 ضرالاو تاوملا ىلع ةنامالا ان ىعانا و لجو نع هلوق # مظعلا ريمخلاب رفظ اه.دؤيألىأ اهالمتعو

 هدابعلع هتلااهطرفىتلا شئارفلاو ةعاطلا ةنامالابدارأ سايعنء!لاق ةيآآلا#لابجلاو .]] كلوز ىح اهبحاص ىلا ٠

 مهيذع اهوعضناو جيدا مناع لابطاو ضرالاو تاوعسلا ىلع اهضرع ١ هناعالادا د ا

 قدصو تيبلاعحو ناضم رعوصو ةاكزا /| ءاحاو تاوان هاذ اقل دوعسم نسا لاقو
 اا دلتا نادي اعنا ركل ىل رس هع. دع - + لل 10-1800 لاح فاح ...١ سوي تنال ٠.١" اال قفا لدتا قت سخسل .ذخ 2“ ...ةوضدقلل 2“ حل هاا دا

| 
 ا

 ا
| 

ٍ 
 أ

 اينلع 12 1
 1 لاه ند ياو اهاماح وهو

 ءاطءاامءارح الاهدهنا , قع اجلا لماجوهألو لة ىم : لاه اد 1 اذاك قحهيلعىل 5 ْن ودلاهتبكر
 3 1000 تآوعءلا نم

 ّ 0 ثيحام قبلت ىأأ اةعاطلاهإت عاطاو 2 تاداحخلا 000 ودواهاثمدامقنا هللا سالت داق ادق لايكلاو وضر دالاو

 كم لبق لاعأ مكلحلصي) هللا الاذلا الايد (اديدشسال اولوقو)؟ سأاعف هللا وعطأ ( هللااوقتااونمآ نذلاا ان

 ةنحلاب نزاع دقف (ايل مظع | زوفزافدقف) هما :(هلوسر دوز سحأ اء 5 ( هتلاعطي نمو ( دح وئلاب ء( مكب ونذ كلر ا دخولا

 ْ ضرالاو ( تاوغلا ا 1ع ) تاوع سلا ىل ١ ع ةداسسلاو ةعا طاا ( ةنامالاانن ت2 عانا:) ةر داو ةاحئ رانلان هم اجو

 ضصصخلاوز راشحال !ادحو لع (لال او



 اهل لاقف ناخد ىهو ءاعملا
| 
 ةئامااهامموةعاطلا ميظعتب قباسلادءوالرب 0000 اهلج وابن نب ةزغأ كك ءاذ |

 ا ماظعلا مار حالا هذه ىلع حض سعوا ث رح ا ام. ويظل | ماى املاو ءادالاة ساو

 ا[ طابا اتلاق | : 5
 ا فعءض عم ناسنالا. ابلجو اهم نةفشاو اهنامحن نازيب الكارداو روعش تاذ

 ناك هنا 8 نيرادلا ريخ امقوقح مئاسقلا و ابما ىعارلاراف مرحال هنوقةواخر 1

 فقصو اذهو اهمنقاع هنكب © الوبح 9 اقح عارب ملو ام فري ملثيح هي ام

 مودخااو ردقأاو سلا

 باودلاورمثلاو لابخلاو
 ةراحا نمناوهتلنودححسا

 ماو هنلاةيشخ نم طيب ال
 اهفولا نكت لف نانالا
 هن قدلي وةعاطلا نمدنم مدل

 املمحو هريغ ن م هرودص ةداراو راحل نو لمفلا بلط - مدة واود ايضرفلا

 ًارييف اسدؤيال نملالقححو ةنامالا لماح مهلوق هنمو اهعادا نع عانتمالاو اهف' ةنايحلا ٍ ٠

 عيج ليقو عئادولا هلك اذهنمدشأو نازيملاو لايكملا ف لدعلاو ندلاءاضقو 8

 هتلادبعلاقو عئارشلا نم قامو ةبانجلا لسغو موصلا ىهلرقودنع اوهنو هبا .اورسأام ١ ١

 اهكعدوتسا ةنامالا هذهلاقو جرفلا ناسنالان م هللا قلخامل راصاقا و رم ١

 النا ناعاالو ةناما لحرلاو ةنامادنلاو ةناما نيعلاو ةناما نذالاو. ياما جرفلا

 ل ل دف دوهعلاب ءاذولاو 0 ١ تانامأ ىه سابع ننانع ةياورىفو 2 0

 ىلاعت هللاضرعف ريثكالو لالقىفال 'ئشىف ادهاءمالو انهم شغيال نا ن نمؤم |

 ١ نيدبات 1 ةعاج لوق اذهو لايخلاو ضرالاو تاو نايعا ىلع ةنامالا 2

 نتئسحأ نا لاق اهنف امو نلقاهيفاد ع ةنامالا هذه نامحتا نهل لاقف فاسلارثك 1 :

 ١ اياقعالو اباوثدب رئال كمال تاروم ه ن< برايال ناق نئيقوع نتيصءناو نييزوح

 ةفلاغالوةيصءمالاماوموشالنا ىلاعتدتلا نيدلاميظعتو ةيسشخ وافو> كلذ ناق و
 ' اهلك تاداملاو اهلج نم نونتك مل نهمزلا ولو امازلاال اريبختن هيلع رملا ناكر سال

 ىلاعت هللا بكر معلا لعأ لضعب لاق هلةدح ا ةعال ةغبطم لخاو نط هتلةمضاخ |

 ١ ليقو نيحااع نيحاو ناقع ىتد ةئامالا نهيلع ضرع نيح مهفلاو لقعلا نهيف

 لوااواماعا نودةكئالملا نهاهله الع ضرءااوهضرالاو تاوء#لا لع ضرعلانهدار

 ةنامالا نم نفخ ىا 6 اهنمنقفشاو اهتلمحنا نيباف قف ءالعلا لوق وهو مصأ لوالا

 مدآآل لو نع هللالاق مدآ ىنعي 96 ناسنالا اهلجو لَه باقعلا نهقلبف اهنيدؤيالو
 امذاع اهدحت] تنأ ليف اهنطت 0 لايْلاو ضرالاو تا 2 ةنامالا تع سعى

 هلإا اوال داقنالا نه

 لقاع ناويحوهو هيهاونو

 كلتلاح لثمفيلكتاا اص

 اهم قيلي وارنم مصياف تاداجلا

 عانتمالا مدعو داشنالا نم

 نآنيبأف ) هلوقىنمم اذهو

 ةنايلا نيا ىأ (اهنامحب
 8ع

 (اهنه نةفش او)اهندؤبالناوألا 7

 اهلج و )اهيفةنايكخا نم نفخو

 اهيفناخ ىأ ( نانمنالا

 ناك هنا ) امدؤيال نا ىبأ

 ا ركل
 هلاطخال( الوهج)ةثامالا
 وهو هنمهنككأ عم هدعس أم

 رفاكلا ا اهؤادأ
 ىأأ ةنامالا الج قئانأاو
 عاطأ نمو اعيطيملو اناخ

 ني:هؤملاو ءاسسالا ند ْ

 الوهح امولظناكلادالف. | رظننالن ا تيشخاذاؤ اباحح كرصبا لءحاو كنيعأسف تلم اذااما هللا لاق قتاعو قدا ظ
 هفلك امناةي آلا ىنم«لرقو || لعجاو هقلغاذ تش اذاذ اقالغو نيب كناسال لعجاو هءاحديلع خراف لام ىلإ |

 نا نيبو اهلمح نأ نيب ناك اف دهاعلاق كدلع تمرح ام ىلع هفشكت الفاسابا كح رفل | '

 نب لاقف مدآ اهلمحيت تيقوع تأسا ناو تيزوح تكبح نالاق اهيفامو براي لاق

 ض عودنا هيظع نم 6 ا ناسنالا 2 ١

 اوكا بك يح ن اند اف) ١ ا باوثلاب (ملمحمنأ اور | نس غلب هل ناسنإلا تاك امنللرو رسام ا ةنهلا ند جرش |
هدشاوماوقا وع اًرجالاو 0 ىلاعت هللا قاحام مظعأ لع ضرعءهناهلك ل ةوهمظءأ

 و 1 1 6 نا

 اوكا وهجامو هلل ناكدنا هن 5 تقددعتو ماكل !ءنا اسنالاهلجودنم قفشاو هاج ىبأفدب لقتسيو و
 و ياجو) اهلج نم اهم نفخ رح + 3 4

 نين :مؤلا يرسل تازئامافا اق 5 ) ا ( ةرومشلا ءهلك بلاش وأ هام( امولظ ناكيبا) باتل ايار 7 نال

 )ا اهنم ْن ا )باقعلإو



 نم هللا قاام مظعا ىلع
 هلجىباف هاوقاو مارحالا

 ىلعنزاسن الا هزج ودنم قفشاو

 الوهحامواظ ناكمناهفعض

 ام.فيملمثةنامالا لج ثيح

 || اهرف هناي ناخ ماهنمض و

 ىفريثكمالكلا نماذهوحنو
 نآرقل اءاحامو برعلا ناسا

 كلذ نم مهييلاسا ىلع الا

 بهذي نبا شلل ليقوا مما وق

 ىفماللاو ج وعلا ىوسأ لاقل

 أ ' امو *نوقنانملا لاق لضفلاب

 | لزتف هللا لوسرايانل

 «( نورشعلاو ىتاثلاءز+لا )

 ؛ و ريصقتلاو ةناخل ةلاهللاو راظلاودشم نأ 2 ا انانتا اددع بألا نركتف دلو
 تقاحاو ةضيرف تطرف قى ا ابل لاو هش اهف قاخ مارحالا هذه قلخ الل ىلاعت هنأ

 | لمتحال .انتقلخ ام ىلع تارغسم نمل ارانو اهنق ىنعاطا نم ةنجلا

 امولظ ناكوهلمك كلذ لدم هيلع ضرع مدآ قاخاملو اباقءالو اباوث ىتتبالو ةضنرق

 فيلكتلاوالةعلاةنامآلاب دارملالعلو هتبقاع ةماخونالوهح الع قشيام هلم: هسفنل
 ]ا وه ئذلا ىببطلا ءابالا نمابابو نهدادعتسا ىلآ ةفاضالاب اهرابتعا نهيلع اهضرعبو

 ا الر | انركو اهلءداذعتساو هتلباق ناننالا لمحو دادمتسالاو ةيلباقلا مْدَع
  ناذ ةيلع لم#ل ةلع نوكينا نس اذه ىلعو ةيوهشلاوةيبضغلاةوقلا نمهيلعسلغ امل |

 دكا ةزواعو ىدعتلانع امتلاظفاح نيتوقلا ىلع انهم نوكينا لّقعاا اوف ند

 ىصعني>امولظ ل _.ةوةنامالا نملمحنامو هدر سابال وهج هسفنا امواظ ناكدنا سا.عنب |لاق

 ا || في ملمثةنامالا لج ثيحالوهجام ولظ ليقوةنامالاد هارت باقءااامىرسال ىأ الوهج هر
 | تاوعتلانمتئاىلاعتهتلاناوهو رخ الاوقأتي ًالاريسفتىف لبق وامام فيملو امنوا

 ىهماظعلاءارحالا قد ىفةنامالاف يش لعددال وأ ًاومدآن و * د لكل علابجلا نمر ل
 ةنامالااماواهيفن + ملوةنامالا نيدأ ىأاه امحنا نيب ًافهاوقودل نةلخاملةعاطا 0

 1 اهفناخ ىأناسن الا اهلج وهلوةو « ضئارفلابمايقلاوةعاطلا نمر كّذام ىهفمدآ ى 0

 || اهئاناخوةنامالا الح ا ا ناسنالالاقهنا نسما نع يح لوقلا اذهىلعو

 ىلوالاوهوفاسلالوةوهلوالالوقلاو |

 م26 لصف 22٠

 0 # ناقف نناكسع

 !!| اولغفنآرقلال زن مثلاحرلا بواقرذج ىف تا زن ةنامالا ناانثدحرخ ًالارظتناانا وامهدحأ

 | نمةنامالاضبقتفةموتلا لح رلامانيلاقفةنامالا عفر نءانثدح مثةنسلا نماولعو نآ رقلا نم

 للا لثماهرث أل ظرفهبلق نم ةنامالا ضيقتفةهونلا لجرلا ماني مث تكولا لثماهرثأ ل ظنف هبلق
 هلجر لعاهج رح دف ةاصح دخا مث ”ىشديف سيل وأ ريتنم ءأرتف طقن ذكلح رز ىلغهت> رد رمْك

 لاش ىتخانيمأ الحر نالف ىنب فنا لاق ىتحةنامالا ىد ٌويدح ًاداكي نوع اش , نس ن0

 . نامز لع أدقلوناعان :ملدرخ نمةيح لاقثم# هبلقىفاموهلقعأ امدف رظأامهدلج أ ملجرلل

 هبعاس ىلعهندريلايدورموأاينارصن ناكل وهند لع هندريل املسم ناكن ال تعباب ركيبأ ىلإ أ امو

 1 | ردح لاحرلا ب واق ردح ىفةنامالا تازئهلوة»ان الفوان الفالا مكنم عيابال تنك ام ولاا

 لمعا ارث نم دل ظاغ لحما و هنول ريغ نم ”ىثلا يفةطقتلاكريسيلا رثالا تكوا اوهلصأ ىثلا ٠
 أ از“ قالو مقتل ربنا وثيدحلاهرسفدقودللاىفتاطفنااوهاعال قو |

 ىضف ةعاسلا تهلاقفىباىعاءاف موقلا ث دحن سا ىف مسوهيلعمللالوسرامنيب لاق ةريره
 عمسإ مل مهضعب لاقو لاقام» ركف لاقأم عمم وقلا نيدو لاا دوق ءاعهتلا لصهتلال وسر ٠

 رظتنافةئامالا:ثءضاذالاقهللالوسر ,ايان اه لاقةعاشسلا ع لئاسلا نب لاق هثندح ىضقاذاىتحا

 لاق لاقهنعو##ةعاشلا رظتناف هلع ريغ ىلا مالا دسواذا لاق هللا لوسر ألا معاضا فيك لاق ةعاسلا |

 6( ىلا )



 , ف نا ين

3 3-3 2-6 

 نمو اىلعمهتلابوتيو )

 مالا لآ 8 ناسنالااهلج ىأ ةيقاعالو ار داغلا ادد اع

 ًابسةروس ) قفوملاهتلاونينمؤملا ه4 1١46 ]قل ءدابسب (اهحر)نييئاتل(ار

0 2 

 ا 0 هلذ و اتلخ 5 ضوالاق و تاوعسا فا

20 0 

 كا
 : 20 1 الا 6

 تلا هع ح7“

 0 تاقفانملاو نق 0 ل . بر دح 1
 ىاو تانمؤملاو نينمؤملا لعهتلابوتيوؤه دهملااوضقنوةئامالاا وناخاعب أ: اكرسشملا

 | كرسثملا 1رشو قؤانملا قاف يطل ةنامال انتحر ليقوةنامالانماودأاع مهجر

 ا ريصشهنم لصح ناةرفنملاوةجرلابهيلعدومي ىأديلع بوت نمؤملا ناع ارهظي

 0 ذاتك نا رسل دحا ركإ اعادتناو هك اهحراروغغهتلاناكو #9 تاب

 هد ثالثوةثاه اوين وسخ و عبرأو ةيكم ىهوأبسة روسو ب

 7-5 0 ةئامسمحو فلآو ا

 ةكلط أ 2 س 7 اخو اق ) مال 0

 نة مخ ذو كيت ءاسنلا نم تاصاخملا( تانم ٌوملاَو) لاحزرلا "خم 0 نينم ْوملا لع هكا 2

 ةيكم اهلكى هو أب ساسة ركذ ىلا ةرسلان 1 !!(ايحر )م بانل (اروف
 مس يأ اورد ربهع اش اوةئامسجو ماأ اهفورحو ةدلك نوناك 7

 ( تاو_مكافامدل ئذلا ) ءودمدف هقلخ ىلا عن نآوهو ١ تا

 ذأ ل ' ّق ثيحت مان"

 هّنن ريض كلوق. ق بيدأتلا

 ةرصاق ةلعاا لحما خد 318 وحو "عال رم و 1 تحول 1 . 1

 2 راع ىلع بوت و ةنامالا لم |[ ل هللا دعل5 ةروهشملا نمو هللابوتيو

 ءادع_سا|ةيوت .لوبقو ءانقشألا تيذعت ىلا

 ةيكمأبس ةرو يح باوصللا

 أ[ ةيآ ن وسو عب 1 مهول

 بيت اذا هتالاهلمتي 5 ن

 مح نا جحر را هللا مسي ف

 لع ىرحا ن ناب

 ةسفن هد داجتاع : وهفدوهعملا

 ىلع َيَرَح ا ناو دود

 دماحلا لكل هلف قارةتسالا

 مالي .( هلل ] ىاقعسالا
 قطان قااخدنال ك كردقلا

 هكلع ناكفال- امأ دجلا

 الثه ًادمعلادجل ا كلان
 اموتاومسلا ىفامداىذلا)

 اكلمو اًتلخ ( ضرالا ف

 دم ناياةئقح ناكفارهقو

 ىندحلا هلو) ارهحوارس

 ان دلا قهلوهاك (ةرخآلا ]|

 مادا

 مدءاالد# وف يلكترادامثدلا |[

 لهأأ دمحم اعاو فيلكتلا

 "1 0 هللا ب دعبل )

 ةنامالا عمدآ

 ل نيقفانملا هللا بذعل

 لبق لاشو

 د دوج 6-0 م سل 1 ل كل

 ( تاقفاملاو() لاحرلا

 ( نبك رمشملاو) ا

 (تاكرششملاو )لاحرلا نم
 0 [ةللاتوتنو) ةنامالا

 ةئاعاع اهلكوةبآ نو ا و رعب 0 اما
0 

 ىقس اعنا ا 0 _-- لا نجح رئادتلا

 (ضرالاقامو) قلخلا نا



 نزلا انع بهذاىذلا هلدجخلا هدعو انقدص ىذلاهتادملا مهاو ميظعلا رجالا نم اولاثاع اذذلتو ممعنلاب ارورسس ةنجلا

 خديام(يام) فتأتسم (ٍع) ضرعلا وءاز1امولمدم < نمريم ( ريبللا ) ضرالاو ءامق#لاىفام ريبدتن ( مب كهجلاوهو )

 عا عاونأ وراطمالا نم(ءامكل|نملزتيامو) نداعملارهاوحو تابالا نم(اهنم جرام و) نئافدلاو تاومالا نم 0 ىف)

 باعنؤرتجم امل ( روفغاا) هياانوجاتحاملازناب ( محرلاوهو ) تاوعدلاوةكتالملانماهيلادعصي(اهف جرعيامو) تاكربلا

 ةىجراكتاو ثمل ىنا(ةعاسلاانينانال ) 0 ثعبلاوركّم ىأ !نورشعلاوىناثلا ءزلا ١) ([اورفكن ءذلالاقو)

 ا ا هنأ ىلع لدي اع فد را ناذ قلطملا ىلع د.قملا فطع نم اذه سياو كلذك امبجوأ ب لق)ةعاسلا

 نوكدق ةيويندلا منلا نذ صاصتخالل ةلصلا ميدقنو بدلا ديق ةيويندلا معنلاب سيل أ ىم» ىلع لب قئلادعب
 ىذلا *# مكماوهو 9 ةرخآلا من كلذكالو اهلجال دا قهتسنم ةطساوب 0 و)ااتا الارم الا

 دفع ضرالاىف 1 ملعي ف ءايشالا نطاوبب 6 ريبللا 9 نيرادلا روما ركحا

 6# اهنم جرختامو # تاومالاو نئافدلاو زونكلاكو رخآىف علو عطوم ىف دفن
 بتكلاوةكئالملاك# ءامسلانم لزنيامو 8 نويعلا ءاموتازافلاو تايئلاو ناودملاك |

 دابعلا لاعاو ةكئالملاك 6# اهف جرعامو # قعاوصلاو ءادنالاو قازرالاو ريداقملاو

 ىفوااهنرثك عم هتمعن ركش ىف نيطرفلل 6 روفغلا محرلاوهو ف ةنخدالاو ةرخكالاو

 ال اورفكح نيذلالاقو 8# رصحلا ةتافلا معنلا هذه قباوس نمهلام عم ةرخ آلا

 مهمالكل در 6 ىبلق قه هددعولاب ءازهتسا ءاطبتساوا اهئبحم اراكنا هي ةعاسلا انينأت

 اررقم مسقلاب ادكؤم هناحال رب ركت © بيغلا ملاع مكينات ىلرو  هوفنامل تابثاو

 وهاع ادكقمهءاجتادبع مث

 ديدشتااوديكو تلا ىفةياغا |

 نعهتلابنيعلاب ديكو تلاوهو
 ىمسقلاديكوتلادم أم لحو

 فصولا ن مدي مسقملا عيتأاع

 ةمظعنال(بيغلا مام)هلوقب
 ةوش نذٌؤت هن مسقملا ل اح

 هنامةدشب وهيلعمسقملا ل ع

 داهشتسالاةلزنع هنالهتماقتساو

 دهشتسملاناكالكوسمالا ىلع

 ةرج ًارقو»ةسع ريغ سعام ىلع هداعبتسا ىننتو هناكما ررقت تافصب هبمسقملا فصول
 رب هناىلع عفرلاب بيغلاملاع سيورو سماع نباو عفانو ةغلابملل بيغلا مالع ىناسكلاو

 دا ليقو ةرخآلا من ىلع دومحلاوهف ايندلا من ىلع دوحلاهناامكفهنم اهلك نيرادلاىف
 « مكمل ا وهو سفنأ انومهلي يروحو عيستلا نو ههليدرواك ةن 1 |لهأ دجوهةرخ الاف

 *6 ضرالا ىف حبامإعي ف نوكيامو ناك ام لكب ىأ هيب 8 ن.رادلا رومأ كح أىذلاىأ | ْ
 نداعملاون ويعلا ورمشااو تانثااع نم ىأ# اهنم جرام و تاومالاوزونكلاورطملانهىأ | ء
 5 ربا عاونأودربلاو تلا ورطملا نم ىأ كو ءامسلا نم ”كراياو * اوال تاومالاو |

 «روختلاع .> رلاوهو 9 دابعلا لاعاوةكمالملا نمءامسلا ىف ىأ «اهفجرمبامووهةكتالملاو او يل

 انينامال | 0 ذلالاقو ف ىلاءتهلوة# همعن ركش نم ىلع بج وام ءادأق نيطرفجلل أ ١ | ل رع ولا

 وهللا ليب-ىلع ةعاسلامايقنههودعواماقطدتساليقو ثعبلااو ركناممناءانعم # ةعاسلا ظ ١ 0 هال أ

 هلعتوفبال ىأ «© بيغلا ملا## ةعاسلا ىتهي © مكب اتلىبرو ىلإلق © ةيرعملاو قا وددأ
 3 -- : مالعبيغلا ملاءوهىأى اشو

 نا ل ا ١ تقوم جردناكيدكن اذار تالا ل6 لع و2 سلا

 1 طربا مهلاعابوهقلخت ميلعلا (ريبطا) رعد الا نإ نجا اسكر ءسعأ ىف( مكحلاوهو) ةنملاف

 تابالانم ضرالا نه جرخاماعيو ( امم جرخامو ) زونكلاو تاومالاو ءايملاوراطمالانم ( ضرالاىف ) لخدام

 دمصيامإميو ( اهيف جرعي امو ) كاذريغو قزرلاو راطمالانم ( ءامسا|نم لزتيامو ) ىتوملاو زونكلاو هاملانمو

 3 راقك 11 ,فك ني ذل لاقو ) بان ناار ا از )دابعلا ناويدب ةظفحلاوةكتالملانم اهلا

 ةعاسلامايق ةعاسلا ( م بيب اتا ). فني | مسق | ( ىبروىلب )دحماب مهل ( لق ) ةعاسلامايق( ةعاسلاانينأتال) هءاح أو لهجوبأ

 كلذ مي دابعلا نع باغام ( بيغلا ملاع )

 اكاد
 كهشتسملا دك" آوىوقأ

 ناك امل وح رآ وت أاهيلع

 بويغل اريهاشم نمةعاسلا مارق

 هيت نوي

 هيئاقننييس تنس سضبنصمم



 ار نيدلاىزجمل ) 0 ريللاو ءادتنالاب 4 1 0 لاقثم ع 1

 جعانم نه هيلع اوربص امل(ميرك قزرو ) نامع الاجرادم نمههفاورصقامل ( ةرفغم م 4ءل كئاوأ ت تاحكلاصا

 مهنانيناظ نيقاسم ( نيزج ا نآرقاادر ىف اود هاج ( انتايآ ىفاوعسن.ذلاو) هلاليلعتم 0 ٌقلعتم ناسح

 رجلا ىلاهتلا نيسان وأاهلمأتو ( ايسةروس م اهعابتا نعسانلانيطبشم هيب ١507 لوح 2 أو كمنزجماننوتو
 باذع كقئاوأ 4

 00 مهل 4 : : # ضرالاى الو تاوعسلا ىف ةرذ لاقثم هنع تزعيال 9 هرخ أ ادتموا فوت ًادتم |

 كلل ةننم بوقشاو لصق ظ ل كلذ نم رغصاالو © رثثكلاب تّرنيال قانكلا [ أرتو | وى“ ملأمفرب (ملأزجد |
 "يس نم ملأ ادع ىأ | نيني قلع ما درعا الا اههتفرو بوزءلا ىننل ةدكؤم ةلج | ا

 زحرلا ةدانق لاق تاذملا ١ عانتمالرجلا عضوه ىف مف هناب ةرذ ىلع حوتفملاو لاقثم ىلع عوفرملا فطع روخالو
 55 5 3 - ىف تيثملا لمحو بيغال هنعىف ريمشلا لمجاذاالا مهالا هعنع ءانئتسالا نال فرصلا | ظ
 كة ا كسا هلوقل ةلع 3 ثاحلاصلا اولعو اوتمآ نذلا 2 جوللا فاروطسمالا 5(ءرو) 8 - 0| ع سلا نع ليس لا نوكيف هل نيعلاطملا ىلع هروبظل هنع احراخ حوللا |
 لس هلا لوسر باح 0 « نيزجاس طابق سانلاديهزتوراطبالاب « اناا قا ا ) رملااوتوأ نيذلا) معو هيلع نمالو هيف بعتال « حرك قزرو ةرفنم ىل كئلواو» ايلات عال
 له ًءالعو أ دتمأن م همياقعأ بوقعيو ريثك نبا قررا < ملأؤ» بادعلا يس نم « زجر نم باذع ىلإ| ظ أطب نمو ب هللا كئاوا# ءدارا نم ناعالانع نيطثمىأ نيزجمسورعوباوريثك نبا رقوءانوتوشب ى|
 ديمكاومل“أن ذلا باتكلا نم مهعياش نمو ةباعتلا ن ا ولوا عبو »ب ا ىربو 8 ضقحو ٍ
 00 تايآلا ىف نيعاسلا ةلهجلا ىلع ملا ىلواب داهشتسالل فتأتسم عوفر وهو ىدي [ ىذلا) ربل لالا لولا و ْ لوعفم ىناث ةلمجاو هربخ قحلاو ًادتبم اريم وه لءج قحلا مفر نمو 3 قحلا | ا 1 هءاحصأو 0 نع هللا 1 3 4 نآر 1 كو 0 لزنا ىذلا 0 بأن ١ لها 0 نموا ةمالا ِ

 ىأ ( قحلاوه ) نآرقلا

 قكلاو لصفوهو قدصلا
 عضوم ىفوأ نائل و_هفم

 بيغي ال ( هنع بزعيال )
 نزو (ةرذلاقثم) هللانع

0 
"1 

1 
0 

 ا ىنه ةرذنزو ىأ 4ةرذ لاقتم .طدتعيتقيالىأ «دنعبز ,هنالهتيت !اهناوةعاسلا واق

 | نيم باتكقالارك أالو ول ةرذلاعيأ كتتنمرتسالوشرالا ول 1
 ْ موذل ىأ# ةرفغم ميل كئاوأ تاحلاصاااواعواونمآ ن يذلا ىزعلوو ظوفحما والاف أ 3

 ىأ « نزعل 2 قاومت نرتلاو» ةنيلا سب« مرك قررا 1 ١

 ! وي باذعلا ا رلا لبق# ميل أ زجر نم باذعم ل كئاوأطاتنو وش مهنا نوسحيمأ |

 ءارجلا ذلدإ عر ا نامحأ معليقودهادكاو مالس ن هللادب ءتاكلال اءأ ع وم ىنمب# علا اونو !نذلائرنا ||

 الو تاوحسلا )ترها لا نءهتاىسي# قحلاوهطنآرقلا نعي« كب نمثل لزناىذلاوفإ ودلع هتلالس تلا
 حوللاىف بوتكم (نيبم باتكىفالا) كلذ نهلقتثا( ربك الو كلذنم ) فخا (رغصاالو ) دايعلا لاعأن م ( ضرالاف

 اهف تاريخنا ( تاحلاصلااولعو ) نآرقلاو مالسلاهيلع دمع ( اونمآنيذلا ) ىزح كل( ىزمل) هبلعىصغ ظوفح ْ

 (انتاك ىف ) اوبذك( اوعس نبذلاو )ةنجلا فن سح باوث( ميركقذدوإ)“ :دلا ىف مميونذل (ةرفغم مهل كئاوأ ) مر نيبو مهني
 باذع ( ملأ حر نه باذع مهلكناو 30 انياذع نمنيافناوسيل( نب زجاءم )نارقااوإسو هيلع هللا ىلص دمعءاشاي | 1

 كيرنمكيلا لزنأىذلا ) باص أ ومالسنب هتلادبعةاروتلاب !ءلااوطعأ ( اماااوتوأ نيذلا ) ىرب كل( ىدبو ) و
 نآرقلا ىنمي ( قاوه

1 
 ا
1 

1 
, 
0 
0 



 0 دازبال نع قحلا 1 هلاكبلا ”ىجدنع مااولوأ /كلدك ءزوع 0

 حر ءر ىلع ركل دن له ) ضعبل .هضعب شرق لاق و(اورفكىدلالاقو)هللا نب دوهو (ديحازي ب ولاَ طارص ىلا) ك كنلالزت

 ءايوةنالهاجتهدامئاش تعلابءؤاباناكو سر قالعا روهشم ناكمن أعم هوركئامإ و 0 ةيلع هللا ىلص ءادع

 ىلاو ةغاللا ىف لهاجتلا مت دح ىأ ) ديدح قلخ ىنامكلا قزح لكمتت لعاذأ كل اه رحم
 2 ل 00 د دعب ادندح اقلخ نّوشَسو 000

 ءأدبدج قاوم لداماذا ف ه6 ١م 5- لماعلاو 4 نورشعلا وىناثلا» دا 2 ليم دسم ىرشلاف

 2 ليمفدي داو نوثعب:
 لوق نييرصيلادنع لعاف

 وهف لقكديدجوهف دج

 عفلاب مككا زوحجالو ليلق
 هللا ىلع ىرتفأ) هربخ ىفمالل
 هللا ىلع رتفم وهأ (ابذك
 كلذنم هبل ايسش اعقايدكا

 ةزمهو ماهفتسالل' ةَردْهلاَو
 ءاضتملا تفدح لس

 نونح ) ةنحدمأ 7 امنع

 هناسل ىلعةنقليو كلذدمهوب

 نونمؤيال نيذلالب )
 لالضلاو ناذعا!ىفةرخآآلاب

 ىلاءتو هباعس لاق مث(ديعبلا

 ريفآلا
 ع

 5 ىثى ن ونجلاو
 نولئاقلاءال وه لب امحمد

 تَحلاب نورف اك

 زانلا بادع ىف نو هقاو

 نم ل معدل ا_قو

 نس 1 0

 مهو 3-لا نع لالضلا

 كلذو كلذ نع ن ٍيلفاَع

 لج نوسنملا نحأ
 السر با اذعلا ىث مهعو قو

 لالتخلا :ىن "2 عءوقول

0000 
 ناكل لفات زال دخا/و

 دخون (دجلا) بوو الن كتم د الا قتلا لك( ارتذالا طارم را و دجو)

 رف( منن اذ ذا) رب ) كنب لج ر ىلع كلدن لع)ةلفسالذ اأو ن انألوأ 5 ,افك

 كا بيجامالا نم ةيوحاب

 دنا لك ككر فن ىأ قزم لك ءالبلا ؟دانخأ قزعو انارتو اناذر

 | قحلا هنا ةعاسلا ”ىجع دنع ملا ول واوا لعياو ىأ ىزجل ىلع ف فوطءم بوصنم ليقو

 ا دحوتلاوه ىذلا © ديجازيزءلا طارص ىلا ىده.و 8 اناهرب نآلا هولعاكانانع
 أ مهضعب لاق ثعبلا ىركتم ني « اورفك نيذلا لاقو ىوقتلا سالب ْ ,دتلاو

 ١" مك مالسلاو ةالصلا هيلعادح نونعي ## لجر ىلع ركلدن له ف ضعبل
 ْ ١ نوأشنت مكنا # ديدج قلخ ىفل مناورغلا مكسانأو 3 بيح اءالأ بعاب كئدح
 | ميدقتو ابارت ريصت ثيحم قيرفتو قيزع "17 اا قرعزأ دس اندح اهنب

 | مل هلبقام نافهدعب امفلع 06 ا هلماعودبق ةعااملاو دعيلا ىلع ةلألدلإ فرظلا

 ١ اناكم نوكينا ع ىزممو نايهنيو هنيب بوعش واهلا فا_ضه 0 هنرا 3

 0000 0 اع حل مدس
 يلب اهيل نع ةاعايو كلذ هيخوب ٠١ نود> 7 ا 1 ىرع 3 0

 'وهوةطساوبذكلاو ىقدصلانبب ناىلع هقدص ني دقتعم ريغ ءارتفالا م5 ءايأ م

 بذكلانم صحا ءارتفالا نال نيب ةظحدو هةع ا ةرباصمل نع ء نوكيال ريح 1

 مهيلع ىلاعت هللانمدر # ديعبلا"لالضلاو بذعلا ىف ةرخآألاب 1 ن.ذلالب ف

 ا ل دعبلا لال_ضلا وهو نيوسقل | م عطفا وهام مم م4 آفا و مهدددرت

 1 عوقولاىف هل المسر هلعحو بادعلا نم ءادؤوم وهامو هم صالخلا ىجربال ثم

 ' فصضوو لاضلا ةفص لصالاف دعنلاو هل مقاقحم- | ىف ةغاابلل طظفالاو هيلع امدقعو

 ش ٍ لاقوإلل مالسالا نيد ىلا ىأ# دا زب زءااطارص ىلا #نآر رمل | ىعي يي ىده و هللادنع ْخ

 ' لهضعبا مهضعب لاقىأ « مكلدن لهي هنم نيبعتملا ثءبل نب ركتملاىنمي « اورفكنذلا
 ْغ 0 | دبع صاد نوعي # رككش لجر ىلع» كلدن
 مكن طابارتخرصو قير فت لك قرفو عيطق: لك "مسلط: ىأ« قزم ل ع مف اذا كنا ى هو

 دن دح قادت ىف 9

 - همهوي نونج ىا 6 ةنج ب مأ# كلذنمدملابس:اهف أبد نكلا ل | رقع وع 2

 ءارتقالا نم مو هيلعهللا لصدمدع :سدل معذعادر ىلاعَت هللا لاق هناسل ىلع هيقايوكلذ

 ةكل| رحم علا 4 ةرخآلاب نونهؤبال نيذلا لب 8 امهتماربد ا '

 ايندلا ققكلان عى أ« ديعبلالالضا اوباذعلا ىف 8

 ىرتف أ هابارتوانافراونوككن زادعب اديدح اعلح نوشنبو ونوثعم مكنالوقيى

 ١ ( اوريرفأ 0 ا :(

 قرفم لك (قزمملك) ضرالاىف ملك

 (ةنجه. مآايدكهللاىلع)دحم قلتخا( ىرتفا ) توملادعبحورلا انيف دد<#(د.دج قلخ يبل ركتا ).عزن دع اذه ظءلاو دلجلا
 ش اق! ا نع(دسبلا) اظل( لالضلاو)ةرخ آلا ف(باذعا | ىف) توملادعب ثعبلاب(ةرخ الابن ونم قيال نذلا لب ) ىلاعتهّللا لاق نونج
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 ميدبأ نيب

 أو اونا اًئيح اممءاوضرالو ءاوسلا ىلا اورظن زفاوعأ َْىأ ) ءاوسلا عم

 1 ايلا 1 م مهفلخ امو مهيد نيبام ىلا وريف أ ىزاجما دانسالا ىلعدي لا

 لديامم هنونناعياع ريك ذت 6# ءامكا نم افسك هلع طقسن وأ ضرالا مب فسم

 اًوزهوءارتفا هولعج ىّتح ءايحالا ىمتلا هال“ ةحا ازا هنف لمتامو هللاةردق لاك ا

 ملو ضرالاو ءاعسلانم مهبناوجم لحمها اورظني 0 ىنمملاو اهلع اديديتو 7
 0 مهلع طقسنوا م فسخت أشن نااثاو انقلخ نه ىهما الخ دشا مهأا 1و

 ءابلاب طقسيرو فسخنو م ا رووااس كاب بم 3

 هيلع ن الدان وامهيفر كقلاو رظنلا 46 كلذ ىف ناوؤل#ك رحتااراف- 1 صفسو تلا لع
 ٠ ءسماىف لمأتااريثك نوكيمناف هبر ىلاءجار #4 بينم دبعلكل ف ةلالدل
 نشانلارئاس لعوا دعب ركذاموهو بلا 0 ىلع ىا 5 ةلضفانم دوف |

 ا طرد ا ثيح همم ىريسوا اقام للم اذا ا ا

 را 6 3 0 ذاضف نس 9 وهو هيف >حر 98 قرأ ن ىا 0
 نا

 هسحال نيداقنملا ل لالا ل ثدح 0 0 هنأش

 ىضرأ ىف اوناكشيح منا وايف ىأ#« ضرالا و ءاعسلا نم ممهقلخاهو معدي ًاييامللاوريإ

 د نام« ءلع رداقان 0 هراطقانءنوحر ص ال مم ةطيحم ىاعسو ىضرا نانا

 0 | باحصايانلمفاكىأ ءامسلا نمافسك مهيلع طقس وأ 9 نوراقبانفسخاكىأ# ض ضر
 0 . ثبلا عانت ر دق ى عل دن ىأ 4 -ةلولي ضرالاو ءامسلا نمنورتاهف ىأ 6 كلذ ف نال

 / دوادانين أ دقلو #9 لوو نعمل وقل هبلَش هللا ىلا عحا ر بئان ا بينمدبع لكل # تول

 | ريغو تلا نس نشف :وأامعيجوه لبق وكلملا لبقو اتكلاوةوبنلا نمي «الضف
 | اذاهعم ىىدر لقو وح ساذاهعم ى مس لاي ايانلق ووأ دمى و أ لابجايإلدب صال

 عل اذادوادناك هسا نآريطلام ىسأوىأ © ديطلاوزط لاذ تباتلا /

 لام ل اذا ذوادناك لدقو هق وفن ههيلع ريطلا تقكعواهادصب لا. | هج اح ًاةحابتلا

 ءمظنلا اذه4و

 ها ضواص ا مى“ (هعم ىلو ل

 ةداخلا نعدعب اذال اضلا ةفص ديعبلا نال ىزاحلا دانسالا٠ نمديبلا لالسلا سوو نان تشان ّْ

 ءابلاوءافلا نيب برااقتلل ىلع ماغدالابو ه( مع فاست ًاشن ناضرالاوءاعملا نم مهفلخام و .
 ١ اذنك 0 ءاع)اب كم هللا ىلع ىرتفأ هوت مساع وا اال ال ءابلا ل عءافلا تاوضدايإ َّ

 ناتطحم مهفلخو مهمامأ اوراسا 202

 اوفا مولا وكلم ن م ( روس + هيفمهاعو>رخحناو تأ ١59 لهم راطقا : نه اود نا نور

 5 هللا تفس نأ

 5 افسكملع طقس

 لرسرلاب .هرفكو تايآلا

 نوراش لعناك ه.ءاحاعو

 (كلذ ىف نا) ةكبالا باحصاو

 ضرالاوءامسلاىلا رظنلا

 نالدن امو امهف ركفلاو

 ىلاعت هللا ةردق نم هيلع

 دبع لكل]ةلالدل (ةيآل)

 كنار ىلا 5

 واخال بينلااذادل عسيطم

 هللا تايأ ىقرظنل | نم

 ”ىش لك ىلغ رداقهنا ىلع

 باقع نهو ثعبلا نم

 انيآ دقلو ) هد 7-0 نم

 لدب(لاي>ايالضفانمد واد

 ر ) كله

 ربدقتسانينأ نم وأ الخف نم

 ن4 كد انامل ار
 م (هنما وأ )
 مل همم ىدحر

 هللا نا لا. د ىعدو

 ع م امو 9 قاح

 دوم ميسم نم عساك

 (ريطلاو)مالسلاديلعدوادإ
 و لايجلا لغ ىلع فطع

 طظفل ىل- ءاف_طع رياعاا ا

 اواجأ م هاعد اذاو اوءاطأةعاطلابب 6 |نيذلا» القمااةلزنع لايلا تاعج ثمح ىنالامةماخف

 كال 1مل ريطلا وهمة لاخلا وات الصفا هدو اذان اقوا و ل 7 مام هنابا

 ءاعسل |نم ل مم ا 0 65 8 ةاخو ) ضرالا وءامسل نم مه مموقوف :(مومدبأ نيبامىلا) ةّكمرافك ( اوريزفأ) امندلا ىف ىدهل

 مها تر "ذاع ؟( كلذ يفنا) مكلهنف (ءامدلا نما طق (افسك مهياع طقس م)ضرالاف(ضرالا,م) 0 ناضرال

 (لايحاي)ةوبن ” واسلم (الضفامد واد)انيطع ؟ (نت[دقل و هتعاط ىلا و هللا ىلا لبق( بينم دع لكل )5 ربغل(ةيإ ١ الا ضرالا وبامسلا



 ْ 8 دق 00 يي رع سا اك دم.هفرصي نوجتملا نيطلاكانيل هلءانلمحو (ديدختاهلانلأ ًاو)ةماخفلا

 ع وبسلا نم ةماةعساواعورد ( تاغباس) لعان ادا ضو أى ىنمع نأ( لعان 1( ةوقلا ةدش نمىبوأ ال هديىف

 1لأسيفاركتتم جر ناك ليقوءارقفاا لع قدض:ءوهلايعو هسفن ىلعانم قفنيف فالآ ةعب راب عردلا عيب ناكواهذخنأ نم
 .يدآ ةروص ىفاكلم هإهللا ضيقفهملع ه ١ ١6 زؤح اونثيف دوادىف 4 نورمثعااوىناثلاءزجلا ) نولوقتام مهل لوشو هسفن

 ٍُ لاقف هنداع ىلع ذاانف

 هليف هلص+ الوا لحرلا

 نم هلابع متطي هناوهو

 كلذ دنع لأسف لاملا تدب

 / الع 3 ف عهشلاك هدد ىف ه هانلعحو ديدحلاهلانلأو 9 اف هتللشم ذأ 2

 5 ةيردص» وأ : ةرسفم ناولعانا ءان سما لا ناو هتوشن ياهتنالاب قرطو ءاجأ ريغ نه

 1 0 ىف ردتو 0 اهدنا نه لواوهو تاغباص ىرقو « تاءساو عورد د# تاغباس 2

 1| اتاقد اهلمىل الف اهريماسم ردق ةوأ اقل ىسانت ثيحام هعسن ىف ر ,دقو © درسلا

 "يدلل كل ياهل هه وو ةرهسم نكت مهعورد تاندوو ىركاطذاعالو ل

 1 5 ريصب نولمتت امي ىنا 9: هلهاو مالسلا هيلع دواد] هيف ريعشلا «احلاص ولعاو ©
 0 جرلا ركبوبا أ أرقو»خرلا هلاثر سو ىأ عما نايلسلو وه هيلع مكي زاجاف

 اهيرج ©« رهش اهبحاورو ربش اهودغ و حايرلا ىرقو ةرححسم عرلا لبطل ىا
 ام>ورو !مودغ ”ئرقو» كلذك ىذثعلابو رهش ةريسم ةادغلاب

 تاك ىقدي دا ناكىنمية«ديدحلاهلادل أول طشنيف لابجلا عيبستىلاءتهناهععسأر وفد

 ىنغتسيام هلبيسي نا هءر

 ةعزص لعق لاملاتدب نع هل

 (درسلا ىنردقو)عوردل

 قلقتفاقاقدريماسملا لعجنال

 و قلخلا مصقتفاظالعالو

 (اواعاو) عوردلا سند رسلا

 0 00 6 رطد 0 ا 1-0 3 0 ةنم لمعي « نيجلاكوأ (كاص)هلهأودوادل ريوكلا

 ١ وهلجر 5 اذه مكلاو دوادىف 0 هلل وقف ا 0 هيلا مده ةقرعيال ا (ريصب نولمعتاع
 م 0 .٠

 هيلا مدع دواد 3 01 روص ىف اكلم هلهنلا ضءق ف اريح نولوشو و هيلع ِن

 ْ مالسلاوة الصلاه يلع دوادعارفهيف ةلصخ الولوه لحرلا معن كلملالاقف هلأ 0 15

 | كلذل هينتف لاق لاملا تب نم هلابع معطيو لكأي هنا لاق هللادبعاي ىهام لاقو كلذ |

 نالاذ هلاع عطيوهنم توقتف لاملا تيينع هبىنختسياببس هإيدسي نأ ىلاعت هللا لأسو
 ا لقو ححافص كلذىلة تناكو اهذان 0 هناو عور ,دلاةعنص هلع رءديدحلا هلفلا

 || ءارقفلاىلع اهنم قدصتيو هلاع مطير اهم لكأف ا ع د لك عيب ناكمنا

 | مالسلاديلع دواد ناكلاق مسوديلع هللا يلص دلل لوسر نأ ثيدحلا ف مصدق نيك اسملاو '
 |0000 ا اة داو لماوك انورزد أ © تانباس لعانأ# هدب لعنمالا لكأيال |

 عردلا عسنيف قيضىأ * درسلاىف ردقو © اعردم موب لك لمعناكل بق ضرالاىف |
 ١ تب ل الو تافتف اقاقد .ريماسملا لمحت 0و عردلا ق ولح- ىف ريماسملا ردق لدقو |

 ٍ اواعاووف ةجاحلا ردقو دصقل ىلع هلءج !ىأدرسااىف ردقل.قو قال ارسكتفاظالغالو
 5 رخو ىأ# عرلان راجاسس لوو ىلاعت دوق هي ريصب نوامعتاع ىناوه هلا ودواددنر رب هك احل اض

 ١ ةريسم ه5 ريما عيرلا كلت ودعريسم ناةاتعم ( رهش اهحاورو رهشاهودغ)عرلا ناهلس 5:

 ناك .لق نع 000 ا ةفريست تناك نب رو اهحاورريسمورهش

 ىأ (حرلانايلساو) هيلع
 حعرلا نايلسل انركعسو

 حرلا عف عفرو ايصلا 3

 لضفلاو داجو ركبونأ

 ةرسم حعرلا نايلساو ىأ
 اهحاورو رهثاهودغ)

 ةريسمه ةأد خاابامرح (رهش

 كلدك ىثعلاب امرحوربش

 ليقف قشد د ند و دي ناكو

 امهنييو سراذر_خطصاي

 د حوراو رهش ةدركم

 و لباكي تيننف. رخل
 بك ارالرهش ةريسمامهني

 ”لئاك تادف رح طخ 00 3 رهش ةريمسم امهدو 0 رخطداب لد ه ىشعد ن ىددعب | م١ ءدعن ىدضيا ناك ل1 مرسلا

 1 أ دف نعخا 0 0 بكا ارا رهش وباسم امهلدو 3 ىرلاب دمت ناك هنا لق 5 2
 داو -- ىشع هو ىرلاب

 76 اناس او) "ا ةردقو)تاعساولاعوردلا(تاغباس ل عانا) نيطلاب لم! اكءاشيام هبل رد ةنطكاز ناار

 . رسشلاوريللا نم( نوامعتاع ا اخ( اصاواعاو) همرذف هظلغتالودن جرخو هيفرومف را نشل قرنا قلطا ىف اعلا
 :١  رهش ةريسه ر خدطصإ ىلا سدقملا تيب نم م ةودغاهملع ب ع ]لاذ راعلسااب رد ونمو ) حرلاز :رايلسل وز ملاع 00

 ّ رهش ةربسه سدقملا تب أ را ماعحا راهيلع "ا يحاورو )
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 نأ هيا ىذلا ىأ 0 ع ن 0 ا ىأ 4

 ىلع هماعأ اذ ناولس هعما كدعي هكلمأ كل 3 ! نكل و كدب ىلع كلذ

 ماع ع مالسااوةذل صلا ةيلع ل ايلس فاحسإو مالسلا هي هيلع دواد ىف

 0 ةفئاط ل لاعالا مهلع مسقو نيطايشااو نا عمجت سدقملا

 تملا ءانب حأو عي اهم ٠ نم زوالا وءاخلا ليصل ىف نيطاب_ثلاو نا

 طا - هلا نع طيس اهنم ض 00 0 را ىنتااهلمحو حتافصلاو

 جرس نم .هنماق رف نيطايشلا هج وف دهحسملا ءانب ىف ًادشنا ةنيدملا ءانب نم
 ١ د نم ىفاصلاردلاو تيقاويلاورهاوجلا رعي نم مهنمو مهن داعم نمةضفلا

 هللاالا هيصخن ال ريك * ىشن الذ ن 50 ىلا انكم مسيطلاوربت اوك 1 :

 كلت حالصاو اول ذك مريدصأ و ناخب ذأ كالت تو مهرحأو عانصلارضحأث :

 رضخالاو رفصالاو ضسالا ماخرلا نيحملا لف ىل ! اللاو تتقاويلا بقثو ره
 0 صصقو هن د رهاوذلا 0 ىقاصلا رولي | نيطاساب - -8

 ل رف جزوريفاا حاولاب ا طسو را تي.قاوبلاو لاا

 رقلا# ةيتاتاالا ىو ناكف 3 0 ناو :أالو ع تا دئموب ضرالا 2

 0 لكرا و ىلاعت هتنداش هنا مهلعأ وو لجأ رساى ىت رابحأ هيلا عجهنم غرفالف ردع | ةللا 3 1

 امهنع هللاىذر صاعلانب ورعن. هللادبع ىور اديع مويلا كلذ دخناو هصااخفيف ْ

 0 سدقملا تيب ىلا دوادنب ناولس نا عسوةيلع هللا لص هللالوسر نع | 1

 | هل رع سياف هع 0 0 00 دل اللا هلع ا كا هلل

 | هلا هللا ىحو 0 ةماق هعفرو "0 اانا 0 ةالصلا 1 دواد.

 هنكلورفصلاوهو ساحتلا 1 1 ةرونس راق داخل 3 اهو 0 ندممىأ 1 رطقلا

 ب يل
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 أ

|| 

 رهشلاى ليس ناكودلاسأ
 ءاملا ليل امك مايأ ةثالث

 بوذبال نايل لبق ناكو
 مسأي رطقلا نيعدا_*و

 نان مو ) هلالآ ام

 0 قنم ( لمعين
 ا[ رصساو المل

 نيب ) لمعي نم ندحلا
 هءرسعاب ( هير نذاب هندي
 لدعي نم و( مهتم غزب نمو)

 ىذلا ( انعأ ا نعء) مل
 ناهلس ةعاط نم هنن سعأ

 ) ريعسلا| باذع نم هقدن)

 ناكل يقوةرخآلا باذع
 نم طوس هدِس كالمدعم

 ناهلس سعأ نع غاز نفران
 ةيربخ هنرعض مال_سلاةيلع

 نمءاش نمل ن وانعي) هفقرحأ

 ا ىأ 6 راع

 هلاثلساو)موبىفبهذشو'ىحيأ ١
 ( رطقلا نيع) هلانرحأ
 ءاشيامدب لمعي باذملا رفصلا

 (نانمو)نيطلاب لمعباك

 لمعي نم )نا نمهلانرخمو
 ناينيا ا نمةرحسل اب( هيد نيب

 سعأب (هدر نذاب) كلذريغو

 صعو لء(غزبدو)هءر
 ءان حا ىلا (ءان سعأ نع مهنم)

 هقدب )نائلس سأ نعلاشو

 دوقولا( اذ

 م رصب ناكلاش وراثاا

 نوام) ران نمدومعب كلم



 ريوصتلا ناكو امبتغجإب
 عح(ن ,افحو )كني احام

 | ةماح عج (باوجلاك ) ةنفح

 ناكل املا ىهو

 ا ةنفااىلع كعب

 لصولا ىف ىباوجلاك لجر
 وب وقعيو كمامقولاو
 ورع ونأ قفاو لهس

 ريغب نوقايلا لص ولا ىف
 رودقو) ةرسكل ابءافتك عاب

 ل تانان ) تايسار

 ” اهمظعلا ع لزنتال قاتلا

 نيعلا ةقايناجا لقت

 دواد ل آاولعا) مهلانلقو

 لع ىأ (اركش

 ةيفاعلا مكبراولاس أ ودالبلا
 كك لك عقلا نع

 2 لاح 1 هل ال و_هفم

 20 اوأنيركاش
 كك اىنممديقولعا نال

 0 نا ثيح نم

 لوعفم 3 -- مخلل

 كل 5 ع انا ىعب د

 متشام م 0 1 وامي ل

 لمار * متأاولعاف
 لاقف -- فشلا نع دينكلا

 هربا

 (.ىدابع نم لياقو )
 هريع و ةّزج ءايلا نوكش

 رفوتملا ( روكشلا)اهحمفب
 لذانلا ركشلا ءادا ىلع
 هيلق هد لعش دق ةيفدعسو

 اداقت 1 راوحو هناساو

 (اركم) 107 كنان و) ىلا لع مهزاود سيق سانلامماارظم 2 لاَ ونيدنلاوةكيؤالاروص ( ( لماع و) دحاسملا

 .نائلس ىنمعي(دواد لآا واعا) لجر فلا هنم لكي عفرتال ماظع تانباث( تايس اررودق وزد ء| رومتال لب الا ضاركن اود اكءاصق

 نم م( روكشلا ىدانع نمليلقو) م كملع تمعن *:أامركش كلذ اودؤت ىَح ارزخداو اواعالوش . 3 تررعن اع اعاد(اركش)

 م اروصو # لتاعو # اهلع ب راحو امنع بذامالام,تيعسةش رش نكاسمو |

 : ا ىعاطب لماعلا ليلق ى 1 روكش 1! 2 نم ليلقو © #9 ىل اص ملأت دواد لآ نم ْ

 ةهرحو ممدابعو [وديعف سانلااهاريل تادايعلا نماوداتعاام ىلع ءاسالاو ةكئالملا

 ||| اذان هقوف نيرسنو هيسرك لفساىف نيدساهإ اولع مهنا ىور ددم عرش ربواصتلا |
 4 06 نافجو للف امهتغجاب نارحتلا هلظادعت اذا واممعارذ هلنادسالا طسبدعصينا دارآ |

 | ةيادلاك ةبلاغلا تافصلا نم ىهةيابجلا نمةيباح عجحر كلا ضايملاك © باوجلا9 ناو

 '# اركشدوادلا اولعا 2 |ييظعل اهنع لزتتال ىفان الا ىلع تاتان 3 تا.سار رودقو 2 |

 »0 نال ردصملاوأ اركش هودبعاو"هلاولعا ىا ةلءلاىلع بص اركشو مهل ليقاملةياكح ظ

 " || رفوتملا ة«روكتلا ىدابعنم ليلقو ف هيلومفملاوا لاحلاوأ هل_سولاوأ ركش هللمتا
 "|| هللا لأسوهيتوأق دعب نم دحال ىزيالاكلم ىلاعت هللا لأسو هينوأف همكح قفاوب اركح

 نمدج رخأالاهيف ةالصلاالا ءزهنبال دحأ هسايآل نادجعسملاءانب نم غرف نيح لجو نع

 انأو نيتنثا ءاطعاف اثالثهدر ل ىئاسنلاريغلو قاكنلا هحرخأهمأ دلو رك هك

 رفاولاق ةالصلاالا هضهنال ىأ ءزهتالهلوقءوحت ركذو ةثلاثلا.ءاطعأ نوكينأ وحرأ

 برد رصنتح ءازغ ىت> مالسلاو ةالصلاهيلع نايلس ءاشام ىلع سدقملا تب لزب

 هلجو رهاوجللا عاونأ رئاسو ةضفلاو بهذلانم هبفام ذخأو دجحمملا مدهو ةثيدملا

 هلوقو# روحصلا نم ةبيجعان وصحت وار وصقن يلب ناهلسل نيطايشلا ىن و قارعلايهكلم نال

 اوناك ليق جاحزوماخرو ساحن نماروصى أل ماع نولمعيو ىأ# لمئاكو # لجوزع
 نيكاصلاوءايبس الاوةكتالملاروصنوروصياوناكل يق ءاهريغو روبطلاو عابس نو روصي |

 ىف احابم ناكر وصلا ذاخنا نا لمتحي لق ةدابع اودادزيف سانلا اهاريا دحاسملا ىف
 . لقعلا ىف ةيعبقلا رومالا نم سيل هنال عئارشلاهيف فلتخم نا زوجامت اذهو مهتمرش

 0 ندسأمل اواع لبق عئارشلا 0 تا هوجو نتذكلاو مشلاو لتقلاك |

 | 1 |9|1 |يفارذ نادسالا هل طسب ايتمصينأ دارأ اذاذ هقوف نارتو

 ”تاعردا لع روسنلاو نابقءلأاو سيراوطلا هلاولع لمقو امهتمثجاب نارسنلا هلظأ

 46 باول اك عاصةىأ# نافحوو# هئموندلا دار أن هناه 5 له لعل قوق و هرب رس |

 ]|| فلا ةدحاولا ةئفجلا ىلع دعش ناكل يق عمتجم ىأ ءاللاهف ىحب ىتلا نضام اكىا

 لزنتالو كرحت ال اف ان ىلع اا ىا 5 تام سار رودقو » امنءنولك ايل_حر

 هياركش دوادلآ اولعأ# نِلاب تناكوملالسلاب اهيلادعض؛ناكو نهمظعا اهنكامأ نع

 هلسفن هوادل آنم دارملا لبق همعن ىلع اركش ىلاعتهللاةغئاطز اول عادواد ل11 انلقو ىأ
 7, | اع داصل ادئلع هللا ىندواد ناك ىنانبلاتبان لاق هتيب لهاو ناعلسو دواد لقو

 ناهناو الا راعوأ للم ةعاس ىتأت ن نكن هلها ىلع راهتلاو لي الا ٍتاعاس ًارددق



 هزي ىر نملءةوركشلا لعركشي نملبقواهلك هلاوحأ ىلع 1 اع هللا ىخر 00 2

 الا تاعاسلا نم ةعاس ىتان نكت ف هلهأ ىلع راهنلا و ليلا تاءاس ًازَح هلا مالسلاةيلعدواد نع ا
 ) مهلدام) نامي اس ىلعىأ ا ةراوس و (توملا هيلع انيضق ه1 ١ + 0-1 الف)ى صب مث 32 اق دواد لآ 0

 لع) دوادلا ونا ىأ ا 0
 كاسر اداوم || .فوت نالدقح ىفوبال كلذعمو هتاقوارثكأ هحراوجو هناسلو هبلقب ركشلا ءادآ ىلع | أ هق 32 كلدعمو انك حر | وح ع

 اال ل كر ةحرألا | تعدت :كع ىرب نم روكشلا لبق هاذا ةباعا ىلاالرخآ اركش ىدتست ةمضا ر |
 اهلتق ضرالاو ةف رسايل 8 لدام 5 هنود ىلع مهلدام وه نايلس ىلعىا # توملاهيلع ائيضق الف وِ ركشلا |

 تضرأ لاقي هللا تفيض ءارلا متفب .ىرقو ايلف لا: خمسا مح راللا 2 5 ضرالا ةبادالا 8 هلآ لبقو |[

 ف اذا انمرأ ةيشمللا || تلكا لئماضرا تضرافاضرا ةبشملا ةضرالا تضرأ لاقب !ملعف نمةبشحلارثأتوهو |[!
 ( هتأسنم لكت)ةضرالا | اذا ديعبلا تأسن نه ءاصع © هتأسنم لكأت © الك ١ تلكاذ الكا ناتسالا سداوقلا ||
 هنال ةأسنم ىعست اصعلاو سابق ريغ ىلع افذحو الق ةزمللا فيفختو ممللا عتفب ىرقوهاهيدرطتاهنال هتدزط !|
 هتاسنمو درطي ىأا ماس 3 ةيءاتس ٠ نمو ةاعقل ةءاضك ةلاعفم ىلع هنءاسنمو نيب نيبام>حارخا سابقلا أ

 ورعوبأو ىتدم زمه ريغب || 46 نملا تنيبترخاطق 8 ةحقو ةحق ىفاكناتغل هنفو سوقلا ةأس نم اقتشم هاضع
 نايلس طق (رخادف) #* نيبملاباذعلاىفاوثيلام بيغلا نولي اوناكول نا مهياعسعالا سايتلا دعب نا تلع 3

 نا تلع (نلاتنيبن) دعب اوثبلي لف عقو اثيح توماولع نوعزباكبيغلا نوللعياوناكوا مهنا ||
 م مهلك أ نيك ءلعلا لاق ناهلس ىلعىأ 46 توملا هيلع انيضق الق# ىلاعت هلوق 6# ىمعتل اركش 1

 0 ' نملقأو نيرهشلاو رهشلاو نيتتدلاو ةنسلا سدقملا تيب ىف ةدابعلا درجت ناهلس

 ناهلس تومدغب (اوثبلام بيسناكو ا!مذتام ىلا ةرملا هلخدف هءارشو هفاعطدعمو هبف ل ديفرثك أو كلذ .

 دل( تبل تانلاق) كمسااماهلأسف ةرحث سدقملا تيب هءارحعىف تتبندقو الا امو 2 50 كلذ

 سسأمالسلاهلعدواد نا ]| تتاكناذ عطقتف اج أف اذكواذكل ل لوقتف تقلخ ”ىثىال لوقف اذكو اذك لوقتف
 عضوم ىف سدقملاتِيب ءانب اهل لاقق ةيوزللا تنس ىتح كلذ تك ءاودل تناك ناو تسرد اه. سعأ سرغا

 مالسلاهيلع ىنوهطاطسق ل ناكام ناعلسلاو :كدجعم بارك تلاقتبن ”ىشىالولاق ةبورخانأ تلاق تنأام ||!
 ىصوف هي نأ لبق تاف || . اهعزن مثسدقملا تيب بارخو ىكاله كهجو ىلع ىلا تنأ ىحان أو هبرختل هللا 0

 نيطايشلا ماؤناهلس ىلا هب أ ٍبغلانوملعيالا نبا نانسنالامت ىتح ىتوه نما ىلعمع مهلا لاق مندل طئاح ىفاهسرعو ا ش

 هسسرعأال م عباظساعا 0 درر ا وملعيو ايش بيثلا نم نوملعي منا ستالاربختن لا تناك
 هدوم ميلع ى متن ناهنرلاس أ , ىو نارصملل ناو امئأق:تاف ءاصع قع اتكم تذاع لع لصي ءاقو بارك

 لطبتلو هنماوعرفي تح لأ ىف نوامسي اوناك ىتلا ةقاششلا لاعالا كلت نؤاممي نا ناكف هفلخنمو هدب نيبنه |

 سانلا ىلا جورخنا نع هسايتحانوركتبالو ىحدنا نويس<وهيلازورظنيو نايلساح |
 تاكأ ىت> الماك الوخ هتوم دعب نونأد. اوثكف كلذلبق هعاطقناو هتالص لوطل

 مهف ةضرالا نا تركّشف سابع نبالاق هنوع اوملعف ايم رخف نايلساصع ةض رالا ْ
 ةيادالا هتوم ىلع مهلدام ف ىلاعت هلوق كلذف بشلنا فوج ىف نيطلاو ءاملاب انوي

 تي ا 5 ىنمي ىراختلا لاق مي هتأستم لك أت > ةضرالا ىنعي #4 ضرالا |

 تنشأو نا تلع انعم # نيهملا باذعلا ىف اوعلام بلا نولي اوناكول نأ نأ |
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 رعناكو بيغلا !ءمهاوعد

 ةنس نيسجنو انالث ناولس

 ناهلس ىلع ( هيلع انيضق
 اني ناعلس ناك( توملا) ١

 مهلدام)ةنسهنا رف اعاق ||
 أ

 ناولس توه ( هتوم ىلع

 (نلات نيب )نايلسمقو( رخ 5 )هتزنعلاشوءاصع ( هتأسنم ( سه ٠١ اح و اق ) لك ًات)ةضرالا( ضرالاةبادالا]

 لبقناكوةرسلاب لمعلا نمد. دشل ا( نيهملا باذعلا ىف اوُئباامسيغاا نوم !عباوناكولنا ) بيغلا نولعيال نانا سنالل نيس
 دال ل ٠

 .. _ . ... “سانا ا تلا شا لق



 - .سدقلا تيبءانبأدتباو ةنسنيعبرأ كلم ىف ه١ ع زفهح قيفدنس ( نورشولاوىناثلاءزجلا ) ةرمثعشالثنباوهو كلم
 00 نم نيصه عبرال

 ءاح ن أ أ نأ ىور

 اهارمسكق هقاس نادسالا
 ونديناهدعي دح ار سحيق

 وبأ همدعبو ىلا ليواتب

 ىف) هليبقلا ليواتن ورع
 ملكسم صفح 0 ملكسم

 عضوه وهو فاخو ىلع

 مهدلب وكده يهانكس

 اهيؤنيوقما وناكولا هضرأو
 دحاو لكن كسموأ نهلاب
 ا ميه

 وأ ب نملدب ( (ناتحل)

 هريدقت ف وذع أ دتيمريخ

 ىعمو ناسخ 5 لا

 ا انيلغأا 1 اب وك

 را

 اال ا
 معنلاطعو رفكلا نملك

 هاف فلع ءاذبأ امهلعحوأ

 هناسح او هللا ةردق ىلعةلاد

 نيعنء)ءركش بوجوو
 نيتع اج دارأ( لامشو
 نع ةع اج نيتانسلا ن

 نع ىرشنأو ط1

 كلذ دعب مهل نيبتف بغل
 (ًاسلناكدقل)ن دولعال بنا
 نَعا نم ةيفاس لدال

 مهل زانم ىف( 0 اسهىف)

 (ناتتج )تمالع ( ةبآ )
 نيع ) نيءع نع ( نان اش

 نا رهظى اهنلدب هزي> ىناع ناو نا ترهظوا رخنا ىلا هريس ىفالوح
 سدقللا تيبس سا دواد نا كلذو باذدعلاىف اوئبلام ببغاا نولي اوناكول نجلا

 ناهلسىلا ه.ىصوف هماك لبقدواد تافمالسلاو ةالصااهيلع ىسوه طاطسف عطوه ىف

 هوق هنوه ميلع ىمجنا داراف هبإعاف هلحا اندذادعب مث إف هيف نلا لمعتساؤ

 ضبققاصع لع انك ىلصي ماقف بايد سبا رات نسا رش ملحاوسق ال
 اودأراو هنعاوحث مثرخأ ةضرالا انك ١ ىتح كلذك قف اهلع كتم وهو هحور

 اوبسحف ارادقم ةلياو امون تلكاذ اصعلا ىلع.ةضرالا اوعضوف هتوم تقو اوفرعي نا
 نبا وهو كلمو ةنس نيدجو اناث هرع ناكو ةنسدنم تامدق هودحوف كلذ ىلع

 ناكدقل © 0 نه يشم يزال ضدنفلا تي ٌةراَغ نكاد خب ةزقع ثالث

 ريثك نبا هنع فرصلا عنمو ناطتح# نبب رعي نب بجمشي نب بس دالوال © أبسل

 نيبنيب هحرخاهلعلوافلا هتزمه بلق ريثك نءانعو ةلبقلا مساراص هنال ورع او

 اهل لاعب نيب ىههو هانكس عض اوهىف «ممك اسىف # بحوائكىوارلا هدؤي د
 قاسكلاو متفلاو دارفالا صقحو ةزجأرقو» ثالث ةريسم ءاعاص نيبو اهني برأم

 ةلادةمالع 4 ةيآ 8 عاطملاو دحعسملا سايقلا نم ذشام ىلع الج رسكلاب
 نحلل زاع ةيمحعلا 0 هرم ءاشيام ىلع رداق هناو رأتخلا عناصلا دوجو ىلع

 لدب# ناتتح # ناعل-و دواد ىتصقىف اك قباسلا ناهربال ةدضاعم ”ىسملاو

 ناتعاج-دارملاو حدملا ىلع بصنااب ئرقو«ناتنج ةيآلا هربدقتو فوذحمربخو ا ةيآ نم

 ةدحاو لكهلاعش نع ةعاجو مهدإب نيعنع ةعاج 4 لامشو نبع نع ءا## نيتاسنلا نم

 لكاناتسوا ةدحاوةنح اهن ”كاهشاضتو اهبراقتىف اهنم

 هنونظيو تدهوهو ناعلسل ني رسم ءاقشلاو بعتلاىف اوثبلامسسغلا نوم اعبي اوناكوانا

 مهلهل كلذ نونظي اوناك نال بعغلا نولعيال مما نجلا + اعين رأ كلذ د ىلاعت هتلادارأ اح

 اوتاكمجال بيغلا نولعيالمملا سنالل فشكتاو نجلا 0 رهظدنا دي الاى نعمىف لبقو
 ةنس ةرشع ثالثنءا وهو كلم نايلس نأ عراتلا لهأ ركذ كلذ نسنالا لاو كدت

 كلم نع نيضه نينس عبرال سدقملاتِيب ءانب عرشو ةنس نيعب أدم كللاىف قبو

 ب ةيآ مهنكسم ىف ًابسل ناكدقل لجو نعداوق # نيسخو ثالث نباوهو ىفوتو
 مر ا هللالوسراي لح ر لاق لن 2و ًامللاق ىدارملا كسمنب ةورفنع

 ةتسمهنمنمايتقا 0 كارم ةرشعدلو لحر هنكل ودا سالو ضرأي نياللا6 ةأساوأ
 اونمايتنيذلاامأو ةلماعو ناسغو ماذجو مف اومءاشت"نيذلااماذ ةعبرأ مهنه مءاشتو

 راغا امو هللالوسراي لحز لاقف راعاو جذمو لنك نويرعش عشالاو دزالاف

 بيع نسح ثب دح لاقو ةدايز 1 ىدم رتلا هح د ةليحنو مث مهسه نب ذلالاو

 ةلالدىأ ةبآ

 0 ونبع 0 ءاناتسب ىأ## ن 'اتن> 8 ىلاغتلاقفةي١ الا رسسف مئانت اردقواتن ادحو ىلع
 ا مه ناك لبقو هلاعثو امهانأ نم نيع نع ليقوهلامشو ىدا ولان يع نعىأ

 نعلاض را رانه بر ,اع ىأ مكس ىف ناطق نب برع نب ثا نءاوهأبسو

 © ه. ) لاقفابم ريثع ةثالث مهلا هللاثعب نيعلاوحت ةيرق ةرشع ثالث ناكو-قيرطلا لامث ( لامشو ) قيرطلا



 لك ناتسب دارأوأ ةماعلا دالءلا نيتاسب نوكت اك ةدح اوةنحا_ماكاههاضتوامراقت ىف نيتعاجا نم ةدحاو لكو اهلاكش
 مهللاقاملوأ هيلا نوثوعبملا هللا ءاربنأ مهل لاقامة ياكح (هلاو ركشا وركب رقزر نماولك )هلاعثو هنكسم نيع نع مهنهلجر
 امروةيطت لإ )ئاوكءوعما 4 ًاسةروش ١ كلذ مهصااملو كلذرها هي ١66 ريكس لاش نابءاقحأ مهو لاخلا ناسإ

 ةياكح # هلاوركشاو مكبر قزرن» اولك ف هلاعثنعو هنكسم نيع نع مهنم لجر |
 ةيرطةدلب 9 كلذمهل لاش ناب ءاقحا | وناك مهناب ةاالدوا لالا ناسا وامهيدت مهل لاقامل 1 ْ

 مكقزر اهيف ىتلا ةدلبلا هذهىا ركشلا بجوم ىلع ةلالدلل فانئتسا # روفغ برو |

 لكلا“ ىرقو» هركشي نهتاطرف روفغبر مركش بلطو كقزر ىذلامكبرو ةبيطةدلب ا
 «اوضرءافؤتةماهالو ةهاءاهبف نكيملاهببطاو دالبلا بصخلا تناكليقحدملا ىلع بصنلاب | ٍ

 لجرلا مرعنم بعصلا ىا مرعلا سمالا ليس 4 مرعل !ليسمهيلع انلسراف ف ركشلا نع
 ليسلاه يلا فاضا ذرجلاوا ديدشلا رطملاوا بعصو هقلخ سرشاذا معو مراع وهف
 رادقم ىلعارقث هيف تكرنو رجل اءامدد تنقحف سدقلب مها تبرض !ركس مهيلع بق هلال |

 ةموكرملا ةرااىهو ةمرع مجدنا ىلع اركس تدقع ىتلا ةانسملاوا هيلا نوجاتحام
 مالسلاو ةالصلا امهيلع دعو ىسيع نيب كلذ ناكو هلبقنم ليسلا:ءاجداو مسا ليقو |

 نيتنبلا رامث نم ىأ * مكبر قزرنم ف اولك مهل لبق ىأ * اولك 92 ناتنجلا هب |
 عاونا نم لتكملا لتيف نيت اب رعواهسأر لع اهلتكم ليش ه1 ا

 ةمعنلا نم مكقز رام ىلعىأ #* هلاوركشاو هه ًايشاهدن سمناريغ نمهكاوفلا
 لبقو ةعسب تميل ةعسف ةيبط ةدب أ بس هو برام ضر أ ىا# ةببطة داب هتعاطب اوابعو |

 لجرلاناكو برقءالو ةيحالو ثوغربالو بانذالو ةضوعب ممتدلب ىف ىرب نكيرل |
 لاق » روفغ برو # ءاوهلابرط نه لمقلا تومي لمقلا هباش ىفو معدل رع أ

 لجو ع هلوق # هركش ناروفغ بر مكفزرام ىلع مركشنا مكبروىا بهو |
 مهوركذو ىلاعت هللاىلا مهوعدفايبنسثعةئالث بلا هللا لسرأب هولاق اوض ىعاذإل |
 مكبرل اولوقف ةمعن انيلع هلل فرعنام اولقو مهوبذكف هباقع مهورذنأو ,ملع همعن 1
 6 مرعلا ليس مهيلع انلسراف © مهضاىعا كلذف عاطتشا نا انع ةمعنلا هذه سيحلف |
 مرعلاليقو ءاش ثيح نه مهيلع ىلاعتدللا هلسرأرجأءام ناكلبق قاطيال ىذلام رعلا |

| 

 م داون تىحعاف مهداو ءام ىلع ناولكحمت اوناك مها كلذو سدقاب هب دس مهل |

 هنود تنبو ضعب قوف اهضعب باوبأ ةثالث مها تاءجونيابلانيبراقلاو رختلايدسف |
 ءاملاىلا اوجاتحااذا اموت مهراجنا ةدعىلع احر رشع ىتتاامف تاعجوةمضخخةكل
 ليسلاسيتحاذ نهلا ةيدوأ ءام مملععتجارطملاره ءاحاذاف اهودس هنع اونغتسا اذأو |
 بايلانمنوقةسإ اوناكف ةكربلا ىلاهؤامىرل حف ىلعالا تايلا,تسافدسلاءارو رع ا

 ةلبقملاةنسلا نم ءاملا بوب ىدح ءاملا دفش الف لذخالا تلال |نم مث ىناثلا نم مث ىلعالا ١

 | ناك امهريغوبهوو سابع نبا لاق ىداولا مرعلا ليقو ءاملا سيح ىذلا ركسلا |

 اذرج مهيلع هللا طاساو رفكو اوغط املفةده اهدعباوقبف كلذ ىلع مهنيب هعستت تناكفا

 ةيبط ةدلب مف زراهيفىتلا

 باطو مكقزرىذلامكبرو

 نمل روفغ بر مركش
 تناكسايعنن لاق ءركش
 نممم”ارف الث ىلع ايس

 دليل !نضخ أكن اكوءاعتص

 0 ىلعو ةأرملا جر

 ريستواهدس لمعتف لدكللا

 ”ىتعيف رجمشلا كلت نيب
 هيف طقاست امم لتكملا

 اهيف سيل اهييطورقلا نم

 ثوعر.الو بابذالو ضوءعب

 رع نه وةيحالو برقعالو
 هإك توع ءابرثلا نم اهب

 (اوض عاف )اهئاوه بطل
 مهوب ذكف مهئايبن أد وعدنع

 ةم#“ انيلع هلافرءناماولاقو

 (مرعلا ليس مهيلعانلسراف)

 0 ىداولا مسا

 ل مهيلع بش ىذلا

 مهيلع هتلاطا_س اوةطامل
 ع

 هلفسا نم هقنفذركلا

 قزرنماولك) ءاببنالا مهل

 نم مكبر لضف نم ) مكب 98

 (هلاوركشاو) ميعتلاوراثلا

 هذه(ةبيط ةدإب )ديحوتلاب
 برو)ة حسب تسيل ةببطةدلب

 ( مرعلا ليس مهيلع انطلس (انلسرأف ) كلذب اوركّتيلولسرلاةباحاوناعالانع ( اوضرعأف )باتو هبنمآن ل( دونأ] |
 هيف ناكو رجلا ىداو هللاش نعلاىفداو مرعلاو كلذ ريعو معنلاو .تويبلاو نيتاسبلا نم هل ناك ام كلهأف ىداولا ل |

 كاذب مهكله ا وةانسملا كلتهتلا مدهف ضعب نه لفسأ اهضمب باوبأ ةئالث اهل ناكو كلذب ىداولاىف ءاملا نوسيحم ةان



 ةئيس ءازحوهلوةكمالكلاجاودزاوةلكاشمأل نيتتحلدبلا ةيمستو ( نيتنج ) نيتروكذملا ( متن مهانلدبو ) مهقرغف

 ىف درج لكل بق و كارالا رش طخلاو مو عفان ةءارقوهو ففخمو لقثب ردلا لكالا(طخ لك أىناوذ)اهلثم ةئيس

 ان] ايدول لكآلا نولزم هتبووادوع دوخأو هنم مظعأ ءافرطلا هبشيرو لئثالا ( ليرة ”ىشولثاو) كوش

 هماقم هيلا فاضملا مقأو فاضملا ه١ ]ؤ- فدك طج لكأ .!نورسثلاو ىناتلاءزللا) لك أى تاو ذهلضأ ناورع

 اليك ركالا ف ضو وأ

 عشب لكأو داوذ لق هناك

 لكأ ناورعىل ًادحوو

 وهوريربلا ىنممىفط(لا
 ًضْغ ناك اذا كارالا رك

 لئثالاوربريىناوذ ل قهناكف
 لعنافو_طعم ردتسلاو

 لئالات ال طخ لال ا

 ام مرك أهنال ردسلاللق
 نانلاىف نوكيمنال اولد

 (اورفك اع مهانبزج كلذ

 مهرفكب كلذ مهانيزج ىأ

 ل لوعفم وهف

 ىنوك (روفكلاالا ىزاحي

 ىزاجن لهو ركب ىنأريغ
 ىتعي مه ريغ روفكلا الا

 اذه لثم ىزاحت لهو
 عقلا م نمالا ءا د

 هتلابرفكوأاهركشي لو

 ءازلا نال بقاعي: لهوأ

 لخءعتس اماع ناكنا و

 ىنعم ىثو ةيقاعملا ىنعمفف
 صاخل ادارملا نكل ةبانالا

 كاهضلا نعوباقءااوهو
 ىسعنبب ىتلاةرتفلا ىفاوناك
 مال_-سلا امهياعدممو

 ( مهيتنجي مهانلدبو ) ءاملا

 ٍ 11 تبن لك مانا ناؤ عشب رم «# طب لكا ىناوذنيتنج مهيتنحم مهانلذنو

 !(فاضملا مقا وفاضملا ذذحت طب لك لك ريدقتلا وهل كوشال رش لكواكارالا لبق وةراسح

 نايمركا أرقو«ةفاضالاب طخ لكاورعوبا ارقوءناسفطعواالدب هنوكىف هماقمدبلا |
 لئالاناذ طب ىلعال لكاىلع ناقوطعم# لبلق ردسنم ”ىشو لثاو ف لكا فيفخمب

 | يلامس دنا 5 لبا يد ةرغلا قنارقكب «اورفك 0 9

 «روفكلاالاىزاجيل هو ف صيصختللال مظعتل لومفملا مدقو 6 0ك اس رشعةثالث

 ' قانكلاو ةزد ارقو + رفكلاوا نا 00 لثع ىزاحب لهو

 صفح واب وقع و فضنلاب روقكلاو نونلاب ىزاحت

 دسلابقنف دلخلا يلح
 برخ 2 منان ءاملا قرف 1 نم

 ا بهولاقو مهضرأ

 ١ نيب ةجرق اوكرتيإفةرأف مسدجت بر ىذلانا م نودحنو نوعزب اهفاوأر

 | تلبقأ قيرغتلا نه مم ىلاعت هللادار ١ نامز ءاحأل ةرهاهدنع اوطبرالا نرخ

 | ت 001 17 ذى واف رارهلا كلت نم ةره ىلإ ةريك ءارج ةزاف نورك راهن

 | ىتح ترفحو دسلاىف تلخاتف اهدنع تناك ىتلا ةحرفااىف تلخدف ةرهلا ابهنع

 علتقا ىتح هنملخدف اللخدجو .ليسلا ءاحالف كلذب نولعيال هو ليسملا تنهوأ

 لكاوقضواوقرغف لمرلا مع موي ٍنفدو اهقرغف 1 ىّتح ءاملا ضافودسلا

 كلذدفابس ىدايأ اوقرفتوأسس ىدأ اويهذ نول هاوس برعلادنع اثم اوراص ىتح قّزمت

 و6 طخ لكأ ىناوذ نيتتج مهتنحي مهانلدبو #9 مرعلا ليس مهب اع انلسراف ىلاعت هلوق

 نكعال ىتح ةرارملا نمامتط ذخأ تبن لك ليقو ريزبلا هرمثو كارالارش وهلبق |

 اما روع لع عبضلا ةوسف هل لاش رمش 1 علو طوب نك

 هنأالا ءافرطلا هبشي رحت لبقو ءافرطلا وهلدق لثأو وف هعفتالو هارت

 [ليصلاَف هقروب عفت فورعم 7-5 وح # لق راس س ”ىش و هك متع

 "ىيل ملصيال ايراردس ناك“ د دن عفش رم هولدن ىذلار دشلا نكيملو قبنلا هر

 كلذو# ىلاعتهاوقوهو همهلاعابر معلا رش مدلل ريصف روشلا ريخ نم موقلار# مش ناكلق

 « روفكلاالا ىراح اجي لهوإإل مه هرفك ءاَز - مهباتلعف ىذلا !كلذىااورفك عم 0

 3 زحب ىزاخبالو ىزحب ا 2 ىك هلل 01 1 ا له ا

 ٍ نضل 7
 ا

 الو ) هتمعنبو هللاب 00 ةبوقع 0 ىذلا 1 0 كلذ )كواشلا ريثك رْثلا لملق

 رفاكلا(روفكلاالا)بقاءن( ىزاحت



 هش رس

 د هم

 اولواطتيل زوافمماشلان يبو مهني لعج ناهتلا اولأسف ليئارسا ىنكةيفاعلا اولهو ةمحنلا || ٠

 ةدي يي لا ىو

 (ةره اظ ىرق) ماشل|ئرقىهو وءاملا و منلا ىفاهلهأ لعةعس وتلاب ( اهيفانكراب ىتلا ىرةلانيبو) بس نيب (مهنيانمج و)
 ىن تح مهكل اسم نعدعرم م ةلئاشلل ةرهاظ وأن. رظانلا نيع ال ةرهاظ ىهف اممراقتتل ضعب نماهضعب 7-5 ةاص اوتم /

 مولعم ر ذَع ةم ىلع ىرقلا.ده 2 ماشلا ىلا اس نمةلصتم ةيرقةئامعبسو فال [ةعبرأ ىهو مهيلع

 مهل انلقو (امق اوريس) 14 ًاسةرول | ماشلا 2 ناىلا هك ١ ها/ زو 0 حوربوةنرق فر فاسملال د

 0 ا ىرق# ماشلا ىرق ىهو اهلها ىلع ةعسوتلاب 4 اهيفانكر اب تلا ىرقلا نيبو مهني انلمحو وف ا

 1 2 0 انردقو 88 لبا ءانيالةرهاظ قب رطلا تم ةبك ارواضعبلاهضعب رهظيةلصاوتم رهاظ |
 سوم 0 يي رقىفٌّعا نلا تيب وةيرقىف ىداغاا لق ثيح هريسلااهبف |

 ا! اماياو ىلال) كلي ١ هي 3 راهنو ليل نم متش تم © اماياوىلابل إف لاقملاو لاما ناسلب لوقلاةدارا ىلع
 مكش نا اهيف اوريسىأ ّ وريسوااهيف كرفسةدمتلاطناونينمآ اوريسواتاقوالا فالتخاباهيفنمالا فلتخمال |

 راهنلاب منش ناول للاب | او رشا هان رافسانيبدعاب انيراولاقف © نمالاالا اهيف نوقلتالاهماياو مراعا ىلايل اهيف
 فائخال اهيق نمالاناف

 عا تامو الا نق ةاسخلا

 نوفاخنال نينمآ اهيفاوريس

 اًشطعال واعو>الواودع

 كرفس ةدهتاواطتناو

 اولاقف) ىلاملوامايأ تدّماو

 | ىرقلا تع هللامهباحاف داوزالا دودزتو ل-حاورلا بوكرب ءارقفلاىلع اهيف

 | ريخلا ظفلبدعاب عفرلاب ابر بوقعيو دعب ماشهو ورعوباو ريثك نبا را ْ
 ا 0 اع دادتعالا مدعو ةيفرتلا ىف اطارفا مهرفس دعبل مهنه ىو ك2 ةنالع

 ا كسلا ول ظور نيب ىل !!لعفلادانساو ءادنلا ىلع دعب وادنب انير ارق نم ةءارق هلم ودق |

 ابعت ب سانلا ثدحم» © ثيداحا مهانلعست ف اهباودتسي ملو ةمعنلا اور ا

 اولاق(ان رافس أن ب دعابانر | قيرفتلاةياغم هائة رفق 86 قزم لكم هانق نحو أس ىدبا اوقرفت نولوةيفلثم برسذو |

 ريسنف ةديعب تناك اهيلاي | ءاملابىأ # اهبف انكراب ىتلا ىرقلا نيبو مهنيانلعجو و هتائيسب ًافاكيالو هتانسحب |

 تاراههلا ف عرتوانبلاحنىلع | اهبرقلىلوالا نم ةيناثلارهظتةلصاوتمىأ «ةرهاظ ىرقو#ماشلا ىرقىبهو رجمشلاو |
 | ىرخاب نوايقبو ةي رب نوتيب | وناكف ماشلاى ا نِعلا نه مهرجم ناك لق اهنم |

 ْ قلل[ حينا مهارق تناك ل قوماشلاىلا انشا ره نأ )2 لا نوجحاتح ال اوناكو |

 ْ 1210007 اهبف انردقو © ماشلا ىلا ًابس نم ةلصتم ةيرق ةث امعبسو |

 كندا ل رجاشو

 ةمعنلا اورطب بابسالاو
 دكلا اوءلطف ةيفاعلا اولمو

 ورعوأو ىمدعب بعتلاو

 مهسفنأ) اولاقاع (اولظو)

 ثدحمب (ثيداحأ مهانلعجل

 فصن اوراساذافءوب فصنردق ىل ع حاورلاو وذالاف مهري ن ناكف ىرقلا دهني ا

 ْ « اوريسو» كلذك ماثلاو نعلا نيبام ناكف رامجممأ و هام تاذ ةيرقىلا اواصو مون |

 | نوفاخنال 2غ « نينمآ ف مش تفو ىأىفىأ «امايأوىلا- .لاهدق اوريس مهلاتلقوىأ

 ا ةيفاعلا ىلع اوربصيملو اوغطوةحارلا اوتو را وؤطم 2 ط الو اعوجالالال ا

 ا رافسالا 00 بعتلاودكلا!ويلطو اهمهتش طع نارا ناك ىه امدع 1 اننانح تن كولاولاقف

 | ماشلانيبو انني لمجاىأ انرافسأ نيبدعاب ”ىرقو ينزل نيم دير اولاقفو .
 مهل هللا لحع كلذ اونع املف داوزالا دوزنتو ل>اورلا اهف كا رثاتاولفو زوافم

 ناةربعىأ « ثيداحأ مهاناجل  نايغطلاو رطياانىأ  هسفنأ اوملظو# ةباحالا

 هال نفبشو لتقل رفىأ# قزم لكرهانق نمو مهنأشر اشو مه غاي نون دخت مهدعب
 - هع ١ ان  تيجمسص بوب مصمم كن »

 نه نوبحتو مهب سانلا

 لك مهانقنمو ) مهلاو>أ
 اةيرفت مهانقرفو ( قزم

 (مهنييانلءج وزدت رعب و هللاب

 لعأ( نيبو)أاس لهأ نيب

 (اهيف انكراب تلا ىرقلا )
 تببملاو للملا ردق ىلع ( ريسلا) ىرقلا ىنعي(اهف ان ردقو) ةتياعمةإكتم(ةرهاظ ىرق )نيطافوندرالا ىنعي رجصتلاو ءاملاب

 مكبر ةمعناوركشا كلذ دعبءابب.الا هل لاقف صوصالاو شطعلاو عوجلا نم ( نينمآ امايأوىلابل) اهيف اورفاس ( اهيفاوريس)
 كلرسشلاورفكلاب( مهسفنأ ولو اا نيبدعاب )ايري( انيراولاقف ) ىلوالا ةمعنلا دخأاك م تاهذخ أر الثل
 قرف» ( قزمم لك) نادلبلا ىف مهانقرف(مهانقزمو) هدب نمل ( ثيداحأ هات امسف) كلذ ركشاوكرتو



 ا ذو برس راغاو املا نع قيفأبس ىدايا اوقرشو 0 ىدبأ اويهذ نولوشابورضم الثم انلاودكا

 ركش هفصن نافصن 0 نموه لكلوأ معنلل ( روكش ا ء ( راصل كل تايآل كلذىفنا) نامعبدزالاو
 : هع مهيلع ققح ى اق وكديدشتلاب ١ هر زوم مة «نورشعلاو ىناثلاءزجلاو قدصدقلو )ربص هفصنو

 فيفح' !انو اقداص هدجووأ

 هنظىف + مهريع

 مهيلعىف ريمكلا ( هوعبتاف )
 ىيلوأ أبسلهال هوعبتاو
 هلوق نينمؤملا لاقو مدآ

 ( نينمؤاانم ارفالا )
 رافكلا ىلا ةفاضالاب مهتلقل

 نترك اش مهرثكأ دلالو

 | سيلبالا مهملع هلذاك امو )

 مه هنظراص نيذلاىلع

 نم (ناطا سنه )اةدص

 ةسوسألا ءاليساو 0
 هانلعام ادوحوم( رعنلالا)

 | مولعملاىلع ريغتلا وامو دعم

 نمؤي نه ) يملا لكعال

 قاقيوعزم ةرخلالا
 ل كيرو كش

 ليمقو هيلع ظفاحم (ظيقح
 كلهم لك مهائكلهأ و

 مهباتفابف ( كذا )
 تاريعوتامالعل(تايآل)
 ةعاطلا ىلع ( رابص لكل )

 دقلو )هللا عنب . ( روكش 1

 ) ( هنظ سلبا 0 قدص

 قفاوفانظ مْنظ ىأ هلوق

 رفكلا ىف(هوعبتاذ)هلوقدنظ

 ( نينمؤملانم اقرفالا )
 وعما لاش و نينم ٌؤملاةلج

 ا اهرفالا ةيصعملاب

 نوعبس م هو يذم و

111 
ْ 
0 
1 
 ا ْ

 لبق قيرفتلا]ك
 ةنيدملا مس مدق ىذلاناكو برثيىلا جرزألاو سوالاسمو ةماج ىلا ةعازخو ناعملا |

 ظ هي كلذ ىفنا 8+ نامعادزالاوةماهتب مازجو برثرب راع او ماشلاب منه ناسغق ل ىتح

 | قدص دقلو ف مناع < روك  ىماملانع  رابص لكل تايآل ف ركذايف
 0-05 كدهح ةتلعف لثم هنظ نظي قدصوا هنظىف قدصىا #© هنظ سلبا مهيلع

 نوفوكلا هددشو لوقلا نم عون هنال هدعو قدصىف اك هسفشبدبلا لعفلا ىدعي نا

 ىنعع ديدشتلا عم ناظلا عفرو سلبا بصب ”ىرقو اقداص هدجووا هنظ ققح ىنعع

 امهعقربو مهءا 0 هلبخ نيح قدصاا هنظ هللا ىنمع فرفعلاو اقداصةنظ هدحو

 ىسوا تاوهشلاىف م امهنا ىأر نيحاسلاب هنظاما' كلذو لادبالا ىلع ففخلاو

 عمسوابضغلاو ةوهشلان م مهيف بكر اموا مزعلا فيض مدآ مهابا ىأر نيح مدآ

 َ وعباذ #9 مهل وغالو مهنلضال لاقف ءامدلا كيو اهيفدسفن نماهيف لمحت اةكمالملا ٠ نف

 رافكلا ىلا ةفاضالاب مهليلقتو هوعبت.مل نونمؤملامه اًقنرفالا # نينمؤملانم اًشسرفالا

 0 هيلع هلناكامو 8 نوصاخلا ,هو نايصءلاىقهوعش مل نينمؤملا قرفنم اشرف الاوا
 نمؤينماعتلالا 2 0 ةسوسولاب ءالبتساو طلست *# ناطلسنم ف نيعبتملا ىلع

 زيقيلوا ءازجلا هيلع بترتي اقلعت كل انلع قلعتلالا # كشىف اهنم وهنمم ةرخآآلاب |

 ملا لوصح نمدارملاو هلالض ردقنم كشيو هناعا ردق نه نهؤءلواكاشلانهنهؤملا |

 ظفاحم # ظ.فح 'ىش لكلعكل رو# ىختالةتككنيتلصلا ظن ىقوةغاابم هقلع

 ا
 ١

 :ملوصح

 دزالا و ماشلاب انوقحلف ناسغاماف دالبلاىف اوقرفت مهارق تقىغامل

 كلذففنا 9 قارعلاب ةعزخلا قلو جرزالاو سوالا دجوهو ساعنب ورع
 ىلع هللىأ 46 روك لف ىصاعملان ء ىأ 8 رابص لكل © تالالدو اربعل ىأ ©« تايآل

 لتااذاو ركسش ٍطعأذا نمؤملا لّقو ءامعنلل رك اش ءالبلا ىلع رباص نمؤملا 0

 ىلع لقوأبس لها ىلع ليق 6# هنظ سلبا مهلع لوا ل هأوق عرب

 ىنعي امهنع هللا ىضر سابع نءالاق # نينمؤملانم اهرفالا هوعبتذ را

 هللانوعيطي نيذلا نينمؤملاب صاخوهليقو نيدلا لصأف هوعبتن مل منال مهلكنينمؤملا

 مهلضالو م «نوعال لاق هللادرظنا ةرظنلا 1 سليبانا ةستق نبالاق هنوصعي.الو

 قَدَص هوعاطأو هوءرنأ الف انظدلاتاعاو مت ميمهف هلاقامنا ةلاقملا هدهتقو انقيتسم نكيملو

 مهانمو مهدعواعأا طوس مهر ضال و اقيس مهيلع لس لهنا نسحلا لاكو مهفةنظام مهيلع م4

 نم عتلالا ف مهلع هايا انطءلست ناك امىأ « ناطاس نه بلع هاناك امو 8 اورتغاف
 عوقولا اع دارأو رفاكلا نم نمؤملازيعو ىرنل ىأ « كشىفاهموهنمم ةرخآلاب نمؤي

 ظ بقرىأ ©« ظفح ”ىش لك ىلع كب رو ب بيغلا ملام هلال هدنع امولعمناكاذا اروهظلاو

 « لقو ) نا ) مدآ ىىلع (مهيلع) سيئبال ( دل ناكام 52 1 اطالبتحملا نولخدي ن.ذلاافلأ

 تراادعب ثعبلابن هوانا مدقلا ف تلعب نه(ةرخ رح لاب. نه وي نم ) زيعو ىرتام ردقشالا ) ركاز رح ذافنو : - ردم نم

 ملع ( ظيفح) مهلاعأ نم ( *ىش لك ىلع) دحعأب ( كبرو ) بير(كشف)ةعاسلا ماقنم(اهنموهنمم)



 م د

 لوسفملاف هللانودنه ةهلا مهومتعزىأ ( هللانودنم متعز نيذلا اوعدا ) كموق كرسشملا لق) نابخ اتم لعافمو
 هتلصب لوصوملالوطلاذافسا هللاثعب ىذلااذهأ هلوقىف فذحاك فذدحو لوصوملا ىلا عج ارلا ريمشلا لوالا

 ناكاذا هماقم ةفصلا ةماقاودفدح زوحن فوصوملاو هللانودنمهتفص فوصومهنال فذحو ةهلآ ىناثلالوعفملاو

 ةكف دال مائصالان م هللا نود نم مه وعدبع نذلا اوعدا ىنعملاو نيفلتخ نيببس ناذوذحم عزالومفماذاةاموهنم

 مهنع باجأ مثدتباهتسا نورظتتتاك ركن امدل ,هتباهتسأ او رظتنا و هيلا نؤمتلتاك < ورمياهف هيلا اوحاو هعساب مهوقيمسو

 ضرالا ىفالو تاومسلا ؛ ابسةروس ) ىف)رضوأفنوأرشوأ هه ١١5 اح ريخ نم(ةرذلاقثمز وكلع ال)هلوقب
 (كرش نم امهبف مهل امو :

 نيسنحخلا ن.دهىف مهلامو

 ىفالو قاذخاىف ةكرش نم

 ) مهنم) ىلاعت(هلام وزكلملا

 نم (ريهظنم) مهتهلآ نم
 هقلخ ريبدت ىلعهنمعي نب وع

 يل مهومتعزىا © معز نيذلا اوعدا لف نيكرشملا# لق 9 ناتبخ اتم ناتنزلاو

 نم ىهو هتفص مايقا ىناثلاو هتلصب لوصوملا لوطا لوالا فذح ميز الوعفم امهو |!

 الو امالك ريمضلا عم مليا هنال ىلاثلا هلوعفموه نوكيا زوحيال و هماقع هللان ود ا[

 | عفن بلجنم مكم# اف مهوعدا ىنعملاو # هللانودنم وه هنوعزبال مهنال نوكلعال [!'
 باوجلا نيعتب اراعشا مهنع باحا مث ؟ اوعد مصنا مكل نوب مهلعا رض مفدوا |

 تاوم-لاىف ف رشوا ريخ نم # ةرذ لاقئم نوكلعال # لاقف ةرئاكملا لينال هناو ||

 ةيوامس اهضعب مهتيلآ نالوا ىفرعلا مومعلل امهركذوام ىعاىف < ضرالاىف الو ||

 ريخاو رشلل ةببرقلا بابسالا نالوا مانصالاكة يضرا اهضعبو بكاوكلاو ةكئالااك |
 اد د دا ارعاالا نم كرش نع امهيف مهلامو ف مهلاحناببل فائئتسا ةلجاو ةيضراو ةيوامس |
 ةعافشلاعفشالو) 0-52 ةعافشلا عفش الو و امه ما ريبدت ىلع هئمعإ 46 ريهظ نه مهنه هلامو هاكلمالو اقلخال ظ

 ةقصلا ده ىلع مادبرب

 مدل فيكف زجعلا نم

 0 3 0 1 «هلنذا نملالا إف هتلادنع ةعافشلا عفنتالذا نوعزياكاضيا مهتعافش مهعفنبالف 46 هدنع ظ
 ا هلنذ ى' ]| ىف ماللاك لوالا ىلع ماللاو كلذ ملو هناش ولعا هلعفشينا نذاوا عفشي نا هلذا |

 نال ا ندألا 0 عقو ىنادكلاو ةزجو ورعوبا أرقو* دءزل كتئتح ىف ماللكىناثلا ىلعو ديزل مركلا كلوق
 ةيناثلا ماللا يهو هلحال 10 0 ل ولا يلا ع
 _ )ع ىو هل اراظتناوافقوت هع نان م مالكلا موهفملةياغ# مهب واق نع عر اذاّتح 2 ةزمهلا م 1

 اوعدا ف ةكم رافكل دحعاي لقىأ# لق # ىلاعت هلوق ## ظفاح ىنمع ظيفح لبقو
 ىذلارضلا مكتع اوفدكل مهوعدا ىنءلاو«هللانودنموهةهلآ مناىأ «متعز نيذلا |
 ىةرذلاقثم نوكلعال و ىلاعت لاقف ةهل آلا زحع فصو مث عوجلا ىتسيف مكب لزن ا

 ا «امهيف ف ةهل الل ىأ# مهلامووط رضو عفنو رشو ريخ نم ىتدي# ضرالا ىفال وأ را ظ |

 | « مهننإ» هللا ىأ 6هلاموط ةكرشنم ىأ « كرش نمط ضرالاو تاوءلاىفئىأ |
 0 هلنذأ نملالا هدنع ةعافشلا عفشالو 9 نيوع © ريهظ نم 9 ةهلالا نمىأ ||

 ' | شلادنع ان زامفش ءالٌوهاولات ثحح رافكلل اسذكت هلاق ةعافشلاىف هلهللازذأ ىآ
 ماكتب ةملكب مول عوفشم لاو 0 1 اءجأ ءللالا لا اكسو ىلا
 قالطاىف ةزملا براب ءانعم# يبولقن ع عزفاذا تح وط هعقشي نا هتلانذأ نملالا ىسملا نكي زود لو

 ممانونظيو نا نوديءاوناكو كوسم ىدح ) هللا زود نم) مسدبع ) معز نيذلااوعدا) علم قدك رافكل داي( 1 20

 ضرالاقالو)تاوعءتلاىفامم ( تاومبلاىف ( ةرذذنزو( ةرذلاقثم)؟وءفن نا نوردقنال( نوكلعال) مهل هللا لاق ةكنال 1

 ةكئالملا نم( مهنم) هلل( هلام ورهتللا عمةكرش نم (كرمش نم) ضرالاو تاوعسلا قاخ ىف(امهبف )ةكئالملا(مهلامو) ضرالا ىنامالو

 ةعافلاب(هلنذ (نملالا) ةمايقلا م وب (هدنع) ةكتالملا عفشتال و(ةعافشلا عفنتال و)ض رالاو تاوعسلا قاخ ىف نوعنم( ريهظنم)

 ايشغماو رشق ىلاعتو كراش ب رلا مالك ةكئالملا تععسف (س و هيلع هللا ىلص دي ىلا ىجولاب لي ربح هللا مكث يحب ةكتالملا ف عض ركذم

 مهسؤر اوعفرف ليربج يلع ر دحنا نيح ف وخلا( ميبولقنع) لجو طشك (عزفاذا تح )كلذكا وناكف هلل مالك ةبيه نم مهيلع

 ورمعل دزانذأ كلوقىف

 تيردكت اذهو هلحال أ

 دنعان واعفشءال وه مهلوقل

 مصاعريغفوك هل نذلأ هللا '
 عزفاذا ىّتح) شعالاالا

 فبكى أ ( ىواق نع
 ,نيعفاشلابولةنع عزفلا

/ 
5 

1 0 



 9 ١ 1 : ا

 .ازفو افقوتو نذالل اراظتنا همث نانم مهفامل ةياغ ىتحو عزفلا ةل ازا عيزفتلاو ىلامتهللا ىأ اش عزفو نذالا
"0 

 عزف اذا ىتح نيعزف ايلم نوعقوتبو نوصبرتي لبق هناك مهانذؤيالوأ مهل نذؤي له ءاعفشلاو ةعافشال نيجارلانم

 ' ( قحلا ) لاق ( اولاق مكر لاقاذام ) ه4 ١+1 ؤ- اضعب مهضعب ( نورشعلاوىناثلاءزجلا ١ لأس ( اولق ) ممولق نع
 ش نذالاوهو ىلا لوقلاىأ
 وهو) ىضترا نمل ةعافشلاب

 واعااوذ ( ريبكلا ىلعلا

 ىنالو كلل سل ءايربكلاو

 هنذابالا مويلاكلذ ملكتبنأ

 نذالاب مهل عوفشملاو نيعفاشلا بولق ن ءعزفلا نشك اذا تح نيعزف نوصب رتيأ ىا نذالل

 ءانبلا ىلع عزف بوقعيو سماعن. | أرقو انع2 ,هركذ مدقتدقو ةكئالملل ريمتلا ليقو

 ضعبل مهضعباق © اولاق © ىنف اذا دازلا غرف نم لجولا قنىا غرف ”ىرقو لعافلل

 نذالا وهو قا لوقلا لاق اولاق * قا اولاق ظ ةعافشلا ىف * مكبر لاق اذام » .

 «رييكلا ىلعلاوهو قمل هلوقمىا عفرلاب ”ئرقو نونمؤملارهو ىضترانمل ةعافشلاب .
 نم مكة زري نم لقو# هنذابالا مويلا كلذ ماكتب نا ىنوا كلل سيل ءايربكلاو ولعااوذ

 هاوس باوجالذا © هتلالق » نوكلعال هلوق ريرقت هبديرب «# ضرالاو تاوعسلا |

 مدصت ةيشغ نم كل ذببسو كت الملا مه لبق مس واق نع جرخأ و عزفلا فشك
 هيلعدتلا لص ىنلانا هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره ىبأ نع( خال ىلاعتهللا مالك عامسدنع
 مهولقنع عزف اذاذ اهتحنجاب ةكمت الملا تبرض ءاعسلا ىفىمالا هللا ىضقاذا لاق سو

 ىضقاذاىذهرتللو ة«ريبكلا ىلعلا وهو قملا9» لاق ىذلا# اولاق مكبر لاقاذاماولاة وق .

 عزفاذاذناوفص ىلع ةلساس هنأك هلوقلاءض>امتغجابةكقالاا تبرض !سعأ ءامسلا ىف هللا

 ثيدح ىذمرتلا لاقريبكلا ىلعلا وهو قحلا اولاق مكبر لاق اذ ام اولاق ممولق نع

 نسلهالا| 8-2 ناؤقصلاو نسمطملا داقنملا وهو عضاخ 0 اعضخ هلوقع 1 ند

 رك ةلصلص تاوعسلا لهأ ممم ىج ولبهتلا ملكت اذا لاق هسنع هللاىضر دوعسم نبا نع
 موق نع عزقءاحاذاف ليربح مهد 5 ىتح كلذك نولاز. الف نوةءصيفةافصلا ىلعةاساسلا

 توسةلصلصلادوادوب هجر قل |نولوقف قل !لوقيفك.رلاقاذامليد>اينولوقذ
 تناكليقةعاسلا مايقنم اردح نوع زشاعال دقو ضعب ىلَع اهضعب ةيلصلا نمارحالا |

 ةكّتالملا معست ملةئارقس وأةنس ةئامسج مالسلاو ةالصلاامهءلع دو ىسيع نيب ةرتفلا

 ىضترا نملالا عفشين أ و

 نم مكق زرب نه لقإ )

 (هّللالةضرالاوتاوءلا

 هلوق مهررشناب هسحأ

 ىلوتب نابمسعأ مث مككزرينم
 مع زارقالاو ةباحألا
 كلذو هللاركقزرب هلوش

 هءنورقم منا راعشالل
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 اوباامعر معاالا ممولشب

 اوهوفتنا,منالهباوماكتنا

 مهمزل مهقزار هللازإب
 نوديعتال كلا مهل لاش نا

 هيلعزورتؤتو مكقزري نع

 قزرلاىل_ع ردشال نم

 دعب مهلل وقنا ا

 هللا وصدى لاةلاسرلاب ليربج ملك [سوهيلعدتلا لص ادم هللا ثعباملف حو توصابسذ ٠ نا ىذلاماجلالاو مازلالا

 لهأ دنع سو هيلع هللاىلص ادم نالةعاسلااهلا اونظ ةكتالملا تءم- الف اسو هيلع | متنسلاب مهرارقاىلع دزبمل
 ليربح ردحنا الف ةعاسلامانقنم اذوُ اوعمسام اوقءصفةعاسلا طارشا نه تاوعسلا | هنع رصاقتتي مل

 "|| لاقاذام ضعبل مهضعب لوقو مهسؤر نوعفريف مهنع فششكيف ءامسلك ل هاب رع لعج | نيتك فالس 01
 نوكرمشملا مه كلذب نوفوصوملا ليقوريبكلا ىلعااوهر ىجولا ىنعي قمالاقاولاق مكبر | اخام) ةكيدللا حل و
 ايندلا ىف مكب رلاقاذام مهل ةكمالملا تلاق توملالوزن دنع ,ولقنءعزفلاتثكاذا لبقو (انل) ليت كنا

 1 1 ل - .- هم |س

 واعلا وذ ىاريبكل لما اوهورارقالا مهعفني مل نيح هءاورقافقلا اولاق مهاع ةدحلا ةماقآل

 تاينلاورط1 اىنعي## ضرالاو تاوء-لا نم مف زرب نم لق ل> و نعهلوةة#ءايربكلاو

 هللاوه كة زارنا تن أل قف هتلاوهانقز ار نا اول وب ملنا ىنعي هللا« لقول

 نه هعم نمو ليربح ىنعي
 نآرقلا ( قملا) ةكتالملا

 ْ لكىلعأ ( لمااوهو )
 / © اناو ) تابنلاب(ضرالاو ) رطملا(تاوم-لا نم كقز رينم)ةكمرافكل دما( لق ) ”ىث لكربك أ ( ريبكلا ) ”ىش

 مكقزرب ( هلللق) الاوهتلااواقو كوباجأ ناف



 دولا اسال د 3 -- لالضلاو ىدهلا لع نب 2

 نيرقتلا نه مكي ل اولا لالشلاو 0 1 001 5 ىلع ةيناكمالا الا

 . ٠ ناس لوقوزيظنو بغاشملا مصغلل ت تكتل فاصنالا
 : ذاذقلا اربط اربع طيف كي هل سلو وشل ش 1
 ءانشالا رظم !رانمدعص نك ,ىداهلانالنيفر ,لا فالتخاور ,ظنهبف و تالاىلع هلال 7

 «كرن ع مالظىف 0 رعنم ري : 6 لاسلاو ءاشي ثبح هضكر اداوحإ .كروااهنلع ل :

 لصيفلا ك الا ,# حاتفلاوهو ١ 8 رانلا نياطرلاوة نجلا نيقحلا لدينا لصفيو محب

 نيةبرفلادحا ليدخاو سم العم :أو نك امدانعم# نيب لالض ىفو أى ده لع كايا ماندو

 ميرياسْلا ىقفاصنالاو ما ا رط لعسل ا ذهو لاضرخ آلاودت
 هعبنا نمو سو هيلع هللا ىلصنلاف بذاكهيحاص 0 وهي نم
 0 تدب . نمو بيذكتلاب حرص نأ نيع مدكف لالض ىف هفلاخ .ندهو ىدهلا ىلع إء

 ءادفلا مريت اكرشف « 0 هل تلو هوم أ 2

 اع نولث_تال لو نيملالض ىف مكتاو ىدهىلعلانا ةينآلا ىنممو واول ىنمع وألقو
 ليقوبيذكتلاورفكلا نم ىأ ©« نولمعت اعلئسنالو 9 ه.نوذخا قئالىأ «انمرجأ
 ماظعلا ىصاعملاو رفكلا لمتلابو نمؤم اهتمولخالىتلا تالزلاو رئاغصلا مارجالايدارأ
1 - 
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 ميلملا ب ىضاقلاىأ#/ح حاتفااوهو يه لدعاابىأ
 | له ةداعلاىف هماهوكرشأ أ ىلا مانصالا ىأ # ءاكرش ةتابعأ# هد . متقلسأ ن نيذلاو»

 اوقلخاذامةهلا 1 (ءاكرش) هد متكرشأ ( هن 6
5 

 نيدحولان . نيشرفلا 7 ناو 9 1: ليم م كال فوأ ى ىده 7 اادأ او

 .ةروصىف هنال حرستا | نم غ ابا للخلاف وه نهو ىجدهلا ىلع وه نه ىلع لادلا غب دلل الا

 فاصنالا !'

 ؛انمرحاام نولثستاللة» اهنم ىصفتب نا عيطتسيال ةرومطهىف سوبموا أب م ىربالدف
 ْ مار ,حالاذت 9 !ثدح تابحالاىف غلباو فاصنالا فدا اذ » نولمعتاع لثسنال

 اهي قارات عذب مع * طةمايقلاءوب كارا اننو . عم لك دن طاخملا ىلا لمعلا ور هسفناىلا

 6# كرش م ع ني .كااوورالت» ه ىضش نا ىئشاع » .ملقلاو د هقلعنأ ا ااناتمل ف

 .مازلادعي مهتهبش نع راسفتسا وهو ةدابعلا قاق-اىف هللاب مه وقتا ةقلما َىَأب

 | 46 قمل ابانني 9 كحو و ىدق ىأ م ةماعلا واع 0 اميرات عمج لق '

 ١ قولعأ 6 ىنورألق ىضشاع ىأ 4

 كلفن و د هيبيطوج نايل فات 0ك اون لكيلا تسيل مالكا: 0 زاوبلا ناللا دبل

 لالضلاف 3 ْن و ىدهلا ىلع نيقيرفلا نم ودع لع 9 ءخ ريغةلالد ريرقتلا نه ع فام مدق دعب هحردىف

 1 قَد تع ليد فاوحو بذاكل اند نابذاكلل كلوق هوحنو ٌضرفلا ىلا لداهلاب 0 ضيرعتلا نكل

 2 نثىلع ل امتسدنأك 1 21 ١ ئ

 لاضلاو ءاش ثمر هبضكرإ و

 ىربال مالظ ىف سمن أك

 نولئسناللق) هجوت نأ
 [علكنالو انمرجلا اع

 ىف لذ دأ اذه ( نؤلمعت:

 ثيح لوالان م

 نيبطا لا ىلاغارح الا دنسأإ

 روظع هنعرو> لم وهو

 وهو نيرطاخلا ىلا لمعلاو:

 عمج لق) روكشم هبرومأم

 مث) ةمابقلاموب (انبزاني
 ( قلابات مح (عفب
 وهو) ليمالو رودحالب

 ١ ملا ) 3 (حاتفلا

 نيدلافودألت 1 1

 ناكو ىنورأ هلوق ىنعمو
 ميظعلاأطخا ميري نامهارب

 نأو هتلابءاكرشلاقاملاىف |

 هنلا رشنال اةلاح ىلع مهعلطإ

 ىلعا)ةكت له (؟ياوااناو)
 ) نيم لالضىفوأ ىده

 لاقو ءاوسأ هللاقزرىف

 ىلعل نينمؤملا رشعم اناو لح

 مهل( لق ) مالكلا ىف رخؤمو ك1 ( .سه 7١ اخ وءاق.) لالضف ةكلحأأي اياد ف ى

 مون( انبر اننييعمجم لق ) فلاي آي كلذ دعب مسن م كرفكف (نولمعتاعلئسنالو ١ انينذا ( انمرح اع نولثسنتا /دؤعاي

 قورأ) 2ك لهالد#اي(لق) م ىلا (ملعلا) نامعةغلب ىذاقلا ) حاتفلاوهو) لدعلاب(قححلاباننب ١ !ىدَش )م ع هيمو



 : : دقت يش اذ ابنالا ميةظيع 2 0 ها كاتاسرأ امو ) هرييدتىف ( مكمل ناشلا يض :

 5 او ةطاحألا ةغللاف ةفاكلا ىنمم هه 10 1 جاحزلا )1 نورشعلاوىناثلاءزجلا 1 لاقو ممم دحام جري نأ

 ىف سانال اعماح كانلسرا

 هلخل غالبالاو رادنالا

 ىلع ءاتلاو فاكلانمالاح
 ةيوارلا ءأتك ةغلابملل اذه

 لضفلاب (اريشب )ةمالعلاو
 نم لدعااب(اريدنو)رقانمل

 سانلارثكا نكالو)رصا

 مهلهج مهلمحمف(نولعاال
 ىتم رواوقب و) كتفلا < ىلع
 راشملاةماقلا ىا(دعولا اذه

 اني راننيب عمجم لقدلوق ىفابيلا

 مكل لق نيقداص متنكنا)
 دعولا فر ظداءءملا(م ون داعيم

 انهوهو نامزواناكم نه
 ةءارق هيلع لدبو نامزلا

 هنملدبافموب داعم أر قنم
 ةفاضاف ةفاضالااماو مويلا

 ةيناس ريعب لوقتاك نين
 ةعاسدتع نو رخال

 ال ىا ( نومدقتسنالو

 لاهقسالابهنعرخأتلا ركتكع

 ملاقح (الك) هللالاق مث

 ( هللاوهلب ) أيش اوقلخي
 ةمقنلاب (زبزعلا) كلذ قلخ
 ) ميكحلا ( هب نمؤيال نأ

 ناسا ماضتو نأ
 (كانلسرأامو) هريغددعيال

 ةعاج ( ةفاك الا ) دمحاي

 ناو سنالا ( سانلل )

 | ةسياقملا لاطبادعب ةكراشملانع مهلعدر « الك 0 مك ةدايز مهيلع ةجحلا
 نوقعلملاءالؤهو ةمكلاوةردقا!لاكو ةبلغاابفوصوملا ميكا زيزعلا هتلاوه لب

 كاناسرااهو 9 ناشالوا هتلريعغلاو اسأرةردقل اوإءا١ لوبقنع ةسأتم ةلذإاب ةمستمدي
 ١ اهنمجرحنا مهتفكدقف مهتعاذااهناذ فكلا نم مهل ةماع ةلاسراالا## سانلل ةفاكالا

 اهلعج زوخيالو ةفلابملل ءاتلاؤ فاكلا نه لاح ىهف غالب الا ىف مهلاعماجحالا وا مهنم دحا

 مهلمحمأف # نولعيال سانلارثكا نكلو اريشو اريشب ف راتخلاىلع سانلانه الاح
 نونعي « دعولااذه ىتم 9 مهاهج طرفنم « نواوقبو 9 كتفااع ىلع مهلهج

 نوبطاخي# نيقداص متتكنا يه انيراتنيب عم هلوقدوءوملاوادنع رذنملاو هيرششبملا
 نامزوامويدعو 4 موب داعيم ركل لق ف نينمؤملاو !سوديلع هتلاىلص هللالوسر هب
 رامضاب اموب ”ئرقو لدبلا ىلع مون ”ىرقدنا هديؤيو نيدتلل مويلاىلا هتفاضاو دعو

 ءايح دب دهن باو>وهو 1 ًاحاف اذا * نومدقتستالو ةعاسدهنع نورخأتستالو» ىنعا

 « الك وف هللأب ءاكرششلا ىاللو ميظنلا ًاطخا 2 ربنأ كلذدارأ و نوقزر.وأنوقلخي

 «زيزمااهللاوهلب 96 نوقزربالو نوقلخ ال مناذ اوعد راى ءملاو مههذم نع ءرهل عدرتلك

 هلوق# كلم ىف كيرش هلزوكيىنأف هقاخ ريبدتىف ىأ « مكحلا © هيعأ ىلع بلاغا ىأ

 مهدوسأو مهرجأ ةهاع مهلكس انلل ىأ #« سانال ةفاكألا كانلسرأامو 8 لجونع

 ( ق )دحأاهنم جرخنا مهتفكدقف مهلعثاذااهنال مهلةماعةلاسرالبقو مسح و مهب ع
 دحأ نوطعيمل اسي تيطعأ مسوديلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق هتلادبعنب رباجن ع
 اعاف اروهطو ادحمس ضرالا1تاعحو رهش ةريسه بءعرلابت رصصن 0 ءاس الا نه

 طلو لق دحال لحتملو متانغا | ىلتلحأو لصيافةالصلا هتكردأ ىتمأنملجر
 | ىتا!لئاضفلا ناب ثيدحلا ىفءةمأع سانلا ىلا تثمب وةصاخدم وق ىلا ث عب ىنلا ناكو ةعافشلا
 دحال نكمل ةسجخلاءذهناو ءايبنالارئاسن ود معسوديلع هللا ىلص .ادجمانيبب اهب هللا صخ
 نيالا قالا ةفاكل ةماعلا .ةلاسرلاب. هصاضتخا هيفو ءانسالا نم هلبق ناك نمي
 هيلع هللاىلد انين ةلاسر تمعف هدلب لهأ ىلاوأ هموقىلا ثءب هلبقىنلا ناكو نجلاو

 ةالصلا لضفأ مهلعو هيلع ءاببنالا رئاس نوداهب صخ ةجرد هذهو قلخلا عج
  ةفاابملل ءاهلا نوكتف رفكلا نم هيلع ,هاع مهفكت اذاكىأ ةفاك ىئممىف ليقو مالسلاو
 سانلارثك أ نكلو #8 رانلاب رفك نا ىأ 6 اريذنو ف ةنلاب نمآ نا ىأ * اريشب #

 ' داعيم مكل لق يف ةمايقلا مود ىنمي 6 نيقداص متتكنا دعولا اذهىتم نولوقبو نولعال
 | لبقو 0 ىل-_ع نومدقتنال هانعم * لومدقتسالو 0 : نورخأتستالموب

 7 © نع ) كلذ (نولعبال) ةكملهأ( سانلا رثكأ نكلو ) ه رفك نا راثلا نم (اريذنو)هتلاب نمآ نمل ةنلاي(اريشب )

 ء من نانيقداصلا نم تنك نا ) نيقداص متتكنا )ان دعتىذلادعاي(دعولا اذهىتم) ةكمرافك(نولوشو) نويدصضيالو

 (نو» ةتستالو) لل الادعب (ةعاس هنعزو رخأتستال)ةماسقلا مون موب تاقيم(مون داعم مكل) داي هل(لق) توملادعب



 تت 1/0 01

 ةقيقح ءازعلل ةداغالا م 8

 اذه نمؤننل اورفك نيذلا لاقو  راكثالاو تنعتلا نم مهلاؤسب هودصقاملا

 رافكنا ليقو ثعبلا ىلع ةلادلا بتكل نم همدقن اعالو هك هيدي نيب ىذلابالو نآر

 نودسحي مهنا مهوربخلاف و هيلع هللاىلص هللالوسر نع باتكلا لها اولأس ةك

 نوملاظلاذاىرتولو ةماقلاءوي ه.د.نيب ىذلالبقو كلذ اولاقو اوبضغف مهنتكلا

 #« لوقلا ضع ىلا مهضعب عرب #9 ةبساحلا عضوه ىف ىا © مهب ر دنع نو

 نيذلل 9 عابتالا لوب # اوفعضتسا نيذلا لوق #3 لوقلا نوعجارتيو نور د

 هب نينم ٌومانكل 99 ناعاالا نعانايا عد صو مكل المال ول# منال ول فاسو 0 0 ١ ور 23

 انددصنخنأ اوفعضتسا نيذلل اوريكتسا نيذلا لاقل: !سوديلع هللا لص لوسرلا عاين
 ناعالاىع مهل نيداص اوناك مهنا اوركتا * نيمرخم متتكلب مءاجذادعب ى ا
 هيلع ديلقتلا اورثآ و ىدهلانغ اوضرعا ثمح مهسفنا اودص نيذلامه مهنا اوتبلا

 اورفك نيذلالاقو هانم صقن وأ مهلاحآىف دازب نأب هنعزورخأتتالو توملاموبنك ١

 ىأ# ىرتولو # ليجنالاو ةاروتلا ىنمي « هيدنيب ىذلابالو نآرقلا اذهب
 ىرتولو هانعم © لوقلا ضءب ىلا مهضعب عحرب مسردنع نوفوقوم نوملاظااذ
 بلا تيأرل مهنيب اهنوعجارتيو ةرواحملا فارطأ نويذاحتن رهو مهفقوم ة
 فارشالاو ةداقلامه و# اوريكتسا نيذال © عابتالا مه و# اوفعضتسا نيذلا

 نيذلالاق ف هلو_رو هللاب ناع الا نع انوقعس مذأ ىنمي « نينمؤم | انكل مت
 ىأ # انددص ن هنأ اوفعضتسا نيذلل 8 رفكلا ىف نوعوبتملا با

 كرتبىأ 6 نيمرع منك لب كءاحذادعب ف ناعالان نعىأ  ىدهلا نعل

 مكيلا مالسلا هيلع دج ءىبع لبق نيكرششم( نيهرح متن

0 

 م نودص سمح م, "اوتنعلا و راكتالالع دال 81 كيد 5 50 0 اق

 ىذلابالو نآرقلا اذه نمؤننل ) هووذو لهجو أ ىأ (اورفك نيذلا لاقو )هيلع امدقتالو هنع ارخأت ن
 نوكينأوهتلنهنآرقلا ن نكي نأ ودحج نا ىتحرانلاو ةنخلاو ةمايقلا وأ هللابتك نه نآرقلال بق ل ازعام

 ىلا مهضعب )درب ( عمجرب معردتع )نوسو.حم(نوفوقوم نوملاظلا ذا ىرتولو ) ةقيقح .:
 ىرتولو بطاخحللوآ سو هيلعدتلا لص هللا ل وسرالاقفةرخ ةلاىفمهل امو مهرسأةقاعنع ريخأ لادا (ل
 نيذلا لوقب 3 باوجلافذحخل بعلا تيأرل مني انوءحارتيو ةرواحنا فارطأ نوذا مهو مهققوم 8

 نيم دسقملاو سؤرلل ا 1 ىأ ( اوريكتسا 307 لدن زج ,نيدمال ) .عابتالا ىأ ١(

 ( نينمؤم انكل متأالوا (
 رفكلا ىلا ٌقاعدالول

 هلوسرو هتلابزينمؤمانكل
 نيذال اوريكتسا نيذلالاق)
 [ انددصنأ ا
 مسالا ىلوأ ( ىدهلانع

 نآل راعتالا فرع نشا ا

 اونوكي نا راكتا دارملا .
 ناعيالانعمهل نيداصلا

 اودض نيذل امه مهنا تابثاو

 نم اونا ماو هنع مهسفناب

 ذا دعب /! مهرادتخا لبق

 اقاضمذا ا (؟ءاح
 نم اذاو ذا تناكناواملا

 ةيفرظال ةهزالا!فورظلا
 ملام نام دايك ميرادعملال

 اهملا فطاف هربغيف عسي

 (نيمرحم متنكلب)نامزلا
 مراشاو 2 ايتخال نب رفاك
 انوشالىدهلا لعلالضلا

0 

 انيلع ًارشىذلا ( نآرقلا اذه نمؤننل )هبا أو ماشعنب لهجوبأ ةكم رافك( اورفك نذلالاقو ) ةعا :

 ( نوملاظلاذا ) داب ( ىرتولو )ب تكلا رئاسو رونزلاو ل.جنالاو ةاروتلان م هلبق (ه.د.نيبىذلابالو)ء لاهي

 مهضعب بيج ( لوقلا ضع! ىلا مهضعب عجرب )ةمايقلا وب (ميردنع) نوسوبحم (نوفوقوم) باح أو لهجبأ نا

 ناعالانع اومظعت(اوريكتسانيذلل) ةلفسلا مهواورهق( اوفعضت_سانيذلا لوقب ) اضعب مضعب نءليو مهضعإ در ْ

 ناعالانع اومظعت ( اوربكتسا نيذلالاق ) نآرقلاو سو هيلعدتلاىلص دمحم (نيمؤمانكل تأ الو )ةداق قلاره |
 ( مءاحذا دعب )ناعالان ء( ىدهلا نع ) مك انفرص( كك انددص ع نحنأ )ةلفسلا هواورهق ارسل ةداقلا .



 اذا|نالاونمضتسا نيذلا ل قو ؤدد ىنأواوريكت_دا نيذلا لق قف طاءاب تأ, مل ١( وريكتسا .ذلاوفءضتساننذلا لاقو ١

 0 نيفعض يملا رخآ 00 2 لاق را 11 و 7 1 ناوةعضتسا

 : ع

 وا ا ىدناموف ةفالسلا لوطب اركم اهلا 50 ىزاخملا داتسالا ىلع ننرك“ مهراجمو مهل د لعجوأ

 . اونوكي نأ 1 يسوع مهاوقن اوركت 1 ني ريكت كلانا ىنءملاواهامش أ (ادادنأهل 0 00 ومعأتذا )

 م-<كاذزا نيءرعمنك لب  ه# 1 رفع مياوشاوتبتاو ( نورمثملاو يناثلاءزألا ) نيفعضتسملا رفكى بيسلا

 ميل ءركح مهرايتخاو

 ل مهلوش : نوفعضتنبملا
 اولظباف رامااو لمالا كم
 ١ ولاق ميماكسا رسضاب مها رمذا

 انتهد نم: مارحال ا ناك ام

 ا: .نانل كركم ة بج نه لب

 ىنانإياركلجو ارامتؤاليل
 دادنالا ذاختاو كرمغلا

 اوزمض|(ةمادتا اورساو)
 دادضالان هوهؤاوررظاوأ
 هلو ىف نوملاظاارهو

 مدني نوفوقؤ»هنوملاظا اذا
 مها ذاض ىلع نووكتملا ٍ

 نوةعجتسالاو مهل: الضاو

 نياضملا يعاتاو مهلا 2

 ميعجلا ( باذملااوأرامل)
 قانعاىف لالغالاانلعخو)

 مهقانعا ىف ىا(اورفكنيذلا

 ىلع ةلالدلل عرمدلاب ءاحق

 له)لالغالا هباوقعاام
 (نوام“ياوناكامالانو زد

 ىف اناسراامو) امندلاىف

 الا) ىن ( ريدن نم ةيرق

 ا_هورمعتتم ) اهوفرتم لاق

 هدام كاول.الاركىل اوربكتسا نيذالاوةءض: ةسانيذلا لاق م اهالاإ ل2 رق الاون كلذلو ا

 0 2 ا الم ناديا: 1 لل كاكا رك ا م رم 0 نتإرمذا :

 ىلع هفطع تطاعااو 04 ادادتا هلل حنو هلئاب رفكتنا انور ذا 0 ايار انيلع مترعا

 ىلع بصنااب ىلدلا ركم ”ىرقو عاستالا ىلع فرظلاا ىلا ركملا ةفاضاو لوالا مهماللا

 ”فراظلا تصنو نيوتتلاب ىلالا ركمو ردصملا ىلع بصنلاب ىلبالا ركم ”ىرقو عاستالا |
 |ناقرفلا رعضاو 3 باذعاا ا ال ةمادتلا اورسساو روركلا نه 1 الأ رك

 | هناذ اهورهظاوا رييعتلا ةناغ هيحاص نع لك هافحاو لالضالاو لالا ا د ةمادتلا

 قدعا ىف لالغالا انلءحو هكشا ّى مبادل و تايثالا ملصت ةز««!اذا.دادضالا نم

 . زوز< له. الغاب وعارامثلاو هاء ودير ءاظا بع عتانعاىفئادياو رفكنءذلا

 اما ا يدشاو مهلا ىلع ءا؟ زدالا لءشاممملعشبال ىا## نول اوناك امالا

 ةياست # اهوفرتعلق الا ريذن ن٠ ةبركىفانل_هراامو 8 ضناخلا عزلاوا ىضقب تم

 ئادلازال بإ اك < ني عنتملا ص. .صضو هموثن ٠ هن مام 0 .اعدللا ىلص هللا لوسرل

 ظل نع ةناسالاو تاوهشااىف كامه«الاو امندلا ف راخزب ةرخافملاو ريكتاا هيلا مظعملا

 ان . كركم ىأ # راهنلاو لدالا ركملب اوريكتسا نيذال اوفعضتسا نيذلا لاو ل ناعالا

 ًاهف لمالا لوطو ايئدلاىف ةمالسلا لوطوه راهناو لالاركع لقو راهلاو ليللا ىف |

 قالااشيدنا عابتالل ةداقلا لوةوهى 14 ادادنأ ل او هقايرفكت نأ ان رع اخ 9

 المدلا ف :ضعل مهضع ةعاط ريصتنأ نادك 1 ادعو ورعان كتاذكا ادعو
 ن٠ وهو اهوفخا ليقواه ورظأىأ «ةمادنلا| ورسأو # ةرخ آلاف م وادع تك

 عابتالا رانلاىف ىأ# ورفك نيذلاقانءاىفلالغالا انلمدو باذءاا اوأرامل 8دادضالا

 امن دلا ىف ىبداعملاو رقكلا: نءىأ نول“ اوناكامالا نوز<لل» ## اع. نيعو.تملاو

 هؤاسؤرىأ © اهوفرت» لاقالا ريذننه ةيرقىف انلسرأامو ف لجونع هلوق #

 او ) لئلاركم لب) ةداقلا,هوناعالاز ءاومظعت( او ربك-|نيذلل ) ةلقساارهو اورهق (اوفعضتسا نيذاالاقو)

 ء< و)نآ رقااو مسو هيلع هللا ىلددمحت (هللاب رفكتنا)ان وع يعأ ذا (اننوسعأتذا) راهنلاو ىلدللاب انايا مكلوق( راهنلاو

 )) ني (ا1) ةلفسلاوةداقلا ةمادنلا رهظ لاقي وةلفسلا نم ةداقاا(ةمادنلا) اوفخأ (اورسأو) الاكشاوالادعا (ادادنأ
 زميل ه) هقاعأيلا م :اعاتلغلوش نآرقلاو ماللاهيلع دمحم ( اورفك نيذلا قانعأىف لالغالا انلدجو باذعلا

 الن“ هن ةيرةلهأىلا ( ةيرقىفانلسرأامو ).هرفك ىنزواوةبوزوا.*! اوناكاعالا ( نوامحا اوناكام الا ) ةمايقلاءوب

 اهؤامنغأ وات ربابج( اهوقرتم لاقالا )فو لوسر
7 
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| 



 رفكلاو بيذكتلانههسهوق ن» هب ىنءامم سو هيلع هلال ىناةيلست هذده ( نورفاكتب متاس رااعانا )اهؤاسؤزو 5 ٠
 0 سو هب هيلع هللا ىلك هللا ل لاقام ل“ ههلاولاةالأ رند عد ةيرقل هاىلا طق ل_سرب ملهناو هنءاحاع 7 ٠

 | نم هللا ىلع مركأ مخ :ااودارا ( نيبذع نامو ادالواو الاو.ا رثك !ن#اولقو ( لقاك دالوالاو لاو.الا ةرثك 1-2
 مهم 5 هيلع اوناه نينمؤملا ناالولو هللا مهقزرامل هللا ىلع اوهركيملولا منا اونظو ايئدلاف مهلا ره م :
 ارو سكعاك رو عيطملا ىلع قيضو ىصاعلا ىلع عسو امم رفءاشي فيك هعسقي هللا نملضف قزرلاناب مسمظهللالطباف 5

 قزرااطسب رنا لق ) ؟ ا م هلوقب باوثلا ماامهءلع 156 ريتمح ساقنيالف امهلع قيطوااميباع علا 3ك
 ردق ( ردو ءاشي نمل

 0 ىلع © نورفاك هن ملسراعإلا ط اولاقف تيدكتا ل ةرخافملاورك جتاااومش كلذلواس |

 هللالاق هقييضت قزرل ْ نكاذا هنوعدتاع ىلوان .مق « ادالواو ًالاوما رثك ١ ناولاقو ٍ عطا عطجاةلباقم ٠ : ع
 3ر و ٠هو ءالاعت

 هقز رديلع ردق نمو ىلاعت باذعلاب انتيهيالف كلذب انمركا هنالوا نوكيال باذعاانالامأ # نيبذعع نامو 4

 سالا ا نكلو ( هنق فاتح كلذلو # ردقنو ءاشين ١, قزرلا طب "ىبرناو# نايس ادر# لق

 مكلاوماامو) كلذ( نولمال هتييشع نكي ل هنابجوبناوهوةماركل كلذ ناكولو تافصلاو صئاصخما ف ةلئامتأا صانمثاالا ٍ

الو اريثكو ةماركلاو فرمشالدالوالاو لاومألا# ريك ناووت ظف## نواب ال سانلا رثكع انكلو#.
 مكبرقت ىتلاب مدالوا 

 امو ىا ( قلز اندنع .ىتااو ةبرق « قل زان دنعم كرفت ىتااب 5 دالواال وركلا وماامو## لاقاك جاردتسالا ا

 ةعاجالو 0 ةعاج ىذلاب «يرقوةلصطعاو ئوقلا ف وذ ةفصا,نالوادالؤالاو كلاواةعاج ا مودارملا نام

 عم انا كلذوىتلابكدالوا ل رب ومالا ىام "بر قت لوعفم نمهانثتسا ©« ا اص ل عونمآ نمالا ف مكب رقي ىذلا ”ىثلاب ىا

 يي 1 مدل ةهسربو را مسيوهللا ليبس ف هلامق فن ىذلا اصلان مٌؤااالاادحا ب رشالدالوالاو

 مكحف 0 6 نضل ءازج مهلك واف فاضملا فذ ىلع ؟دالواو كلا وها نموا حالضلا ىلع
 ةقلزلاو قلزلاو ؟ثيباتلا لا لحي ىلءلاعالاي”ىرقو لوعفملا ىلاردصملاةفاضا ةفاضالا و هقوفاف رست َع ىلا فعضا اوزاحي

 كيرف ىاردضملا لع بصنلا: | م شى مي رش يت ل ل
 كتبا دل ةك-ةيرق :نيدلا ءارةفلل ءابنغالاو نيفرتملا نمي # اولاقو نورفاك هب متلسرأ امانا # اهؤابنغأو
 ' نيدلانم هيلع نحضاعب اينمار هتلانكيملول ىنمإ .«ادالوأو الاومأ رثك نحن طاونمآ | ٠ نم متنا هلوعد هب 5 0 : 20 5 ا

 نسحأدق هللاناىأ *« نيبذمع ندنامو له ادالوأالو الاومأ انو مل ملاصلا لمحلاو | ٠
 ءاشي نمل قزرلا طسبب ىبرنالق # رخ آلاىف انيذعيالف دلولاو لاملاب امندلاىف انيلا

 ىلاعت هتلااض ريع طسلا لدبالو اناحتماو ءالتبا قزرلا طسب ىلاعتهنأ ىنعي © ردشو

 مكلا 0 وف كلذك امناىأ6 نولعيال سانلا 21 نكل ظ هطغ ىلع قييضتلاالو |

 نم 9 نكلىأ © الا ابر قتان دنع مكبر قت ا زاندنعركيرقتىااب؟الوأالو |

 فا ءازج مهل كاوا 9 ىههرش هلعوهناعا ديري سابعنب !لق# احلاصلعونبآ

 | ىنمي مكبرقتىف ؟ نم
 ادحا برشال لاومالا

 ىذلا حلاصلا نمؤملاالا

 دالوالاو هللا ل بس ىفاهقفش

 ندالا اد_>حا برّشال

 مسها كئاواذ ( هءناوح طرش نهو نكل ىمعالا سايعنا ع نعوةعاطلاو حالصلل مهعش رو ندلاىف مهقفو ريخلا ملا 1

 هلصا لوعفملا ىلا ردصملاةفاضا نهوهو (فعضلاءازج ٠

 هذه عما ذهاب دب ( نيبد 10 .نئامو)م 49 (ادالو اال ودا كا ًأنحن)لسرلل ) || ولاقو ( نودحاح ( نورفاكمي متلسرااعانا)

 (ءاشي نل)لاملاعسوي(قزرلا طسب قرا دجعاي مهل( لق علا ك7 ودالوالاو لاومالا ٠

 نوقدصيالو كلذ(نولعال)ةكم لهأ(سانلارثك أن ل 3 رز وعرال وهو ءاشينهىلع :

 نمالا) تاحردلاب رق (ىنازان دنع ركب رقت ىتلاي)؟هالوأةرثك ( ؟ءالوأالو )ةكملهأيركلاومأ ةرثك ( مكلاومأامو ) ها 1
 قف ) فعضلا ءازح رمل كئاوان) هللا ىلا هب رش هر نيبو هن هب ايفاصلاخ(اطاصلعو ( هللا ن هأ 50 ) نآ ٍ 1 ٠



 000 20 ةباحأولا مهانسح مهيأ فعاضتنأ فعضلا ءاّرح ىئعهو فعضلا ءازج مث فعضلا اوزاجنا مهل كئلواف

 ١ لزانم فرغىا ( تافرغلا ىف مهو )مهلاعاب ( اولعاع ) ءازج فءضلا مهل كئلواذ ىلع فعضلا ءازج بوقعيأرقو
 1 نيذلاو ) لغاشو لئاه مي ١١ زرخ» لك نم 4 نوريثعلاو ىناثلاءزلا' ) ( نونمآ ) ةزج ةفرغلا ةنجلا

 2-25ا9ُ©؟7آ9؟©آ7ُآ5571714172727223ُُ-555-225252062252315255>-لللللللااا993395939393939333533>>خ

 اهلاطباىف (انايآ فنوعسي

 باذعلا فكئاوأنيزجمم)
 ىبر نا لق: نورضحم

 عسوب ( قزرلا طسبإ
 هلردقو هدايعنم هاشينلل)
 ةيطزشام ( متقفنأامو
 ( ”ىشنه) بصنلاعضوم ىف

 هضوعي (هفلخ وهف) هنايب
 الجاع اماءاوس ضوعمال
 باوثلاب الجآوا لاملاب

 ريخوهو)ط رششلا باو
 لكنالنيمعطلا(نيقزارلا

 ناطلس نم هريع قزرام
8 010 

 ىسأ ىلعءارجأ هللاقزر

 قزرلا قلاخوهو ءالؤه
 امىتلا بابسالا قلاخو
 قزرلاب قوزرملا عفش

 نمت ىناعجو ىن دمج وأ

 موبو) ىهتشيال دجاوو
 لوقن مث اميج مهر شحم
 ى ايا ءالؤهأ ةكئالملل

 ءامسل ايو ( نودبعي اوناك

 ىف ( اولعاع)تانسحلا
 ( تافرغلا ىف مهو )ممناعا

 نه (نونمآ )تاحردلا ف
 نيذلاو ) لاوزلاوتوملا

 نوبدكي( اننايآ ىف نوعسي

 اهنوكسو ءارلا مب ”ىرقو هراكملانه «نونمآ تافرغلاىف مهو اولعاع  مهلديلع
 نعطلاو درلاب © انتاآ ىف نوعسي نيذلاو  سنجلا ةداراىلع ةفرغلا ىف ةزج أرقو

 باذسلاىف كئلوا وف اننوتوغب ملا نيناظوا اًنايبنال نيقباسم ك نيزجامم هط اهبف
 قيضيوتران هيلع عسوب © هلردقو هدابعنم ءاشينم قزرلا طسب ىبرنالق نورضحم
 اموت ربركتالف نيصخ ىف قبسامو نيتقو رابتعاب دحاو صحشىف اذهف ىرخلاهيلع '

 / هريغناذ' © نيقزارلاريخوهو و الجآ و االجاءاما اضوع « هفلختوهف ”ىشنم مقفنا ١
 أ نيربكتسملا ©« اميج مه رمش موبو 9 هتبقزارل ةقبقحال هقزر لاصياىف طسو |
 نيكرشلل اعيرقت « نودسياوناك مايا ءالؤهأ ةكئاللل لوقنمث » نيفعضتسملاو ١

 ارمشع ةدجحاولا ةنسحلاب ئزجف ممان.سج مهل هللافعضي ىأ « اولعاع ْ

 | انس لاطباىفن واما ىا مانتايآ ىفنوعسي نيذلاو نونمآ تافرغلا ىف ,هووظةثامعبسملا |
 | كئاوأ: » اموتوفيو اننوزج مهنا نويسسحم نيدناعم ىأ « نيزيس ظل

 | ءاشي نمل قزرلا طسب ىبرزا لق ف لجوزع هاوق ه6 * نورضحمباذعلاىف |
 | ناكاذا. هفلخ ىطعي ىأ « هفلخت وهف يش نم مققفنأامو هلردشو هدابعنم |

 | لاملاب الجاعاما هاوس ضوغيال هضوعيو هفلخم وهف ريتقتالو فارسا ريم ىف
 هنود فلخ لكىذلا ةرخآلا ىف باوثااباماو دفن.ال زنكى ه ىتلا ةعانقلابوأ

 ناك نم دهاجم لاق قفنملا ىلع هفلوهف ريخ نم مقفنأو ةقدصنم متقدصتام لبقو .
 | قفنوهو ليلق هلممقام لعلو موسم قزرلاناف دصتقماف همعقام لاملا اذه نمءدنع

 متقفنأامو نلوأتبالو رقفف ءرع لوط قيمت هديىفامعبج قفنبف هيلع عسوملا ةقفن
 ١ (قلهنموهف فلخ نم ناكام ةيآلاىنمموةرخآلا ىفاذه ناذ هفلخت وهف ”ىشنم

 قفن قفن أىلاعتو كرابتدتلا لاق لاق ٍلسو هيلعمتلا لص هللالوسر نا ةرب رهىلأ نع

 مسوديلعهللاىلص هللالوسرزا هنع( قل كيلع قفنأ قفنأ مدآ نبا سملو.كيلع.
 افلخ اقفنمطعأ مهللا امهدحأ لوقب نالزتي ناكلموالا هيفدابعلا عصي مون نماملاق |
 ؤسو هيلعللا لص للا لوسر نع هنع 6 م )افلت اكسمن طعأ مهللارخآلا لوقيو |

 هللادعفرالا هتلدحأ مضاوتاموائعالاوفعب اديعهتلادازامو لامه ةقدصتصقناملاق

 قزريناطاس نمءريغقزراملك نالقزربو ىطعينمريخىأ ««نيقزارلاريخوهوو» |
 لإ ةارجلا هللا قذر نموهف هلابع قزرب لجر وأ . هكوام قزربادسوأ ءدنج
 مهرشحن مورو ىلاعتهاوق#ءاوس قزارالىذلا قيقا قازرلاوهو ءالؤه ىدمأ ىلع
 ظ
 ظ
 ىفىأ «نودبياوناك ؟ االؤحأ ةكئالسلل لوقت ثط رافكلا ءالؤهىنمي 4 اعبج |
 00222521225252 2225252525552595935للل 22 يي يي بربر 222 2ر2 رت تت تت تت تت ما

 ( ايندلا ) رانلاىف (باذءلاىفكئاوأ) انباذعنمنيتئاغاوسيل (نيزجاعم) نآرقلا وسو هيلعهللا لصدم<انناي آي

 )هل ردقبو)هنمركموهو ( هدابع نه )ءاشب نم ىلعلاملاعسوب (ءاشي سل قزرلا طسب, ىبرزا) دج ايمهل(لق) نوي ذعم (نورضحم)

 (نيتزارلاريخوهو ) تان-ملابةرخ آلا ىفوراماب ايندلا ف (هفلخم و وف) هللا ليبسف (”ىشنم مةغنً ا مو)هنمرظنوهودارتقب



 «هراحاي مسا وىنعأت كيا راما 0 دراو ناكل مارك يرق و ةكئ الملل باطخ 3 رس
 تنأ) كريغامنم دنس نأ كل اهسزنتتناضطسإ) ةكف الملا أ( ول )ةيآآلا وذا سانلل تلق تنأأ :هلؤقءودحتنو

 هيلاونىذلا تنأب ىنملاوام.ج ىلاوملاو ىلاوملا عمت ىلولاو برقلاوهوىلؤلا نمةلءافم ىهوتاداغملا فال ةالوملا ع
 هذه ىلع ناك نهنال مهل مهتدابعب اضرلا نم مهنعارب رافكلاةاداعموهّللاةالا وم تايثابا ونيف مهني وانني, ةالاومالذا(مهنودنم) .

 نواخسا را هتلاريغ ةدابعىف مه وعاطأ ك ثيخح نيطاشلا ىأ )و آلان وديع اوناكلب ) كلذ]ةيفاتمهلاح تناك هسا

 نمموقر دوص نيطايشلا مهل (ًابس ةروس 3 تؤلوصو ا اهتداسي نو دشن ه4 13 ١ تدغاذا ماتضالا فا وجأف ٠ ٠

 روص هذه اولاقو نا ١

 (مهرثكأ)اهودبعافةكئالملا

 راغفكلاوأ. سالارثكأ

 نونمؤم ) نملاب (مم )
 ضعبا كضمب كلعال مويلاف
 سمالان ال ( ارضالو .اعفن

 هدحو .هلل موملا كلذىف

 أ ماكر ش ف رشا ميالة كلم أ ضيصحو مهعافش أم َنْوقوتاعإ مهلاطانقاو مم ناك

 | بوقسو ضفخ ار قو هاضاو هارعلا اعين يمايعْنْالف م تاطغلا نوحلاصلاو

 ةيلاوب يدلاوتبلا م عمو ذم اتلاوتنلا كتامجتناوا وت ير روع

 اوبرضا مث م دابعب ىضذرلان م مهئارب كلذ اوني م أك منيو اك , ةالاومال مود ند ْ

 نيطابشلا ىا## نانو دضي اوناكلب ف مهلاوقت ةقمقملا لغ مهودبع مهنااوفنو كلذنع
 ةكئالملا مها ملا نوليتو مهلنولثمت اوناكليقو هللاريغ ةدابغف مهوعاطا ثيح َ

 / رثك الاو نيكرشللاوا سنالل لوالا ريمملا « نونمؤم ع: هرثك ا منودببف |

 | هيف ىمالاذا 6 ارضالو امفن ضعبا م ضع كلعال مويلاف قع نحلل ىناثلاو لكلا ىبمع ا

 | ادع 6ع اوقوذ اولظ ندلل لوقنو: :مددحوأ ىزاجلاوهو ءازجراد رادلانال هلك

1 

 ة هبق كلعال 1

 رادلانالدحال ةرضمالو

 بملاوباقعو باوثراد لتتاذاو 0 ةديهك نم دوصقلل نيبه كلعال 0 فاطغ ناو ذكتاج متنك ىلا راثلا |

 تناكف هللاوه فقاعملاو إل رب رب لحرالا # مالسلاو ةالصلاهيلع اذنغ نوعي # اذهام اولاق تانيب انتايآ ميلع |[

 ١ نا ران وني «اذهام اولاقو #8 هعدبتساع مكعبتتسيف 5 م وابآ دعي ناك اع اكاع مدصينا ١ !كدلا لاح فال اهلاح

 | هلوقوهو# كلذنم مهنم ةكّئالملا اربتف رافكلل ريرقتو عيرقت ماهفتسااذهو ايندلا
 مهالوتنالوكالوتن نحن ىأ# مود نمانيلو تناول كلابسزنتىأ# كناحيساولاقؤل# ىملاعت

 | اوناكلب و مهل مّتدابعب اضرلانم مهنءارب رافكلا ةاداعمو هللا ةالاوه تادئاب اوتيبف |

 نوديعياوناكلبهلوقدجو فيكف ةكئئالملااو دبعدق تلق ناذ«نيطاسلا ىنءي نجلا ودخل
 | ا مهتءاط تناكف كلذ ىف مهوعاطاف ةكمئالملا ةدابع مهلاونز نيطاشلان ادار اءنجلا

 نوراضت رمد ىلع اهو

 هنأ دارملاو نوءفاتنو

 الا ذئموب عفانالو راضال
 | ا نيملاظلا ةبقاع رك ذ مث وه

 اولظنذلل لوشو)هلوش ]|
 200 ١ " . اهودبعف اهوديعاو ةكئالماروس ذه ريلاؤلاقوادوصرملاودوص ليقوم ةد أبني | ||

 ءعص وم ( هد مه م

 اوقوذ)كلع ال ىلع 0 ىأ# نونمؤم مب. .هرثك اول اهتدابع نودبعبف" مانصالا فاوجأ ىف نولخدي اوناكليقو ||
 3 8 ىلا انلا تاذع ,«ارضالوؤ# ةعافش ىأ افن ضعبل م كضعب تاع ال مويلاف ز» ىلاعت هللا لاق نيطايشلل ن نوقدصم ||[
ْ 

 ا ١ تاذل ءاوقو ةاومللظ نذل لوقتو# رضالو مهدنع عفنالن وزجاع مهنأدي ري بادعلابىأ | 3 5 ب

 مولع "”ىرقاذاى أ( انتايآ مهلع نو“ 3 لد رال دهاماولاق 4 مهيلع ىلتن داو نود اع متلك قل 8 | 00 5 تالا دهام |اولاذ تاس نايا 0 ارانلا |[
 تاحضاو(تانيب 2 كلا اذهاماولاقوكوبأ دس ناك ام كدصينأ ديرو عسودياعهتا كساد |

 ىأ ( اذهام اولاقو 20-5 ناك اع ؟دصينأدبرب لدحرالا ( دج ىأ( اذهام ) نوكرسشملا ىأ/اولاق /

 نا نودش | وناكلب ) انتدابع هب مهانمأرأن رود نم( مود نم ) انبر (انيل وتنأ)هللااوهزن (كناعس )ةكتالملا شياو ١
 ناو ةككالملا ندي( ضعبل مساري اا وبوهو(مويلاذ)ةكتالملا مما نورين ورقم(نونمؤم م مهرثك
 )0 متنك ىتلا رانلاباذعاوقوذ)اوكرش ١ ( اولظ نيذلل لوقنو )باذعااعفدب ( ارضالو )ةعافشلان م ( اعفن ) مكل
 مارهلاولالاب تانيبم 58 : نارقلاتايآ ( (راتإل )رافك لعأ رق, لعان و ) نوكتال اأ(ن اس 7

 (اذهاماولاقو) ةهل آلا نم(ىقابآ دبع ناك اع)ركفرصي(مدصينأ ددريلجرالا)مالسلاهيلعادخس نو.:» ( اذهاماولق )



 ١ قفلل) ديه بضغو .مظعب راكنا ىلع ليلد هنع لودعلاو اولقو ىأ ( اورفك نيذلا لاو ىرتفم كفأالا ) نآرقلا ( ١
 رع هلا لعدوتب ( نيم زعمالا) قل! ىأ ( اذهنا.) هلثع نايتالانع اوزعو( مهءاحابملا) هلك ةوبنلا سمالوأنآرقال 1

 ابتك ةبنكم قكرسشم انيطعأام ىأ (:اعوسرد.: بتك نه معاذيب آامو ):ارحم ءاعم هلمأت ل قاع لك رعاظ نيبهنا ىلع هوتبمن
 ءلا انلسرأالو( ريذن نم كلبق مهلا انلسرأامو:) كربشلا ةىح ىلعناهرب ايف اموسردد
 ةيلاخلا نورقلاوةيضاملا مالا نم مهومدقت ن يذلا بذكوىأ ) مهلقنمنيذلابذكو ( هاودق مهيدكت ىلع مهدعوت مث

 ) اوغلبامو)اون ذككلسرلا

 نولوالاىتوأام رشع ةكم
 ةوقو راعالا لوط نم

 لاومالا ةزاكإو مارحالا

 ىلسر اويذكف ) دالوالاو

 نيبذكملل(ريكت ناك فيكف
 نم اورز_علف نيو الا

 لصولايف ءايلإبو هلثم
 نيدف ىأ بوقع فقولاو
 ىراكت | مهءاج مهلس راويدك

 ملو لاصئتسالاو ريمدتلاب

 مهاع مهراهظتسا مهنذع نأ

 ءالؤه لاباف نورهظتسم
 ىغتسموهو اونذكفلاقاعاو

 نيذلا بدكو هل وش هنع

 ىن_ءم ناك امل هنال مهلبق نم

 مهلبق نم نيذلابذكو هلوق
 مهابق نم ندا ل_هءفو

 هيلع اومدق و بيدكتلا

 ل_سرلا بي ذكت لعءج
 لوقك وهو عانس

 ىلع نالف مدقأ لئ اقلا
 هللا يصدم رفكف رفكلا
 مكظعأاعأ لق) اسو هيلع
 ةدحاو ةلص# ( ةدحاوب

 (اوموقتنأ)هلوقباهرسفدقو
 3 ) ىأ) نآ رمال( قلل )كم رافك (او نك نيذلالاق و)هسفن ءاقلت نم قات( ى رتفم) ب ذك( كفاالا) مالسلا هملعد ل وش ىذلا

 رافك .هان.طءأ (مهانين ةامو) نيب ب ذك ( نيبمر مسالا ( اذهام(اذهنا) سو هيلع هللا ىلص هب د ,هءاح نيد ) مهءاحامل (

 هل اولاقالا مهل فو<لوسرنء(ربذن نم)دعاي ( كلبق_ملاانلسرأامو )نولوقباماهف نؤرقب ( امنوسردن بت5 نم ) ةكم

 رشع شيرق تغلبام لوق (مهانينآ امراشءماوذلبامو) لسرلا شيرقكموق لبق نم (مهلبق ن«نيذلا بذكو)كل نواوقباملثم
 أ ىسر اوبذكق) هلبق ناك نمانيطعأ| رسشع من وقو مهراعاو مهدالوأالو مهلا ومأ تءلبام لاق و رافكلانم مهلبق ناك نع
 ١ هتلاالاهلاالةدحاو ةماكب ( ةدحاوب 5 ظعأ اعا ) ةكم رافكل داي( لق)اونم وي ملنب> باذعلاب مولع ىريمعت( ريكت ناك فكف

 لجرال لج رلالوةك اذهو

 نم كلبق ,هءلاانلسرأاموؤل امو رق ىأ# اهنوسردب بتكن هل# نيكرشملاءال وه ىندي# رهانيتآ
 1 7 5 5 ل 7 1

 اوكرشي منا. باقعلاب مهرذنباربذن مه

 لهأ غلب امو ىأ ( مهانيتآ 4 1 ]+ امراشعم 4 نورشعلاو ىناثلاءزجلا

 ' لاقو 8 هنا هلا ىلاهتفاضاب # ىرتفم © عقاولا هيفام ةقاطم مدل هي كفاالا

 هانعم رايتعان لوالاو نآرئالوا مال اللوأ ةودتلا مال « مهءاحامل قدا | ورفك نيذلا

 لءفلاريركتىفو هتيم رهاظ ه#نيممرعسالا اذهنا ف هزاعاو هظفل رابتعاب اذهو |

 اليىفامو هيف لوقملاو نيلئاقلا ىلا ةراشالانم نيماللاىفامو ةرفكلا رك دب عرصتلاو»

 بتك نه مهانيت آاموؤفهنمغيلب برنو هلمظع راكنا لوقلا اذهب تبلاىلا ةهدابملا نم

 | مهوعدب © ريذننم كلبق مهلا انلسراامو © كارشالا ةدتص ىلع ليلدافو # امنوسردب
 | اذهو ةهبشلا هذه مهل عقونبانف هلدجوالنا لبقنم نابدقف هكر ىلع مهرذنيو هيلا

 | 4 مهلبق نم نرذلا بذكو 96 لاقف مهدده مث ممأرل هيفستلاو مهل ليهجتلا ةياغىف
 | ةوقلانم كئلوا اندنآ ام ردع: ءال ره غلبامو © مهانينآ ام راشعم اوغلبامو © اونذكاك

 ىدهلاو تانيبلا نم ءالؤو انناام مدع كلوا غلباموا لاملا ةرثك وا رمل لوطو

 ريمدتلاب ىراكتا, مهءاج ىلسر اوبذك نيف « ريكن ناكف كف ىلسر اوبذكف ف
 ريثكلل لوالا نال ٍباذكىف ريركتالو هلثمنم ءالؤه رزوعلف مهل ىريكت ناكف كف
 امنا لق  ءافلاب هيلع بطع كلذإو ديقم ىناثلاو قلطم لوالاوا بيذكتلل ىناثلاو

 .اوموقتنا © هيلع لدامىهةدحاوةلض ركل عدناوىدشرا# ةدحاوب مكظعا

 امو نيبمرحمسالاواذهنا مهءاجامل قعللاو رفكن يذلا لاقو ف نآ رقلا نونعي## ىرتفم كفأالا

 مالا نم ىأ# اا اب دكر وو باك هلال زن الو كات يرد تاي 1ىأ «ريذل

 ١ ىأ# مهانيت [ام ب رسثع ىاك راشعم 9 نيكرسشملاءال وه ىنمي# اوغلبامو #انلسرةفلاسلا

 | هب ريكت ناك ثركف ىلع راوبذكف #8 راعالالوطوةمعالاو ةوقلا نمةيلاهلا مالاانيطعأ
 ' لجو نئعهلوق 4ةيض املا مثالا باذع ةمالاهذه رافك كلذ ردح مهيلع 1 4

 0 نيب مث ةدجاوةاص ىأ هي ةدحاوب مكصوأو كحآ ىأ ه4 ,كلعأ اغا لت
 ْ اوموقتنأ 8 ىلاعت لاقف ةلصخلا
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 اوموقتنأ ) كلذ ن:مرثك ايدماكب مثةدحاوةلك كلك اىتج يلامت



 مكظعاامنا ىنمل وباصتنالاو ضو انود كى
 2 5 هي ١١5 زيؤح ةبجلال .اصلاخهللادج .'

  ولاصل ا سعالا ف باضتنالا 1 س وهيلعهتلا لص هلال وسر ساحم نم مايقلا وه مدلل |

 1 ادحاوونينثان يذلا نيقرفتم *# ىدارفو ىنثم 0 ديلقتلاو ءارملانع انسرممهَ |

 هللا صدم ايف # اوركفتت مث 8 لوقلا طلختو رطاوحلا شوي ماحدزالا ن اف

 بصنلاوا مفرلاوا نايبلاوا لدبلا ىلع رجلا هلحمو هتقيقح اولعتل هيءاحامو سوما

 كلذ ىلع هلمحم نونج هيام اولعتف 6 ةنج نم مكبحاصبام ظ ىنعاوا وه رامي
 هناف هقدص حجر ثىف فاك هلقع لاك ةحاجر نه اوفرعام نا ىلع مهل هبنم فانئتساوا

 ناهربب قوثوو ققح ريغنم ميظع بطخو ريطخ سما ءاعدال ىدصتينا هعددال |

 ةريثكتازسعمديلا مضنادقو فيكف كالهلا ىلاهسفن قليو داهشألا سؤر ىلع عض
 مكل ريذنالاوهنا 9 نوتبللا راثآ نه هب”ىش ىأ اذ ركقتن مث ىنمملاو ةيفاهفتسا|ه

 رجا نم ركتل سام لت ©ةعاسلا مسنىف ثوعبم هنالدمادق 6 ديد باذع ىدينيب
 ىنتلالءج هناك لاّوسلا فن دارملاو « مكلوهف ف ةلاسرلا ىلع رجا نم كتلأس ”ىش أ

 ظ «اوركتتت م ف ادحاوادحاو ىأ« ىدارفو ول نينثا نينا ىأ #« ىتثم و هللا لجال ىأ هلل

 نأ 1 ىلصدحم لاحىف اوركفتتواورواحمتو اورظنتفاعجاو .تحنىأ

 ىه ومصاختوق وقطا ميصأاه ورلعف ناةدحا ون ركظعءأاع اة" الاىنم و ةنج نم كبحاصبام) ,

 هبفض وهنا ومالا ىف باصتنالاوهنكل و نيمدقلا ىلعمايقلا هيدارملا دلو هلل اوموقت 1

 نانثالاامأبءاحامو سو هيلع هللا لصد سم أىناوركقتت ماصلاخدتلادجول اوموقتف

 نيقداصتم رظنهنف ارظنل هحاص ىلع هركف لوصحاماهنمدحاو لك ض رعونأ
 ةفصنو لدم اضيأ هسفن ركقيف درفلا امأو ىوهلا عاب امهب ليعال نب :
 هللا للصا دمنا ملعدقو طق ابذك هيلع اننرجوأ طقانونح لحرلا اذهىف انيأب ل |ه

 انهذ مدحأ ًاوالح من زوأوالقعشي رقحجر أن مهنا مرلعدق لب ةنج نمهبامؤس وديلعللا

 اذاو هننوحدع ولاج رلاةيلع دمي مهمججأ واسفن مهاكزاوالوق هقدصا دار

 اهف قداص نيه ريش ىبن هنا نيت اهب ءاحاذاو ةيآب هوبلاطت نا مكافك كل
 ا-هةلاخ نااولغتف ضرالاو تاوعدلاىف ىأاوركقتتمث هلوقدنع مالكلا متلبقو

 ىدبنيب ركل ريذنالاوه نا 9 ةنج نم كيحاصبام لاقف ًأدتبا مث دل كررشالا
 «ركلوين» لءجىأ#ى رجأ نمو ةلاس رلا غيلمت لع ىأ 3 مت كاءلتديدع 0 1

 ( مكلوهف) ةلاسرلا ىنيلبتو ىراذنا ىلع(رج نم كتلأس ام لق ) وش ءاث

5 
00 

 د

 اوموش نا ىعوربدقت ع عفرلا لح قوه قيكورإلا لع رح نا نيذه ىلعو سس 9 مالو
 مايقوأ دنع ا 4 رشو رسوةيل عدلا قتال لوشر سا نع مايقلا مهمايقندارأو ىنعأ . 34

 اوموقت نأىهو مصلختو 9 2 | متبصأ اهوتلعف نا ةدحاوب

 ل 0 قار هوز

 دن سمأ ىف (ا وركقتتمت)
 مس و هيلع هللا ىلص

 ةاتحالا 151 هن ءاح امو

 لك ضرعي و ناركفتي

 هركقلوص<امهتمدحاو

 هف نارظننوديحاص ىلع

 فاصنالاو قدصلا ران

 0 مدواى هصلإ ظنلا امد وب َيَح

 درفلا كلذكو قحلاهلا

 هلقع ىلع هركف ضرعبو

 ىدارفو ىنثم مهقرفت ىنعمو

 شوشي ام ع اًعجالا نا

 رئاصبلا ىمعيو رطاوخلا
 لقو ةيورلا نم منع و
 رثكحيو هق فاصن اللا

 جاحع روثو فاستعالا

 ةرصنالا معساالو بصعتلا

 فوطءماوركفتتو بهذملا

 (مكيحاصبام )اوموقت ىلع
 ةيلع هللا لص ادم ىنمي

 نونج ( ةن>نه ) سو

0 

 ىد نيب ط ريد الاوه

 باذعمادق(ديدش باذع

 ناز ة هنح ن

 ىعارجأ بلطي الهنا نيب مثةعاسلا ىدن نيب تثعب مالسل هيلع ) سم 237 اخ واق ) هم ةرخ لآن ادعوفزرلا 7

 مث و :عو ًايذاكو انهاكوأ ار ,>حا سس وديلعدللا لك دع ناكله (اوركفت مث)ادحاوادحاو(ىدارفو)نينثا نين

 فو*لوسر(ريذنالا ١ اود .لعمتلا لساد# ىنميوهام(وهنا) نونح نم 10 ام(مكيحاصيام) ىل

 مكوهف ) ةنؤهو لمح نم ( رحأن م مكتلاه ) دجحايمهل ( لق ) اونمؤت 7ملنا ةمايقلاموب (ديدش باذع



 ذهىفىلاموكاس أر رجالا ةلئسه ىناءانعموةجر نه سانا هللا حفبامدلوةكرجأ,ن م مكتلأس”ىشىأ هريدقت طرعشلاءازج

 ديهش ”ىش لكى ءوهو هللا ىلعالا) هريغءايلانوكسب و صفحو ركب وب أو ىاشوىندم(ىرجأن ا) ”ىث ديف ىلسيل ىأ كلوهف
 هوحنو مهلا هيجوت فذقلاوىحولاب ( قحاب فذق.ىبرنالق) هنمالاهيلا مكئاعدو ركتعصن ىلعر جالا ب لطأال ىنا هف عبق

 هئاسا ىلا هلزنيوهبقلي قحلاب فذ ىنءفو تواتلاىف هنفدقان أ بعرلا واق ىف فدقوهنموءاقلالا ىنءلراعتسي و داةعاو عفدم

 فذقي ىف ريعتلا نم لدبلا ىلع عوف سم رج كورلا العز (نورشللا و ناكانرلا مهقهزيو هغمدبف لطابلا هب ىريوأ
 20مم جلا 9 ل ا 12 ايسر دنا لعوأ

 ااما هيلع دامأ ةلااما الا الإ امزلتسه |

 | ضرغل: نوكينااما هنالديلع ىويند عفن عقوناماو ا ا | مالسالا ( قحلاءاحلق)
 | هلوش مهلأسام اهبدارم ةلوص وما وامهنم اليك ون مث امهدحاامزايناكاماياو ءريغاوا | .

 ةدوملاالا|رحا هملع مكلأساال اليبس هيرىلا دعينا ءاشنمالا رجانم هيلع م كل ًاساام لعالا دياز نملاو
 لك لعاومو دا لعالا ىرجانا 3 مهابرقءابرقو مسهعفنب لببسلا ذاتاو قرقلا ْ لطالالاز ىأ (دميامو

 ناكساب ىنأاسكلاو ةزجو ريثكنبا أرقو ىتي' صولخو قدصإععلطم © ديهش ”ىش 0
 ١ لطابلا هءىئربوا هدابعنم هيدتجم نه ىلع لزنروهنقلي 12 ىبرنالق © ءايلا || امهمدعف ىحلا تافص نم
 «بويغاامالع ه هللاثفاو مالسالاراهظابادعو نوكف قاف الا راطقا ىلاديىرب و اهغمديف || ءاجىنمملاو كالهلا نعةرابع

 ”ىرقو فوذحمربخ وا ناثريخ وا فذقب ىف نكتسملان لدي وااهعساو نال حت ىلعةل و ةفص | هلوقكلطابلاقهزو قحلا

 |١ بويفلائاسكلاوةزجو ركب واو ناوكد نب اوريثكن ب اًارقو ىنعاباردقمواىبرلةفص بصنلاب |١ لطابلا قهزو قحلاءاج
 بئاغ ةغلابم هنا ىلع دويصلاك مهفلاب ئداو وجعلك معلا قابلاو توبسلاك رسكلاب

 قا لطابلا قهزو #« دصياهمو لطابلا ىدساهو © مالسالاىا « قملا ءاحلق

 هللاىخر دوعسم نب (نعو

 !] هيلعدتلا لص ىنلا لخ دهنع

 ) لاق ةداعاالوءادبا هلقبسملكله اذاهنافىحلا كالهنم ذوخأم رثا قبب ثيحم كرمشلا أ ءانص ًاةببكلا لوحوةكمإسو

 ديعبالو ىدبال مويلاق « دامبع هلها نم رفقا لوقبو هعمدوعب اهنعطي لم

 0 لو ةنسألو اقلخا ىقنعالىنملاو مصلاوا سلبا لطابلا ليقو ١ نالطال 1 قعزو قل اءاع

 لضااعاذ ف قلانع « تالضنا لقول اهدعباع ةبصتنمةيماهفتساام لبقو هديعيالو (] ىذ اءاحاةوهز ناك لطالا
 ءوسلاب ةرامالاو تاذلاب ةاهاجلا ىهذا اهببسب هناف اهيلع ىلالض لابوناذ «# ىسفن ىلع |

 ةيطرعشلالباق رابتعالا اذهبو |
 || ديهش ”ىثشلكلعوهو هللا ىلع الا » ىباوثىأ « ىرجأنا » أيش مكلأسأ ملىأ

 || «بويغلامالع هءابالاىلا 00 ب ىنأيىأ# قلاب فذق ىبرنالق
 ”ئدبامو # مالسالاو نآرقلاىأ « قللاءاع لق 8 رومالا تايفخ ىأ

 لققو ءدستوأانغ :ىدن ةيقةنم قبتإف قهزو لطابلا هذى أ ©« دسيامو لطابلا
 لطابلا لبقو تاماذا هثءسالو ءادتا أ لسشلفا قاخيال لاو الوش لطانلا

 هلنولوقب اوناكة كم رافكزا كلذو « ىسفن ىلع لضأاتاف تالضنا لق © مانصالا

 اعاف مث نوعزت اهف تالضنالق ىلاعت هتلا لاقف كئابآ نيد تكرتنيح تالضدق كنا

 ديعيامو لطابلا “ئدبامو
 ليقو مانص الا لطابلا ليقو

 لطابلا بحاص هنالس لبا

 هل لق مك كلاه هن الوأ

 كلهاذا طاغ نمناطشلا
 ناطيشلا قلخم ال ىأ
 هثعببالو ادحأ متصلاالو
 هتلاوه ثعابلاو ”ىثنملاف

 كرتب تللضدق اولاقاملو

 (لضأ ) لعو ىف تللضنا ( ىسفن لع لضأاعاف )قا نع ( تالضنا لق )ىلاعت هللا لاق كناآ نيد
 ّ قللاَنيم (قحلابفذق. ىبرنا ) داب مهل(لق) مل (ديهش) كلاعأ نم( ”ىش لكىلعوهو هللا ىلعالا) ىباوثام(ىرجأنا
 (لطابلا“ىدبامو )نوم ىلارثكو مال--الارهظ ( قحلاءاحلق ) كلذهللا !هيدابعلا نع باغام(بويغلا مالع) قحاب سأيو

  ىلعلضأ اتاف )ىدهلاوقحلا نع ( تالض نا ) دحمابمهل ( لل) ثول وعل (ديعيامو) مانصالاو ناطيشلا قلخمام
 ىسفن ىلع كلذ ةبوةعلوش (يسفن



0 

 مل هلوقألم 32 هنا ىلوأ هريع ناك هّئشرط 0 1 0 لد اذا 0 نالدسقنلامدن
 فوذ- هءاوج ( ىرث 2 ةروس ) دق ؟ذاجيو -4 ااا 0 ا يه

 اميظع نإ تيأرل أ

 ) اوعزفذا ) ةلئاهالاحو

 توملا دنعوأ ثعبلا دنع

 ( توفالف ) رسب موبوأ
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 نوتوغب الفوأ برهمالف
 (اوذخأو)هنوةبسيالو هللا

 اوع زفىأا وعزف ىلع فطع

 مهل توفالف | ودها و

 ىعم ىلع توفال ىلعوا

 اوذخ ًاواوتوف رفاوعزفذا

 نم ( بيرق ناكمنم )
 ارث اذا راثلاىلا فقزلا

 ىلا ضرالا رهظ نموأ
 ءارحص نموأاوتاماذااهنطب

 (اولاقو ) بيلقلاىلا ردد
 باذعلا اوشاع نيح

 هيلع ع اللا
 هلوقىفهركذرورم مالسلا
 ل :> نم كبح اصيام

 شوانتلا مهل ىاو)هللابوأ

 شوانتلا / ديعب ناكم نه
 نواوانت فيك ىألوانتلا
 مهنع تدعب دقو ةيولا

 لبق تناك ةبوتلانا دبرب

 ترهذدقو 0 4

 أ 0 0 ام هلوق ىف 0 ا هيلع هللا لص دي 0 1

 ىفهناف ©ديعب ناكمنم 8 الهس الواثت ناعالا اولوانت, نا مهل نبا نمو# خواتتلا

 عنه تاذام دعب ناعالاب صالةعسالا ىف مهلاح لش ثعوهو مهنع دعبدقو فرل

 ورعوأأرق ةوةلاهتالا ىف عارذ نم هلوانتةواغنم 'ىشلالوانت. نادي رب نه لاك م
 ةبؤرلاقهتبلطاذا “ىلا تغأن نمهنا وااهتمضل واولا باق ىلعةزمهلا, صفح ريغنويفوكلا

 ضشوؤلازدقلا شان كِيلآ « شوماخلا نارا ىلا 8 :
 هلوقدنمو ترخأتاذا كعأت

 روءارومالادعب تثدحدقو « ىنعاطا نوكينااشيشن ىنع

 ظ .«دعايىأ 0 # لح وع هلوق # « بيرق عيمسدلا و ةيكحل
 توملا دنع لبقو مهروبق نم نوجرخي يح ى] تعاد َّك 7 اوع

 تحت نم لبق بيرق ناكمنم اوذخأو وه مهلةاجنالو اننوت وشبالىأ 4 ت
 بيرق ا محا 0 | و 0 00 رطب نع ا 0

 مهلىنأ و 0 ا و نءايلادبع وعلق ةتادنلا | 2 نيح ىأ 6
 ناكذقو ةبوتلاو ناعالاوهو مهلعدعبام لوانت مهل فيكى ف لاو لوانتلاىأ « 1
 درلا مهلىأو لاقف امثدلا ىلادرلا توام سايعنبالاقو هوهيضف امندلاف: 8

 ايندلاىلاةرخآلان هلع ناكمند ا مندل ىل

 000 زينل 2 3 0 ,يماديبلا ا )

 ىلاعتهللا لاق نآ رقلاو مالا هملعدم- ( هءانمآ ) ضرالا مف سخام دنع( اولاقو) ْض رالا مب ف سخو مهب

 توملادعب (دي»ب ناكمنم )ةعجرلاوةبوتلا (شوانتلامهل



 ثدلاىف مهناعا نينمؤملاعفناك تقولا كلذىف مهناعامهعفس نأوهو نوكيالام مملطل ليثعت اذهلبقوةرخ آلا نمتدعب وايندلا
 صفح 2 قو ورعو اةزمهلا شتا عارذ سيق نمرخ آلا لواتت كنوع نم ”ىشلا وانت ناديري نم لاح مهلاح تلثم
 لق تئش ناو مواقتورودا كلوقو لدبتمتئشنأوةزمهاهتلدبأت ئشناةمزالاهتيخةموهشهواو لكنالواولا تزمه
 بادعلا لبقنم (لبقنههءاورفكدقو) برقنملوانتل ازمه ريغبودغب نم لوانتلازمهلاب شؤانتلا باع” نعو مؤاقتورؤدا

 دواوقي بئاغلا”ىشلابوأبيغلا,نوملكتيا وناكو ىنمي ةينضماملا احلا ةياكح ىلعاو رفكدق لع فوطعم(ب.غاا,نوف د و)ايندلا فوأ
 -.وديلع هللا سهلا لوسر ىف مهاوقوهوأ باوصلاو قا نعوأ قدصلا نع(ديعب ناكم نهر انالوةنجالو باسحال و ثعبال
 [ةديعبةهح نه بغا |اذهاوتأدقوابذكالوا رعشالو ا رس هنماو دهاشي مل منال ىنكنا سمالا وبيغلاب ملكنا د هو با ذكر حاس عاش

 :ف ع ىتاهتداعنم ”ىشدعبأو ه: 17١ ]ه»- رمشلاو ردا ( نورشعلاوىناثلاءزملا ) هيءاحامت ”ىشدعب أنالهلاح نم

 " باملابوامالسلاو ةالصلاهيلع دم «دباورفك دقو وهدعب نملوانتلا ىنمع نوكيف ع 0
 ا 3 1 : 5 ورعى انع ب غلابنوفدقو

 نه باذعلافوا نءاطملانم مالسااو ةالصلاهملع لوسرلاىف مهارهظي ملاع نوماكتيو : 0 | الا 00 104 كلاب نوفذقإو وف تئلكتلا ناوا كلذ لبقنم « لقنم ط أ لج رووا هتئارع

 ىف اهوابست ىتلا هبشلاوهو ءسمانمديعب بناجنم «ديعب ناكمنم ف هيفنىلع تبلا | 0 6000
 | ىف مهلاخل ليث هلملو لبقنم ءاكحاك# رخآلا لاخوا لس وديلع هللا لص لوسرلارسا رهتملا نا 1

 نوفذقو ”ىرقو هقول ىف نآلل لاحمال دمعي ناكم نم هاربال امش ىدرب نم لاح كلذ ةواظعام ليص# ملط ىف

 ةضاملالاحلا ةياكح ىلع اورفك دقو ىلع فطعلاو كلذ مهقليو مهلا قلي ناطيشلانا ىلع مهلوشايندلا ف ناك الا نم

 ايندلا ىف ناعالانم هوعيضام ليصحمت ىف فذاقلا لاحم مهلاخ اليثم نوكيف اولاق ىلعوا أ ىيذو ٍةرخكلاىف انآ

 صاعنبا أرقو رانلانم هيتاجتلاو ناعالا عفننم « نوهتشيام نيبو مهنيب ليحو ه فيشر تع ا

 . ةرفكنم مههابشاب «# لبق نه مهعابشاب ل_ءفاك وط ءاحلا مضلا ماعثاب ىناكلاو أ لاجال ديمب ناكمنم أيش
 نه لوقتم ةبيرىذوا ةببرلاىف عقوم «#بيرع كشف اوناك مهنا 8 ةجرادلامالا || ديرب ثيحهقولف نظل
 اونيامينأ لبق نماسو هيلعهتلاىلس دمحم ليقو نآر قلاب ىأ# لبق نمدبا ورفكدقو ظ || هنع امتاغدنوكل هيف عقبنا
 منع با:هلعنال نظلاوهلبق دعب ناكم نم بيشلابنوفذقب وو ةمايقلا لاوهأو باذملا | نوكينا زوحتو ادب
 نمنولعيالاع لسوهياعهتلا ىلصادحم نوهرب ىنمملاونولوظبام عن ع مهدعب دعبل ناكملاو تارك ماكاو ريمصلا
 نولوقب نظلابنوجريليقو كلذب مهل عال ن هاكر حاس عاش هنا ها وةوهونولعنالث يح د 00
 ىلاعوجرلاو ةبوتلاوناعالا ىنمي « نوهشيامنيبو نب ليحو رانالوةنجالو ثمبال 72 ف 0 0

 مهلاح لثم ىلع ناكنمو متارظنب ىأ # مهعابشاب لمفاك و اهترهزو اهيبمو ايثدلا | * 0 ع
 |اوأ ١٠ آ]] تقوى ناعالاو ةبوتلا منه لبقت ل ىأ « لبق نع » راقكلا م || نم نوفضتاك سالا ناك
 . ةمهتلاو ةببرلا قوم ىأ « بيم » مع باذعلا لوزنو ثعبلانم ىأ « كشف مادارا
 . - ط 2 5 . مركأ نحنو باوثلاو
 6 هللاو ) ةهجنمهيفوذقمو بيغوهو غلاب مهفذق ناك اذهفاين دلا عأ ىلءةرخ آلا سعأ نيسئاق انب ذعر نا نم هللا ىلع

 اةاجحااوذتمو.ناغالا عفننم ( نوجتشيامنيبو مهني, ) زو ( ليحو ) فيلكتلا راد ىلع ساقنتال ءازجلارادنال ةديعب
 ؟' اهلكليحو اوذخ أ واوعزف ىهىتلا لاعفالاو ان اص لمن انمجرادلوشن مهنع كح ام ايندلا ىلا درلا نموُأةن1ابزوغلا ورانلا نم
 كشف اوناك منا )ةرفكلا نم مههابشأي ( لبقنم مهعايشاب لعفاك ) هعوقو ققعأ لابقتسالاا-مب دارملاو ىذملل
 ءادشاو كشلا لع بذسيالهتلانا عز نم ىلعدراذهةبسرلاىفهعقوأأ ذاهب ارأنمةبسرلا ىف قوم (بي ع ثعبلاو لسرلا سم أن م

 رظلابزواوقب(بيتاابنوفذقبو) ضرالا مم فسخ املبةنه(لبةنم)نآ رقلاوؤسوه.لعدتلا لص دمعت (هباورفكدقو)
 ةعب ناكمنم نظلاباندلا ىلا ةعحرل انولأس ب .غلابنوفْدَش لاق و توملا دعب (ديعب ناكم نه رانالوةنحال نا امندلا ىف

 لبق نم نيد لهأو مههابشاب( مهعارشابلءفاك ) ايندلا ىلا عوجرلانم (نوهتشيام نيبو) هني قرف (مهنيب ليحو) توملادعب
 : ضرالاو تكاوملار طاف كلا رهاظ (ببس كشف اوناك منا) رافكلا نم مهلبقنم
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 ةروس ًأرقنم ودك هللا لص هللالوسر لاق ةغلابملا كشلا هب ثعل كاشلاوا ككشلا 1 ا

 اسفاصمو اقفر ةمايقلا ماو هلزاك الا ىنالو لوسر ّق قص مأس |

 ده نان وسيراو نسخ اهنآو ةيكش ةككاللا ةروس 2 5

 . م رع رلا قمجرلا لا مس زج

 مدعلا قش هنأك قشلا ىنمع رطفلانم امهعدبم «# ضرالاو تاومسلارطاذ ددحلو | 1
 هللا نيب طئاسو الس رك الملا لعاجسإ ىشاملا مع هنالقضح ةفاضالاوهنم امهجا رخآب 1 ١

2 

 ىوذ « عابرو ثالثو ىنثم ةحمجا ىلوا »# هعنص انا ملا نواسوي هقلخ نيبو |[

 ةياآلاو لاع وهو ةقفتملا رومالا مزاولىفانس مزل ة رسما معاوذل ناكنا لوصفلاو

 هناتك رارسأو هدارع ريعأ هللاو | 19

||| 
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 ا

| 
| 
 ا
]| 
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/ 

 ا |
 مد ةثالثو ةملك نوعبسو ةئامعستو با نوعبراو 8م

 م( افرحنوثالثو ةئاموفالا عد

 مه رجئاوقلاشإ ب بست 2 ١
 1 ا امهقلاخ ىأ « ضرالاو تاومسلارطان هليدحلا ظ لجو نع هوت

 دو ةممجأأ 0 4 عبو ٍناحاحم . هلمهضعب ىأ 6 .عييد تالكوولا 4 1

 هلأ 0 ليريح 3 5 .ىربكلا هنرتايآ نه 0 دق 0 دوعسم

 عبسو ةئاما مالو نوعي رأوس جاتا

 ا هئيواةقداصلايؤرلاو ماهلالاو ىحولاب هنالاسر ملا نوغلب. هدابعن منيح اصلاو هلاببأ انيب

 ْ امنوعرمسوأ نودحرعيو اهينولزتي تبنا رمان م مهلام توافتب ةتوافتم ةددءتم ةحمجا |
 ْ دادعالا ةيصوصخ درر دلدلو هن مه ىحأأم ىلءهيف نوفرصتبو هيلع هللا مهلكوام وحن | 0

 / هلو جارعملا ةليل ليئاربج ىأر مالسلاو ةالصلاهيلع هنا ىور امل اهيلع دازام نو
 ١ ىضتقع كلذ مموامت ناىلع ةلالدلل فانئتسا © ءاشيام ناطق ديزب #9 حانج ةئاقح
 | صاوملااب عاونالاو فانسالا فالتخان ال مهتاوذهيعدتسي سال هتيكح ى د كموهئشم

 ١ لقعلا ةفاصحو توصلا نسحو هحولا ةحالك ىناعملاو 1 تادايز ةلوانتم

 | ىوذ ى 16 ةمهجا ىلوأ د ءايبنالا ىلا ىأ # السر ةككالملا لعاح ف قيس لاثم

 (يظعتوايلعت هتاذدج ( هللدمخلا) « ميجرلا نجرلاهللا مسب 4-2 ا دك

 مصتخا تح رطافلا ىنمم ىردأ تنك امامهنع هللاىضر سابعنءالاق اهعدتبمو ادم( 0 ْ"
 وهووذإ عج مسا ىوذ (ىلوأ ) دابعىلا ( السر ةكلالملا لعاجض رالا را ا سائأاج رطف نامه دح أ لا 7
 تافص ( عايرو ثالثو 4 ةكئالملاةروس ل ىنثم)حانجمج- هي 07١1م زيد (ةعنجأ) هلتمن وأ السر نم

 ناسا عاملا

 فرصتتملاعاو ةمعجال

 كلذو اف لدعلا رركتل
 لئاقل أ نع كلدق اان عا

 غيص ىلا غيص نع دادعالا

 ربركت ريغىلا ربركتنعو
 فصولاو لدعلل لبقو .

 ئاعلاو هيلع ليوعتلاو

 متعجأ ةفئاط ةكئالملانا
 مههدحا ولكل ىانانثا نانا

 متعجأ ةقئاطو ناحانج
 ثلاثلا لملو ةئالث ةئالث

 نيبرهظلا طسوىف نوكي
 هوه امهدع نيحانجلا

 ةعبرأ ميزغجأ ةفئاطو

 (قلخلاىف ديزي )ةعبرأ

 وةحمحالا قاخىفديزب ىأ

 هجولاوه ليقو(ءاشيام)هريغأ
 نسل توصلاو نسما | سخ وةبكم ىهو ةكالماةدوس ىهستو رطاف ةروسريسفب عجم ْ

 نسما طاطاو نسا ارعشلاو ْ

 ةياآلاونينملاىفةحالملاو
 ةدابز لك لوا_: ةقلطم

 ةماق لوط نم قالا

 ماكو ةروص لادتعاو

 شطبلاىفةوقوءاضعالاف
 ةلازحو لةءااقةفاصحو

 03 فلاعروسلا» نمو زح

 ةيكماهلكى هو ةكئالملا اف

 هه هءاتكرا رسساب ءأهتلاو اذ رح نوثالثوةئاموفق الآ ةثالئاهفورحونوهستو

 تاوعسلا قلاخ(تاومحلا رطاف) هللة: او هلل ركشلا لوشن( هتلدخ) ىلاعت هلوق ىف سابعنب |نعمدانساب و« ميحرلا نجس رلاهتلا مسي 9

 دعرلاو توملا كلمو ليفارسا ولمئاكيمو ليربج ىنءيةلاسرلاب(السر) ةكتالملامركم وةك الملا قلاخ(ةكالملا لعاج ض رالاو) .
 (عابرو)ةممج أ ةثالثدلن م(ثالثو) امهءريطي ناحانح هل نم( ىندم ) ةككالملا نعي ةمح أ ىوذ (ةحمج أ ىلوأ)هقلخ ىلاةظفحلاو

 لاهو ءاشيامةنسح ةمعن ىف لاش وءاشيامةحمج الا هذه ىف لاش و(ءاشيام) ةكتذلملا قاخ ىف (قاغ اد هزي ) ةحجأدمب .رأزم .
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 ْ . سانال هللا عفيام) رداق ( ريدق ”ىش لكلع هللازا ) كلذ هبشًأامونينؤملا بولقىف ةيعوناسللا ىف ةقالذوىأرلا ىف

 7 'دحأأ الف( اهل كسمتالف ) كلذريغوأةححو أ رطموأ قززةج-رةيآ نم لاقدن أك ماهبالاوةعاشالل ةجرلا تركت (ةجر نم
 ل ذلف ) سيحنو علك ( كسعامو ) هلوقىلا ى رئالأ لاسرالاو قالطالل مهفلا ريعت_ساو اهسحو اهكاسما ىلع ردقب

 0 ذمث ةجرلاىنعم ىلع ط رمشلا ىنمم نمحتملا مسالا ىلا عجا رلا ريمكلا ثناودكا اسمادعإ نم (هدعب نم )هل قاطم ( هل لسسع

 نود لصقلاب ءاكالا ضعب صيصو © ريدق *ىشلكرلع هللانا 8 سفنلا ةحامسو | مظعيو مدر مخياخ
 000 000 ل ناكام « سانا هللاعفنام ل ةدارالا ةهجنم وهامنا ضب | 00كم دج انعد

 « اهل كسمالف# ةوبنو لعو ةحصونماو ةمعنأ 6 ةجرنم# ببسأل ببسلا زو 00 :
 | لوالا لوصوملانال نيريد#لا فالتخاو هقلطي © هللسممالف كسعامو © اهبحب | هللا عزب كلذ اولعف اذاف

 اا02 000070 نإ راكأ كلذ فو بضنلاو اهلوان# قلطم ىناثلاو ةجسرلاب ردفم || ( زيزهلاوعو ) متع هدن
 نادحال سيل ءاشيامىلع بلاغلا # زيزءلاوهو © هك اسما دعب نم # هدعب نم © هيضغ ١١ لاسرالا ىلع رداقلا بلاغلا

 توكلملاو كللل دجوملاهنا نيبامل مث ناقتاو بالا لعفبال *« ميكملا » هيف هعزانم | ( ميكحلا) كاسمالاو
 اوركذا سانلا اهنأإي 9 لاقف هماعنا ركشب سانلاسعا قالطالا ىلع ام«تف فرصتملاو | كسعو لسرب ىذلا
 نوكينا ركنا مئاهيلوم ةعاطو اهب فآرتعالاواهقح ةفرمع اهوظفحا «# مكيلع هللا تمعن ْ هلاشرا ةنكمللا نقش

 مكقزرب هللاريغ قلاخ نمله يه هلوقب هبكرثينا قمعسف لخدم كلذيىف هريغل | سانلا امأاي ) هك اسماو

 لبقو توصلا نسحوه ءاشيإم قلخلاىف ديزي هلوق ىف لبقو حانج ةئاقس | باقلاوناسللب ( اوركذا
 هللانا ظزيبقلاو لقملاوه ليقو نينعلاف ةحالملاوه ليقو همامتو قالا ن_> || ىهو( مكيلع هللاتمعن )

 ساننال هللا تفيام ظ ىلامت هلوق «© هقلخم نأ ديربامم ىأ « ريدق ”ىث لكىلع | طب نع تيالعا
 دح أ عيطتسيال ىأ « اهل كسمالف »8 قزرو ريخنم ليقو رطملا لبق © ةجرنم ١
 ك_مأام عقىلع دحأ ردقنال ىأ © هدعب نم هللس الف كءامو ف اهسبح |
 ةبعشنب ةرينملانع (م) لسرأايف ىأ « مكملا »8 كسمأ ايفىأ « زيزءااوهو “ |
 هلكب رشال هدحو هتاالا#لاال ةالس لكرب ىف لوةءناك ملسوهيلع هللا ىلص هللا لورا ١

 تءنمامل ىطعءمالو تيطعأ عنامال مهللا ريدق *ىُث لك ىلعوهو دجلا هلو كلملاهل ١ 7 و قلل قانا

 ءانغو هظح ىنغلاو توما مفنيال ىأ تخضلاو ىنئلادجلاوهدجلاكنم دجلا اذ عفنبالو | قلع هت م
 اوركذاس انلا اهمأاي 8 لحو نعدلوة## كتعاطب لمعلاو ص الخال هعفنياعا كنمامهنال ا لا
 تاراغلاعنهومرهلا ,ماكسا مهيلعدتلاةمءاو ةكم لهال باطلا لق « مكلع هللا تمعن ا 0 7 0

 كقزرب» غب وتوريرقت ماهفتساوهوهتلاالاقلاخالىأ هللا رغقلاخ نمله © مهنع | © 00
 6 5 تا 5 00 3 أ هوس ا ب ل 1 لع ريع ا ( هللاريغ

 6 نه ) (  مكقزري ) اظفافسولا ىلع ةزجو ىلع رجلابو مكل ىأ فوذحم هربخ ادتبم قلاخ نال فصولا
 قلاطةفص نوكي نا زووافن اتسم نوكينا زوجي

 رطهنم (ةجر نم سانال ) هللالربام (هللا عفيامربدق)ناصقنلاو ةدايزلا نم( ”ىش لكىلعهتلانا) ءاشيام نسح توص ىف

 دك اسمادعب نه (هدعب نم) ءريغكسعامل (هل لس مالف) عنعامو(كسعامو)ةجرالاهل منامالف (اهل كمنالف)ةيفاعو قزرو

 قزرلاو رطملاب (مكلع) هللاةنم(هللا تن اورك ذا)ةكم لهأاي(سانلا امأاي) لسر اعف( مكحلا) هكا اسماىف ( زيزءااوهو)
 مكقزرب هللاربغ)هلا نم (قلاخ نم له)ةيفاعلاو

 هللا ةيصعم ىلع مهءارعأ

 عفرو داهملك ضرالا

 لاسراو داع الب ءامسلا

 ليلا ناببل .لسرلا

 هيدل ةفلزو هيلا ةوعد



 ميقت ءوسشبيرق ىلع هد ىن 1 كلبق نم ل تبدك ل نوف
 تايآ ولوأو ديثك ددع ووذ لسزىأ لسرركت اذهلو وس هلع هاب 1 هلنابهلوسر ىلسو اهيمميذكتو هلا تايآل

 نه لسرلا بيذكت. سأتف كوبذكي ناو مالكلاريدقتوملىبسأ هنالمزعو ريص باحصأو لاوطراعا لعأو ر 25

 عطو» كابقنم لسر نو تبدل تق لا هيلعاقب اس ل نوكي ومالا لع رجا او مرا بع دا نال كا بق

 9( لومألا دم صصص حس د م ع صمم ا
 00 ١ 7 ىل ْ ىلا ا نوثراعا 0 ىانف 0 ل هوة افوهالا هللاال ضرالاو هدا

 . نوكي ديخالا ىلعو أدت مالكا هارسفم فاتتساوا قل ةفص كقزريو هاتسالا اع بذكملاو بذكملاةازاعو لا ع 1 ىناكلاو ةزج وجو قلاخ لعاف دنالو ىف نشأ : 1 : 1 هلفأ 1 ١ ١
 / «« كلبق نمل سر تب ذكدقف كوب ذكين او هللا ريغ عهقالطا نماءنام قلاخ نه له قالطا ||
 ١ بيسملا نع بيسلاب ءانغتسا هعضوم تبذكدقف عضوف مهي دكت ىلع ريصلاىف مب سأتفى 1
 ( هللادعو نا سانا |[ 2-2 < هللا ىلاو »و ةرباصملا ىلع ثحلاو ةيلستلا ةدايز ىضتقملا يظمتل لسر ريكتتو |
 قا نر تا رشحلاب# هللادعونا سانلا ابنأي » بيذكتا وربصلا ىلع مهاياو كيزاجيف « زومالا |
 مكنعدختالف ( ايندلا ةرفغملا مكينع ناب ناطلا «رورفلا هاب مكترغيالو ط اهل ىبسلاو ةرخآلا بطوعأ ةورخلا كت رت لو ) نيس | معا كلهن م ايلا ةويخلا كت رشتالف قطا هن تاخال يا
 لا كفمخالو انزل || 06 لوانتك عقوتلا اذهب بنذلا نكل تنكماناو اهنا ةيصعملاىلع رارصالاعم

 نع 'اهعفانع ذذاتلاو 1 #« ودع مكل ناطيشلانا وف دوعقك عجنوا ردصموهو مضلاب 'ىرقو ةعبطلا عفدىلع

 00 ةرخآلا لمعلا 0 0 ىلع اونوكو مكلاعفاو كدياقعف # اودع هوذختاذ وف ةعدق ةماع ةوادع .

 مكترغبالو ) هلادنعام || ىأ « نوكفوتىناذوهالاهلاال  تابنلاىأ « ضرالاو ف رطملا ىنمي يقلل
 ناطيشلاىأ( رورئلاهللاب | مكقلاخهللا ناين ورقم منأو ثمبلا راكثاو هتلاديحوتببيذكتلاوكفالا مكل عقب نبأ :
 ةيذاكلا ىامالامكيتع هتاف || |وديلعمتلالسديتىزمي «كلبق نم لسر تبذك دقف كولذكي نآو مكقذادو 17
 0 ىنغ هللانا لوو ا ىلاعتهلوق دع هبنذكتب رافكلان م بذكملا ىزجمف ىأ » رومالاعجرت هلام 2

 كبيذكت نعو كتدابع | ىأ# ايندلا : د رغت الف ©ةمايقلا دعو ىنعي « قح هللادعونا سانلايبأي

 ( ىدعمكل ناطيثلا نا ) || ير ورفلاهتلاب ركن رغيالو هللا ذنعامبلطوةرخآلا لعنع اهبفامواجاذلب مكتع دم
 ماسه ولمات تول لق مكسب لعف ةوادعلا رهاظ | ىلاعتلاقفوهنم رورغلا نيب مةئيطخو تدل رد هللان ناف متشاماولعامكل لق
 بط 6 ولمفام كايا هوعبطتالو هللا ةعاطب هوداع 8 0 اودعمودخ اذ ودعيكل ناطيشلا

 ءوذئاف)هلاوحابهل عال نم

 ىذلاهض رغنابهعبنا نمأطخومرسأ رس صل منكر هجو كرس هتاداس ىلع لدي مالا كتم ندج بالو كلاود (ٍ

 ناو) كقزرتةبل آلان أن وبذكتنبأ نم (نوكفؤت ىنأف) ركقزربىذلا (وهالاهلاال) تابنلا (ضرالاو) رطلللا
 روءالابقاوع ( رومالاعجرتهللاىلاو) شد رق كموقكب ذك اكرهه وق ممذك( ك كلابق نم لس رتب ذك دف ) شيرق 0

 (ايندلاةوبحلا )هللا ةعاط نع ء(مك رغتالف)ناك(ق>ح) توملادعب ثعبلا (هللادعونا) ةككلهأي ( سانلاامأي ) ةرخآلاق ١
 نيغلامضب تأ ًارقناامدلا ليطاب لاق اهو ناطيشلا (ر ورغلا) هللا نيدنع (هللاب ركن رغيالو) ميعنلاو ةرهزلانم ايندلاةا : 3ك

 نيدلا ىف هوءيطتالو وب را (اودعءوذخئاذ) ةعاطلا ينزف فايع (

 ىئاشءاتلا فب مج رب هناتهسي

 بوقعيو ىلعو ةزجو

 امااي ) لهس-و فلخو
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  ءاطقلا تشك مث(ريمسلا باح, نماونوكل هيزحا وعد اعنا ) هلوش كالهلادروه مهدروب ناوه هتملش ةوعدىف ههؤي

 7١١ هنالديدش باذع هلف هامدنيح هءاجأنف ىأ ( ديدغ باذع مهل اورفكن يذلا ) لاقف هكرتوناعالا لعدلك مالا ىنبف
 ٠ ةرفثغ مهل ) هوداع لب هيزحنم اوريصيملو ءوببجم ملو ( تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلاو ) هعابنا ىأ هبزحنم راص
 ١" نييزتإ ( انسحهآرف هلع نيزنفأ ) مالتلاوةالصلاهيلع هببنل لاق نيشبرفلاركذاملو ,هداهج ربكل ( ريبكر جأو
 لاق حسو هيلع هللا لس ت4 176 ف هتلالوسر 4 نورشلاو ىنئاثلاءزجلا ) ناكف هلنيزي ملنك ناطيشلا
 12200000 4 221001037 ع ل 5 مكلاوحا 71 ءاشي نم لضيهللا ناذ) لاقفال

 باذع مهلاورفكنيذلا ف ايندلاىلا نوكرلاو ىوهلا عابتاىلا هتعيش ةوعدىف هضرغا ا
 هءاعد باحا نملدنعو © ريكرجاو ةرفذم مهل تاحلاصلا اولعو اونهآ نيذلاو ديدش

 حلاضلا لمتلاو ناميالا ىلع هلكسمالل ءانبو:ةٌغرافلا ىنامالل عطقو هفلاخ نلدعوو

 بلغنا هلع هوسدلْن زنفأىا هلربرقت # انسح ءآرف هلع ءوس هلنيز نفأ © هلوقو

 هلنيزب منك انسح عيبقلاو اقح لطابلا ىأرف هنأر سكتنا ىتخ هلقعىلع هاوهودمهو

 باوجلا فذ هيلع ىهامىلع اهمعقتساو لاغالا نسحعساو قهلا فرعىتح قفوللإ
 هلغ هوس نيز نفأ هريدقت ليقو «ءاشينم ىدهيوءاشي نملضي هتلاناف ف ةلالدل
 *تارسسخ مهيلع كسفن بهذت الف © ةلالدإ فذحف ةرسح مهيلع كسفن تبهذ
 (| بيذكتلا ىلع مهرارصاو مهيغىلع تارسعلا مهيلع كسفن كلهتالف هانعمو هيلع

 || بنسملا لع تلخد ةثلاثلاو ببسلا ىلع الخد نيءلوالانا ريغةيبيسلل ثالثلا تآافلاو
 مهلاعفا ىواسم ةرثكوا مهلاوحا ىلع هماقعا فعاضت ىلع ةلالدلل تارسحلا عجو

 بهذ ةلصلب همدقتنال ردصملا ةلص نال اهلةلص تسيل مهيلعو فسأتلل ةيضتقملا

 ( تارسح مهيلع كض

 ىنءملا نا جاحزلا ركذو

 هلع ءو_س هلنيز نأ

 ةرسح هلعكسفن كرهذ

 ةلالدإ باوجلا فذحل

 هلع ءوس هلنيز نفأوأ
 ةلالدإ ف ذل هللاءاده نك

 ءاشينم لضي هللاناف

 الف هيلع ءاشينم ىدبحو
 ىأ ديزي كسفن بهذت

 ةلص مءاعو تارسعلل

 كله لولاك تهذت

 امزح هيلع تامو ابَخ يلع
 تاربنحم قلمي أزد

 (ىرغيوطم مرسم
 (اونوكل)هتعاطوهنيد لهأ

 (ريمسلا باص نها وعمتجمل

 دمج (اورفك نذل ا)هعم

 نهاونوكل »© ءءانلوأو هعاشأ ىأ # هءزح اوعدن امنا ىصاعملاو رفكلان م د

 مهل اورفك نيذلا © ىلاعت لاقف هيفلاخعو هيقفاوم لاح نيب مث 46 ريعسلا باحصأ
 هلوق # 4# ريبك رجأو ةرفتم مهل تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلاو ديدش باذع

 ىكرشمو لهج ىبأىف تازن سابع نبا لاق هلع ءوس هلنيز نفأ 9 لجو نع
 .ءامد نولحت- نيذلا جراوملا مهندو عدبلاو ءاوهالا باعصأىف تلزن لقو ةكم

 نودقتميو انو احتساال منال مهنم ٌبونذلانم رئابكلا باعحأس دلو مهلاومأو نيلسملا
 # انسح هآرف © هلع عبق هيلع هومو هلدبشمنيز ىنعمو اهاياميباكترا عم اهعرحت
 ىأرف هللاءاده نكاقح لطابلا ىأرف هلعءوس هلنيز نفأ هزاع فذح ةيآلاىفو

 لبقو # ءاشينم ىدهجو ءاشيزه لضي هتلاناذ © الطاب لطابلاو اقح قحلا
 © تارسح مهيلع كسفن بهذت الف ف انسحءآرف هلع ءوسدنيز نفأةيآالا زاحم
 نوعللاو تافام ىلع نزحلا ةدش ةرسحلاو ءاشي نه ىدجو ءاشينه لضي هللاناف

 11 متفتال ) نآرقلاومالسلاهياعدمح“ (اونمآ نيذااوز ظيلغ(ديدش باذعمبل) هياصعأ ولهح وأنآ رقلاو مالسلاهيلع

 "| ريكرجأو) ايندلاف مونذل ( ةرفغم هل ) هياححأو قيدصلا ركبونأ مجرنيبو مهني اعف تاءاطلا ( تاحلاصلااولعو)

 | ناعالاب هانمرك أنكلهجوب أ وهواقح (انسحءآرف) هلععبق ( هلعءوس) هلنسح ( هل نيز نفأ ١ ةنلا ىف مظءباوث

 , |! نم)هنيدا(ىديو) هباعتأو لهجاابأ ىنسي كلذ الهأ ناك نمهنيد نء(ءاشي نم لضيمتلاناف) هباحح أو قيدصلا ركبابأ ىنميةعاطلاو
 نارهكآله لعتنامادن (تارسح مهلع) نزحلابكاسفن كلمتالف(كسفن بهذتالف) باص أ و ركباب أ ىنمي كل ذل الهأ ناك نم(هاشي



 لسرا ىذلاهللا وف هيلع ميزابهف © نومتصياع ميلع هللانا وظهيلع رسما 0 ١
 لاخلا ةياكح ىلع 6# اباعس ريثف ف “غرلا ىئاسكلاو ةزجو ريثك نبا أرقو « حاير

 رارغسا لع ةلالدال لاعءقالا ف ةالتخا نوكي ن نأ زوج و اهيلاءد:-!كلذلوةيصاخنا ١

 ظ
 تاوملا ءايحا لثمىا 4 روشنلا كلذك وف عنصلا ديس نه امهيفامل صاصتخالاىف
 سيقلاىف ةداملا فالتخا لاقحاالا امهنا» سيلذا ةيرودقملا ةحصىف تاومالا روشن |

 هيام ةزملاهللف 96 ةعنملاو فرسشلا 6 ةزءلا ديرب ناكنم ف قلخلا داسحا هنم تينبف 1

 تاقعلابدرعوهبف 0 نوء:صياع ميلع هللانا 00 اونمؤي منا هك الهو حرت 0

 دناكم نم هع 0 4 بام ريثتف ريثتف حلي ىلا لك ىذلا هللاوؤط يعين لا لع أ

 ضرالاهد» انييحاف تسمدلب ىلا 2 1 ءانقسف » هب ”ىحنو هعمجت لّقو ْ

 نا ئوز تاونالا رودشن تاوملا ءاحا لثم ىأ < روشنلا كيذكااهتوم دعب

 ارضخ زتم هب تريم مث الخ كلهأ داون ترسع له لاقف هقلخيف كلذ ةيآامو
 ناكنم 3 ىلاعت هلوق ع هقاخىف هنأ كلتو ىتوملا هللا يحب كلذك لاق من ضل 9

 ةزعلا هللفةزعلا نأ 5 نأ ديرب ناكنم هانعم لبق 0 اعبج ةزعلا هلل ةزعلا ديرب

 هل نم ةعاط ىلا ءاعد وهو هلئاةعاطب ززعتلف ةزءلا ديرب ناكنم هانعم ليقو اع

 مانصالا اودبع رافكلا نا كلذو هتعاطب هتلادنعزم ةزعلا بلطيلف ىأ

2 

 | اهثادحا نايب دارملانالوةمكحلالاكىلع ةلادلا ةءيدبلا روصا!كلتل اراضعتسا ةينض

 ا هناثييحاف قفءايلادب دشتي صفحو ىاسكلاوةزجو عفان ًارقو 6 تيمدلب ىلاءانقسفوه سلا |

 مانصالابن وز زعتنورفاكلا | بسلا بيسدناو ناحتلايوأ هرك دك بناممتلا 0ك هنم لزاتلا رطملاب # ضرالا .

 لا مل علام امهنق لودعلاو اهسييدعب « اهتومدعب ف ارطم رئاصلاوا 1

 انع مهل اونوكل ةهلآ |

| 

يفك لاقو اهيف هللخدمال كلذو هيلع
علا تحن نم اه لسرب ىلاعت هناذ ءامحالاة 

 / شر

 ريم حايرلا ةر راثا | مق عقل ن ىلا لاما بمحل ريت 1 ل هب شرالا )ان يك +

 قوس كلذكو برغتست لاح ةيصو_هخو زيبغ ع وبهيف لعفب نولعشب اذكهوةينابرلا ةردقلا ىلع ةلادلاةروصلا ك 5 دل

 انيبحأو انقسفلبق ةرهابلا ةردقلا| ىلع ليلدلان مناك ال امتوم دعب رطملاب ضرالا ءايحاو تيملادإبلا ىلا باشا
 لثم ىأعفرلا لعىف فاكلا ( روشنلا كلذك) هيلعلدأو صاصتخالا ف لخدأ وهام ىلا ةييغلاظفل نع امهب الود 1

 تحن نم هلسرب ءاع قلخلا ؛ ةكئالملا ةروس ) هللاوحت لبق ه# ١/7 زوح تاومالاروشن تاونملا هاي

 تش لاحرلا ىنك شرعلا ]
 ند ( قلخلا داسح | هنم

 ةزءلا هللفةزعلا درب ناك

 اهلك ةزملا ىأ ( اعبج

 امندلا ةنع هللاب ةصتخم
 ناكو ةرخآلا ةزعو

 هللان ود نماوذخاو لاقاك

 مهتتسلاب اونمآ نذلاو

 موق ةأطاوم ريغ نه

 نيكرشملابنوززعتب اوناك

 | ىتوملا هللاّوحم فنك هللالوسراي تلق لاق لبقعلا نيزر ىبأن ع هريسفتىف ىز

 نوذخح نذلا لقاك |
 نودنم ءايلوأ نيرفاكلا
 مهدنع نوغتبأ نينمؤملا
 اعيج هللّدزعلا ناف ةزعلا

 هللابالا ةزعال نأ نيبف
 هللادنع اماطيلق ىنعملاو

 امجةزعلا هللدلوق مضوف

 هن هع ءاتفتسسا هعطوه |

 ىثلا نال هملع هتلالدإ
 هيحاص دتع الا تاطبال

 كلوق هري-ظنو هكلام و

 هماقع هيلع لدبام تقأ كنا الا مهدنع اهلطيلف ( سه ؟ اخ و اق ) ديرت راربالا دنع ىهفةعصنلا دارأن
 وه ةزعلا هب بلطيام نافرع مث زيزءلا عطيلف نيرادلاز زعدارأن ف زيزعلاانأ موب لك لو. مكبرزا ثيدبلل .

 لسرأىذلاهللاو) ودنا راد ىف سوهيلعدهللا لصد كالب.ةنايخخاو ركملا نم مه رفك ىف( نوعنصي اع . عل هللا ا 0 | وتم 3

 (امتوهدعب ضرالا) دال( هبانيبحاف ) هيف تايثال ناكمىلا (تيمدلب ىلا) رطملاب(ءانقسفاياححس) مفر و ريثتف

 ةعنملاوةردقلاوةزعلا نأ نأ ( زءلادي رب ناك نه م) روبقلا نهنو> رخو نو. كلذك ( روشنلاكلذك ) امسومو



 لسرلاو لوبقلا ل ملاهيلا هلوق ىنممو( هعفرب حاصلا لمعلاوبيطلا ملكلادعصي هيلا ) هلوقب اصلا لمعلاوناعالا

 هءااوىاثلا ءزدلا فصولوبقلاب فصئااملك

 تاملك بيطلا ملكلاو

 هتلاالا هلال ىأ ديحوتلا
 ةيببطلا ساقلا ناكو

 هني سيل مج لك نكلو

 ءاتااالا هدحاو نيبو

 لمعلاو ثنؤيو ركذ
 ةصاخلا ةدارعلا اصلا

 عفارلاف بيطلا ملكلا
 لمعلا عوفرملاو ملكلا

 هللافارلا ليو دحوم

 لمعلا ىا لمعلا عوفرملاو

 ةراشاهيفوهللاهعفربحلاصلا
 ىلع فقوتب لمعلا ناىلا
 دعصي بطلا ملكا 4 را

 لماعلا عف رب 0

 دارأن م ىأ هفرشو

 اًاص المع لمعبلف ةزعلا

 دبعلا عفرب ىذلاوه هناف
 (تاايسلانوركع نيذلاو)
 فود ندصل ةعص ىه

 تيامسلا, تالا 0

 دعتم ريغ لف ركم نال
 هل-ع نالف ركم لاشال

 هب شيرق ركم دارملاو
 اوعتجا ني> مالسلا هيلع
 هللا لاق اك ةودتلارادىؤف

 نيذلا كب ركع ذاو ىلاعت
 ةيآلا كوتثل اورفك

1 

 ظ

 امهدوعصو حلاصلا لمتلاو ديحوتلاوهو ةزءلا هبباطيامل ناس 6هعفرب حلاصلالمعلاو |

 الا هللا رابتو 0-0 هتلاو هللاالا هلاالو هللدجلاو 0 تا

 اورفغتساالا ةكتالملانم مج ىلعنوب رم الف نوبدعصب مث هحانج تحت كلمن هذخأ |

 : همكحالاهيفذفنيالث يح ىلاوأ هي 178 ]ه- دوعصلاوةعفرلاب  نورمش

 تيطلا ماكلا دعصيةبلا 0 لولدملا نع ليادلاب ىنةةساو اهلك هل ناذ هدنع نم اماطيلف ىأ

 مأ] | ناذ ملكلل هءفريف نكّسملاو امهتفيحب ةبتكلا دوءصوا امهايا هلوبق نع زاحم هنلا

 0 ا هيوقيو ناعالا ققحيهناذ لمتللوا لمعلا بصنهلا هديؤيو ددحوتلابالا لبشال لمعلا
 0| نيءانبلا ىلع دعصي ”ىرقو ةفلكلانم هيفامل فرسثلا اذهب لمعلا صيصختو هتاوا

 ءاعدلاو ركذلإ لوانت بيطلا ملكلا ليقو كلملاوا ه.ماكتملاوا ىلاعت هللاوه دعصملاو

 ربك هللاو هتلاالا هلال ردادخلا وهللاناهتوه مالسلاو ةالصااهيلع هنعو نآرقلا ةءارقو
 1 لع نكيملاذاف نجرلادجو اهب يح ءاعسلا ىلا كلملا ام جمع دبعلا اهلاق اذا

 ىنللشيرق تاركم ىنعي تائيسلا تاركملا « تانيسلا نورك نيذلاو إف لبقب
 هلتقودهسح ثالث ىد_>اىف ىأرلا مهروادتو ةودنلارادىف ىلحو هيلع هللا لص

 ىأ « هيلا © نينمؤملا هلاياوالوهلوسرلو هتلالاةزعال نا هتلانيبف ززعتلا ايار
 هللاناحعس وه ليقو هللاالا هلال لوق وه لبق « بطلا ماكلادعصي ف هتلاىملا
 || لاق دوعسم نبا نع ءدانساب ىوغبلا ىور # ربك أ هللاو هللاالا هلاالو هتادجلاو
 0 لوقي سم دبع نمام لجوزع هللاباتكنم هقادصع مكنأبلأ اثيدح مكتندحاذا

 هبلا هلوق هللاباتك نم هقادبصمو نيملاعاابر هجو اهب ”ىحن ىتح نهلئاقل

 نب جاجا هدائساىفو دوعسم نبا ىلع فوقوم ثيدح اذه بيظلا ملكلا كعصلا

 هللا لبق ىأ دعصي هنلا 01 مو لات هارت ببطلا ملكلا ليقو فبعض ريصت

 ْ ا لينا فر ىأ سابع نبا لاق  هعفري حلاصلا لمعلاو # بيطلا ملكلا

 | هتلارك ذنف ضئارفلا ءادا حلاصلالمعلاو هللارك ذ بيطلا ماكلا لبقو بيطلا ملكلا

 , رقوامزكلو للا سيلو ىتتلاب ناعالا سيلو هلع ىلع همالك در هضئارف دؤي ملو
 لاقنمو هلوق هيلع هللادر ملاص ريغ لو انسح لاق نف لاعالا هتقدصو بولاقلاىف

 لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي هيلالوقت هللاناب كلذ لمعلا هعفري انلاص لعو انسح

 لو ةشالا العالو الوقالو لمعبالا الوقهللالبقبال ثيدحلاىف ءاحو هعفرب حلاصلا

 لبق الف ملاملا لمعلا مقري بيطلا ملكلا ىأ ملاصلا لمعلا ىلا ةعجار هعفريفف ءاهلا
 || لمعلا لبقو هتلادعفرب حلاصلا لمعلا هانعم ليقو ديحوتنع ارداص نوكي نأالا الع

 ظ لاعفالاو لاوقالا نم تاريخا لوبق بيس صالخالازا كلذو صلاخلا وه لاصلا

 | نيذلا ىنعي لقو كرشلا ىأ تائيسلا نولمعي ىأ * تائيسلا نوركع نيذلاو *

 ظ
[ 0 
0 

 ( اوركم ) ( تائيسلانوركع نيذلاو )بيطلا ماكلابهلبش (هعف ريحاصلا لمتلاو)هتلاالاهلاال(بيطلا ملكلا دعصيديلا

 واتقبوأ ادرط هوحرخوأ انج هوسيحبنأةودنلارادف سو هيلع هللاىلص ديك الهى نومنصيلاقنو هللاب نوكرشي



 مهيلع 0 ردب بيلقىف ميو 0 ة - 00 نود لطربودسفت '
 هللاو ) هلهابالا 'يسلا ر 1-2 قيحنالوهلوقو ن. رك املاريخ هللاوهتلاركك و نورككو ىلاعتماوق مهيف ق
 لمحتامو )اناناو انارك ذوأ اذانصأ" ( ااوزأ مكلعج مث ةفطن نم ) 5 ًاشنأ ( مث بارت نم ) 1

 نمرمعيامو 0 موا 2 الملاةروس )ل الا ىأ لالا عضومىف ه4 107 ]قفح وه (هلعبالا مصقإلا

 نميري باو ىأ ( رسم )ل يسرا يو دينو راكع هنود وال 4 ينل باذن ١ ملل 9 الج
 اعارمسم هامس اهو دحأ مكقاخ هللاو 95 هلوقب هبلع لذا هيزيغتتال ةردقم رونالازال ذا دي 4 دوت

 سصقشنبالو ( هيلارباص وه «احاوزا مكلعج مث * ةياهتمهتبرذ قا 6# ةفطأ نم 7 #3 ةنممدأ قاع بار ره

 ىنمي( باتك ىفالاءرعنم ]' نم رمعنامو وف هلةمولعمالا 6 هلعبالا مضتالو نا نم لمتامو ف اناناوانارك ذ
 ناسنالا ةفيح وا حوللا ١ رمعملا رع نم * هرعن» صقنالو وه زيكلا ىلا هريصه نع رعىف دعامو # رغم يع

 6 ناف ديز صقتنبالو || اصقان'هلمم هرغ صوقتملا رع نم م صقتبالوا هربع نم صقان رعمل ىطعي ناب هينا

 ليوط أر معءاماناسنالا ]| عماسلا مهفلةقث هبف عاستلا ىلع رمعمللوا هيلع هلباقم ةلالدإ ركذي ملناو هلريمشلاو |
 ىأرمعلاصوقنموأر معا | دحاو رعىف ناصقنلاو ةدايزلا ليقو قالا هبقا_هيالو ادبع هللابيشال مهل

 هيلع بقاء نااماذ هريصق | ةنط ناوتس هرم 16 1 هف را لثم حوالاف تدب تا بابسا َر اي

 لاف هفالخو ريمعتلا || هرعةفيحص ىف بتكي هناذ صقتيو هرع نهرعام ناصقتلاب ذارملا قيقو توفر
 ع اموهلوق م 2فيكف هللا لع وه © باتك ىفالا 3 لعافلا ءاش ىلع صقنبالو بوقع نعو امويف و

 نم" ضقحالو رسم م | تمدقلاو ةلاتلاوا ظفحلا ىلا ةراشا ه ريسي هللاىلع كلذزا ةقيضلاوا وتلا

 مالكلانم اذه تلق هرع | باذعمهل و ءايرلا باعصأ مهلقوةودنلارادىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هلالوسرب اوركت

 هللوأتىفةقث هيف جماستملا || لجورع هلوق © ةرخ لاف كلو لطب ىأ © 0 وه كئاوأ ركمو ديد شا
 الاكتاو نيءمأسلا ماهفاي 3 مم 2 هّشرذ ىعل 4 ةقطن نم مم 2 مدآ ىعلإ « بارثنم . كماخ لاو 2 ْ

 مهلوقعب ءانعممهدردست ىلع || كنانه لاق اجل كض»ب جوز ليقو اناناواناركذ انانسأ ىندي « احاو
 ةلاحا مهياع سيتليال هناو | © ءرعنم صقنبالو » ذحأ نع لوطيال ىأ جب رتسمنمْزسشلامو لل ١
 رعف رصقلاو لوطلا || باتكلا مأىف بوتكم ريبج نب ديعس لاق لوالا ىلا فرصنب ليقو رخآ
 سانلامالك هيلعو دحاو || ةثالث بهذ ناموب بهذ موي بهذ كلذنم لفسأ بتكي مث ةنس اذكو اذك
 ادع هنا فأل قرف تكلف باتك الا رصقنالو ناسنا رع لوظإال 50 ملا

 ليوأتوأ مالا هنقاعبألو هللءقف رخال هلحأ رخؤي نأ هبر رع اءدول هللاو ةاتولا رع ترضح نيح

 ةفرمصلا قف تكي هلا ةيآلا رضح اذا اًذهلاق نومدقّتسإالو ةعاس نورخ الا مهلجأ ءاح أذاف لون ىلا

 مةلَس ان 4 حوللا ىنعي » باتك ىفالا » يلا هذهأرقو كلذ دازينأ زوهف كلذ لقاماف

 يلا هاوقا## نيه هللا ىلع لاعالاو لاح ”ةلاةباتكى أ *د ريسي هللا ىلع كلذ نا 0

 < هب

 بهذ كلذ لفسأ ىف تكي

 توع نه هرعنم صوقتنملا وةنس نيتس غلب نه رمعملا ةداتقنعو ه رعناصقن كلذف هرخآ لع فأي تح ناهويب هذ

 ١١ ريسيهتلاىلع ) هتاصقنؤرمعلاةدايزوأ ءءاصحاىأ( كلذ نا) ةنش لا (

 لاقيوهبامسأو لهجوب أ وهو كلو دسش (روموه) كنئالوأ عاص (كئلؤركمو) نوكيامدخأ (ةيدش هي

 انانسأ(اجحاوز أم كلعج مث) ركقإبآ ةفطن(ةفطن نم من) بارت نممدأ ومدآن ء(بارتن شن هلاوزاراخأل ١
 دعالو رمعم رع ىطعيام( رمعم نم رملامو) هنذابو هللا |« (هلعبالا) مامتريغاوأ ماقل(عضتالو) لماوح نع 6 7

 ةباتكر يغب نيه(ريسي هللا لع) كلذ ظفح (كلذ ناز لذ وفم اح وللا ىف نيبم باتكىف ب وتكم(باتكىفالا رع ن» صقش' :آ



 ٠ تسول وير ا ا ل ا ا دس
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 اع) شطعلارسكي ىذلاوه لبقوةبوذعاا ديدش ( تارفبذع ) امهدحأى أ ( اذهنارحلا ى وتسيامو ) لهس

 2 رحب ىذلاوه لسقو ةحواملادبدش ( جاأ لم اذهو ) هءارش عش رب هيودتوذعا رادختالا اقيتسا ىدض ( هءارش

 ' سرلاولؤلا ىهو(امنوسيلتةيلح ن وحرمه و)كملاوهو (ايرطاج نولك أت )امهنمدحاو لكم و (لكنمو)ه تح ولع
 تن ) ةرخام عج ىهوهتقش ىأ ءاملا ةنيفسلاترخم لاقب اميري ءاملل قاوش (رخاوم) لكف ( هيفكلفلاىرنو)
 َز ركشت كلعلو) هيلع ىنحملاةلالدل لكشي ملر جب ملواو اهلبقايف نكلوةي الاىفرك ذ هلرحجيملوهللا لضف نم ( هلضفنم

 لاو نموملانيلثململاو بذعلا تيك 18١ 9- نيرححلا ب رض 4 نورسشعلاوىناثلاءزجلا ) هلضفنم ىاتآ ام ىلعدللا

 لف براغ (4 لبلا طفاذهو هيارش عئاس تارف بذعاذه نارحلا ىوتسيامو 2 : 6
 جاحالاو ءرادحنا لبسي ىذلا خئاسلاو شطعاا| رسكيىذلا تارفااو رفاكلاو نمؤملل . 0 3

 لك نمو ]» لف ىلع حلحو فيفنتلاو ديدشتلاب غيس ”ىرقو هتحولع قرح ىذلا | ا
 000 0003| ف ق دارطتنا « اهتويبلت ةلح نوح رمجستوايرطاخل نولك أت | بقي رط يع لصتحو
 ثيحنم نايوتسيال دئاوفلا ضءبىف اكرتشا ناو اممنااك ىنمملاو ليثتلا ماهتوا معنلانم | هيمي و + وداطخل
 هريغو هدسفاام امهدحا طلاخ هناف ءاملازه تاذلاب دوصقملاوه ايف نايواستءال امنا ) لطف مث نيرحملاب نيسنجلا
 اتافصلا ضعبف امك ارتخغا قفتا ناو رفاكلاو نمؤملا ىواست.ال دترطف لاكزع | رفاكلا ىلع جاحالا رحلا
 | ءرطفلا لع امه دحا ءاقبو ىمظعلا ةيصاخخاوه ايف امهفالتخال ةواضعسلاو ةءاوعشلاى | عفانم ف بذعلا كراش دق هناب

 ةاثملا نم بذعلا هيف كراشي اع رفاكلا ىلع جاحالل ليضفتوا رْخآآلا نود ةيلصالا
 01 هرجمماملا قشتا رخاومإ لكؤ هيفا كلفلا ى رتوؤ# تقاوءلاوىل آاللاةيلحلاب دازملاو

 ”لداع قلعتتنا زوحيورخاوع ةقلعتمماللاو اهيفةلقتاابهللا لضفنمه«هلضف نماوغتبتا 9#

 ٠ ||: مراتك( ىجرتلا فرحو كان ىلع « نوركشتمكلعلو 9 ةروك ذملالاعفالا هيلع |

 3و
. 

 ١ ىرجوؤاؤالاو كما نم
 ولخرف اكلاو هيف كلفلا
 ةّشرط ىف وهف عفناا نم

 مكبواق تسقمت ىلاعتدلوق

 ةلأو سهلا رحمسو لبللا ىف راهنلا ليويو راهتلا ىف ليللا يوب لالا رهاظ | راسا ىهف كلذدعب نه
 ىأ « تارف بذعاذه هظلاقنامهفصو مثلاملاوبذعلاىندي « نارحملاىوتسبامو ف ٠

 4 جاجأ لم ذه وول ”ى سم ”ىنه قالا ىف لهسىأ 6 هارش غئاسؤ» ش طا رك
 ني رحم نم سي « لك نمور رملاوه لقو :هتحولع قلحلا قرح ةجولملا ديدث
 9 بذعلانودهملانم ىأ * نوجرختستو ف كعسلا نمي هاير طال نولك أ تو

 ًالدوعمللا رحملا ف نوكيءنال امهلاواوللا بسن لبقو ناجرملاوؤل الا ىنغي هم امنوسبلت
 | ىراوجىأ# رخاوم هيف كلفلاىرنوإ# امهنم ولؤالا نوكيف ملاب جزتقفةبذع

 ' 0 ةمكلماووط ةرامتلابىأ ب هلضف نم اوغتبتل ف ةدحاو خرب ةربدمو نملخدب (ليللاىفرابللا
 ومالا رك ويلبلاف رابلا يوب راعلا ف ليلا 9 همن لع هيازور كش كل نادم تا
 لك ا روت ءاوط لاذ 'ىأ ( رمقلاو سعتلارخ“و)اعست ضقانلاو ةعاسة ريع جان هنمدتا زلاريصي دج

 الامس ( جل اذهودبارش) ىهش( غئاس ) ولح ( تارف بذعاذه) ملا اوبذملا ( نارحلاىوتسيامو )
 ]سا حالا نم( ن وج رخعستو )اي رطاكت-( ايرط اً نولكأ7)املاو بذعل|نيرححلا لكن م( لكن هو)هبرش عاطتسيال

 ورب بهذتو“ىجنةربدموةإبقم( رخاوم) ر لا ىف (هبف) 00 تلا امنوسبلت ) رهوجلاو ؤلؤالا ةنيز

 / 115 راهلا ف ليللا ل خدي( راهلا ىفليدلا وب) هتمناوركشت ىكل ( نوركشت كلماو)هقز رنم(هلضفنم)اوبلطتل (اوغتبتل)
 | 090 ) تاءاست سبر اهلا نملوطأ ليلا نوكيف(ليالا ف) دابا ا تسب ليدللانم لوطأراؤللا
 1 رمتلاو ٌسمملا ءوض لاذ ( رمقلاو سمشلا

 ناو نقع دغأوأ

 هنمر فت تسد ابلةراحلا نم

 قةشياملاهتمناو زامالا

 اهنمناو ءاملا هنه رخل |

 ٌعووراماا ىفليللايوب)

0 

/ 

1 



 ةفارتم رامخأ( كلملا هلم 5 ,دمللا) ادم( ذ ) ام.رج عطقني ةمايقلام رى 14 0 اال ىري
 2 ودست ىلا مانا! ىنمي ( هنود نه نوءدن نّيذلاو ) هلوقنارقىف ةعقا وةًادتبمةاج كلملادلو

 اوءوسال ) مانصالا ىأ(مهوعدتنا ١ ةاونلا ٍلعةفتلملاةققرلاةرمغقلا ىه(ريمطق نمنوكلع ام)ةببتف ن وعدم :

 اهنمنؤربتيو ةيهلالانم مها نوءدنام نوعدبال محال )مك اوباههتساام) ضرفلا ل يبس ىلع( اوعمسواو) داج ممنالا :
 كدنالو ( نودعئانابا متتكام نواوّشقو مهايأ مكتدابعو مهل مكك ارشاب ( مكر شب نورفكي يخل ىو 3

 ايابخ ريبخلامهللا كني ؛ 0 الملاةروس !) اك رورغلا باساب هي 18 لح نوتقلااعأ كذا اخ 7
 كارلو 0 6 كلملاماركي رمتلا كلذ له ةمايقلا موو اءاهتنمو امر ود ةدم ه4 ىعسم لجال ىرح أ

 0 وعدل 1 أل ةقدازتلا رابخالا توبشلة بجو مأبل هتيلعاف نابرامشااهيفوءابشالاءذهل لعاقلا لا راش
 را راسو وود # كءاعداومعسال هوعد. ناو ةاونلاةفافل ريمطقلاوةسوبرلاوةيهولالابهدرفت لع ةلالدلل . 0 ل نم نوكلع امدنو د نم نوعدن نيذلاو ف نارقفًأدتبمامالكك مادا ن وكينالمتحيو

 نامثوالا لاح ندب كتب 1 ارشاب# م رشب نورفذب هم اموبو ولظ مهل نوعدتام مكتم مهئربتلوا عافنالا 1 اونا 0 1 0 مكل 0 ضرفلا ليبسىلع « اوعمسولو و داج منال |
 00 1 59 او 4 ديخ ل كئزيالو 8 نوديعت انايا متتكام نولوقبوا هنالطب نورت مل |

 0 6 ة.ة1ا ىلع هيريبخلا هناف ىلاعت هتلاوهو كريخا هنري لثم ربع لسإلاب كربحي |

 55 3000 ءارقفلا فيرعتو مكل نعيامو مكسفنا ىف © هتلاىملا ءارقفلا متنا سانلااهساي ف . لاق (هللا ىلا ءارقفلا متنأ مهل قوسعديام ىفنو مهتهلآ لاح نع هبديخاام قيقحت دارملاو نيريخلا رئاس نود
 1 راقتفا ناوا ءارقفلا مه مهحابتحا ةرثكو مهراقتفا ةدشل مهناذ مهرقف ىف ةغلابلل.
 ةرطخو سفن لك ىفهيلا افيعض ناسنالا قلخو لاق كلذاو هيدتء» ريغ مهرقفىلا ةفاضالاب قولا 1

 مهدوجووال فيكوةظاو 1 و ولا را معمل قالطالا ىلع ىنغتسملا « درجلا ىنئلاوه هللاو ©
 هه اشو هل ها 11 س يك يول 255-22-7

 0 0 ىسعي » هنود نم نوعدت نيذلاو كلما هلم 5 برهتلا كلذ ىمس# لحال ىري لكأ 0
 65 0 م 5 دلع ةققرلا 5 رشقلا ىهو ةاونلا ةفاقاوع و ريمطق نه نوكلعام ل : ْ

 0 عسا مو 1 ولو 0 داج مما فدي 4 مءاعد اوءع-ال ٍ مائصالا ىو » مهوعدبنا 9 ةاون
 1 ليقو ؟وباجأامىأ © مكل اوباهتساام رف ليثتلاو ضرفلا ليبس ىلعىأ اممم ١

 لع ضارعلل لب ريق مكتدابغنمو مك نورت ىأ مكر شب نورفكي ةمقلا مويو 9 عومشلام | 8
 فصو ادهلو 2

ْ 

 ٍ ش

 ع

 هلوق ةكءايشالاب ملاع آل لمد كش 1 « ديخ لثم كئنيالو , َ
 دلا ىلا هسفن ا
 0 0 0 ىلا جاتحا ريقفلا وهناسحاو هلضف ا هللا ىلا ءارقفلا متن نانا 2 ىلاعت |

4 
 دوم

 .ا نيب عقانلا ىلا هنأ ىل هقلخ نع © ىتلاوعدتلاو > ءارقفلا مهفدتلا ىلا, نوجاتمب هلك قالاو ناوس
 5 ىئغ ع

 مهيلعمنملاداو لاو هقلخ ]| 1 معلا هناسحا' ف دوما ىأ 9 ديجلا - مهلا جاتحي 3 5
 4 لهسلاو لاق مهماع معنملا هدمت اوداحاذاو ايشادو ىلا نك < (ذاإلا أ باقات 6 لك نسلذا :

 لشاب رهثلام رمتلاركلذ (( ةفورعم لزانمىف مواعم تقوى 0 لجالىري) راهلاولاللاو رمقلاو سمشلا( لك ) مدآ نب د

 اع نانوردشالا دي ريرطق نمنوكلع ام)هللازن ود نم (هلود ند ء)نودبعت(نوعدت نيذلاو)نئازخا(كالملاهل)ةهل الاال 3 سذ

 نوءمسال ركب مص مهنال( ماعداومعسال)ةهل ١ الا ىنعي (مهوعدتنا) عقلا عم ةاونلادن قلعت ىذلا ”ىغلاوهو ريمطق ر دق كلذنه . 0

 مهأيأ مكتدابعو كك رش نه هل الأ 1 ) مككرشب و ا ( ؟ ايامهضغب نم ) مكلاوبابتسااماومعسولو)

 نر وال روجر هن رفغد ىلا (هقلىلاءارقفلا مت رمال .أاي)هتلاوهو (ريبخ لثم) مهلامعابو مي كريم (كشبي الوز

 هلاءفىفدومحملا دعا رمال 0 ىنغلاوه هللاو) ةرخ الفتح 3



 | ىتنيف هيلا هرقفهلصوأ ءرقف رهظأن مو هللانع بح ىنلفلا ىعدا نف رقفلاب مهلو ىئنلاب هسفنل كح قاحلاهتلا قاخ
 0 عوضخلاو لذلاىه ةيدوبعل) ةضحع هتدو.ع نو ىتح هللاريثلا نءاعطقنهو هلا رسلاب ارقتفم ن نادل

 راقتنارادقم ىلع نيسحلا لاو يذدال هتلابز زم نمورقتش ال هللاب ىننتسانم ىطساولا لاقودحانهلأس الن ادهّمالعو

 رقفلاىف ةلذملانال ىنثلا نم دال ريخ رقفلا ي لاقو ىنغ دادزا اراقتفا دادزا اكو هلاب اينغ نوكي هللا ىلا دبعلا

 ةئالث ءايلوالا ةفص لبقو لاعالا ريثكتب هيلا عوجرلانهريخ ةاذلاو عضاوتلاب هللاىلا عوجرلاو ىذلاىفربكلاو
 نعدلك ءوالبو ءالبلا رج رقفلا ىلبشلا لاقو ”ىشثلك نههبلا عوجرلاو'ئثلكىفدبلا رقفلاو ”'ىش لكى هتلاب ةقثلا

 * ١ ١ (كلذامو ) دبج دج نود, وهو (ديدج قلخي تأيو)مدقلا ىف ركبال هنادي ءانغ ناذمدعلا ىلا مكلك(مركبهذ. ًاشينا)
 ١) نم دعب قلخم س ابعنبانعو -عي 1١8١ زك عنتمع (زيزعب ( نورسشلاوىناثلاءزلا ) هللا ىلع)ءانفالاوءاشنالا

 رز سلا ل 2 ال ١ ع َء 3

 عوطا نيرخآ موه » ديدح قلحن تايو مكبهذ اش نا © دجلا مهيلع قع 4 دب كرحشيإل 0

 رسعتموا رذعتع #« زيزءب هللاىلع كلذامو » هنوفرعتام ريغ رخآ ملاعبوا مكتم

 هلوقاماو ىرخا سفن مثا ةمثآ سفن لمحنالو «# ىرخارزو ةرزاو رزئالو © 01
 مهلالضا لاقثا نوامح مهنا:نيلضملا نيلاضلا ىنف مهلاقثا عم الاقثاو مهلاقثا نامحلو كركر تا

 عدن ناو 8 مهريغ رازوا نم “ىش اهيف سيل مهرازوا كلذ لكو مملالض لاقثا عم [| ناوخا رفولاو رزولاو
 ظ هنم لمحال © اهرازوا ضعب لمحت # اهلج ىلا © رازوالا اهتلقثا سفن « ةزقثم || هلج اذا ىشلا رزوو

 ١ بنذ اهيلع لمحت نا قناكاهبنذاهنع لمح نا ىقن هنم ئث لمح بحمل « 'ىش || ىلا و سفنللةفص ةرازولاو

 هيلععدت نا ةلالدإ وعدملا رمضاذ اهنبارقاذ وعدملا ناكولو :# ىبرقاذ ناكولو 9 اهريغ 7 موب سفن لكنا
 0 ااا ل تهت سس يع 1 شارد والا 2
 كرفكو انا مداخل ىأ 0 مكيهذ ًاشينا 8# هودمحم نا.ماع هماعناب قمحملا 0 لمت 0
 5 00 0 ل || سفن دخاؤتال هتفرتقا

 كلذامو»ًايشهبكرشيالو هدبعي نم مدعي قلخي ىأ«ديدج قلخم تأيو © هنايآب
 ةمايقلا مون سفن لكنا ىأ «ىرخأرزوةرزاو رزنالو » عنتت ىأ « زي زعب هللا ىلع
 نيب عملا فيك تلق ناذ « اهريغ بنذشب ذخاؤتال هتفرتقا ىذلااهرزوالا لمحتال

 ةيآلاءذه تلق ٠ مهلاقثا عم الاقثأو مهلاقثأ نامحملو هلوق نيبو ةيآلا هذه
 1 هلكشلذ ومهسفن أ لاقثأعم سانلا نم» واضأن هلاقث أن وامك مهنا نيلضملا ىف كلتو نيلاضلا ىف

 اهريغ ب ونذ لج ىلا امون دب ةلقثم سفن عدتن أو ءانءم © اهلج ىلا ةلقثم عدت ن او ل مسك نم

 نبالاو مالاوبالاك ةبارق اذوعدملا ناكولو ىأ «ىبرقاذ ناكواو ”ىش هنملمحال#
 ىبوثذ ضءعب ىنع لجا ىاي لوقف نالاب مالاو بالا قاعي سابع نبا لاق خالاو

٠ ١ .٠. - 9 ٠ 

 (ىرخأرزو ةرزاو رز

 3ع ]سفن ل الو

 ةربابج ذخاتاكسفن بند

 ىلولب ىلولا ايدلا
 امناو راجل اب راجلاو
 الو لش ملو ةرزاو لق

 نالىرخ أرزو سفن رزت
 أ تارزاولا سس وفالانا ىنعملا

 الا ةدحاو نهنم ىرتال

 ْ اهريغرزوالاهرزوةلماح
 ١ 6لوقيف) مهلالض لاقثأعمساتلا لالا لاقث أن ولم منان نيلضملانيلاضلاىفدراو مهلاقثأعمالاقثأو ,هلاقثأ نامحملو هلوقو
 " مكاياطخ لممتاو انادساومبلا مهلوقىف ىلاعتهتلا مبذكف يك ىراالأ مهريغ رزو نم“ىش ابفام مهرازوأهلك كلذو

 ' ايونذ ىأ اهلقث (اهلج ىلا)ادحأ بونذلاب ةلقثمس فن ىأ ( ةلقثم عدت ناو )"شنه مهاياط+ نمنيلماح مهامو هلوق

 نا رقةبارقاذ(ىبرقاذ) عد ناو هلوةنهموهفموهووعدملا ىا ( ناكواو ”ىشدهنم لمىال) كلذ ل ا

 ىث هنه لمحال املج ىلا ةلقثم عدت ناو ىنعمو ىرخأ رزوةرزاو رزنالو هلوق ىنمه نيب قرفلاو أ وأ دلووأ

 ١ لع) ناتالاوالالحالا (كذامو) هتعوطأو كمايخ ( ديدج قلخع تأبو ) ةكملحأ ييكعو كلي (مكهذبشيذا)
 لمح نكلو سفنلا ةببطب ,بونذلان م اهلعامىَرْخأ لجةلماح ل محتال( ىرخأ رزو ةرزاورزتالو)د.دشب( زيزعب هللا
 ١ ىلا )بونذلانم. ( ةلقثه عدن ناو)بتذريغي سفن بذعتال لاقنو ىرخلأ سفن بنذي سفن ذخؤتال لاقنو هركلاباهلع
 | هتباوهناودمأوءايأ جرلا ىف هنمةبارقاذ(ىرقاذناكولو ”ىش) بونذلا نم(هنم لمح ال) بونذلانم(اهلج



 ىو ا

3 

 رت

7 

 الاو

 0 فالتخاو ريغالا راذنالاب 2 مهلا 1 ةواصلا اوماقاو 2 دل

 | اهل همفنذا «هسفنل ىكزتياافإظ ىصاعملا سند نع رهطتنهو « ىكزت نمو ف لسا
 | نال ةالضلا 1 مشل دكؤم ضارتعا ويعو ىو اها قل 3
 ىمعالا ىوتسيامو #9 مهكر ىلع مهيزاحمف 4 ريصملا هللاىلاو له ىّرملا ةلج نه |

 ١ تالظلاالو ف لجوزع هللومصلل نالثم امه لبقو نموملاورفاكلا * ل ظ
 باقعلاالو باوثلاالو # رورحلاالو لظااالو 8# قكلاالو لطابلاالو « روتلاالو

 نم لوعف رورهلاو ديكأتلا ديزل نيقشلا ىلَع اهريركتو ءاوتسالا ىنن ديك اتالو

 ىوتسامو البا بهيام رورحلاو اراهن بهبام مومسلال قو موعسل اىلع بلغ 4
 ررككلذلو لوالا نم غلبا ن.رفاكلاو نينمؤلل در لمع » تاومالاالو هايحالا

 هنايآ مهفل هقفوف هتناده 0 ءامشين من معسل هللانأ د ءالهخلاو ءازعلل ليقوو 6 |ءفلا

 رفكلا ىلع نرصملال يثقل عشر 4 0 تناامو 9 هناظعي طافت

 2 نوه نيذلا كار ذنا عفنيألاو 0 ا 0 :

 روكا ىلإ «روناإالو تالظلاالو و نمّؤملا وهوىدهلاب ريصنلاو كر

 ءالعلا ليقو رافكلاو نينمؤملا ىنمي# تاومالا ال وءابحالا ىوتسيامو ف راهنا ايمو

 © روبقلا ف نم ممم تنااموو» 0 عمسي 3

 | هياوثاهلىأ «هفنل ىكرتياعاذإ» اريخلعو لص ىأ« كرت نمو ةواصلااو
 | ىدهل نع ىعالا ليقوملاعلاو لهاجلا ىأ ريصبلاو ىبعالا ىوتسي امو ريصملا»

 ١ ةراحلاعرلار ورا سابعنبا لاقورانلاو ةنجلا ىند«#رور1االولظااالو#نال
| 

 قح ثافغتسا ع ناذئموب ثانغال هنأ ناد ىف ىاثلاو اهنذ ربغب اسفندخاؤيالناو ا هللا لماع

 نيرا ا 4 0 6-20 بجيت لاهرقو ضب فخ , ىلا تعدولراذوالا

 2 ا هدو ) ةولصلا اوماقأو ) هيلع ريغلل د 0 ل عا 3 دعو
 00 ةالصلا مهنماقاو مميش دكؤم ضارت_عاوهو (هسفنل قىرياعاف)ىصاعملا كرتو تاءاطلا لعش "

 امو ) باوثلاب ىكزتملل دعو ؛ كم )وهو ه4 1م رذ- عجرملا ( ريصملا هللاىلاو 6

 (ريصبلاو ىعالا ىوتسي ا 2 0 مان ناكل جن 0 لداوهو ريا قذدح لعفرقذ؛ هكدقد 1
 وأ نمؤملاو رفاكلل لثم
 (تارظلاالو)ملاعلاو لهاجلا

 ( روتلاالو ) رفكلل لم[
 الو لظلا الو) ناعألل

 لطابلاو قحلا( رورحلا

 رورحلاورانلاو ةدجلاوأ
 موم-اك راخلا حيرلا
 نوكت عموما ناذلا

 راجلاو ليالابرورحلا وراهنلاب

 ىوتس امو) ءارفلا نع

 لثم(تاومالاالو ءابحالا
 مالسالا ىف اولُحد نيذلل
 ةدايزوهفاولخد. ملن.ذلاو

 قلا ىعم دك“ اتال

 تاواولاهذهنيب قرفلاو

 ىلا اعفش تمض اهضعب نأ

 رتوىلا ارتو اهضعبو عفش

 تناامو ءاشي نم ععسيمللا نا)

 هنا ىنعي(روبقلا ىف نم عمسع

 مالسالا ىف لدن نم ٍعدق

 ىدهفهيف لخد الن

 مهعومس نومفتال ثيح ىتوملايرافكلهيشنيل وذ موق مالسا لع ص رح كلذلف م مع أ كياع 2 ود

 ١ 0 )”ىش هنع بيغيالهللاو مهنعائاغهتلا ناكناو مهبرل نوامعي (بيغلاب مر نوشنيذلا) دحمايك راذنا عفتني ( رد

 قدصتيو لصيو دحوب( ىزتاعاذ ) هللا ل يبس هلام قدصتو مصأو دحو (ىزننهو) سما تاواصلا اومتأ )
 تالظلاالو) نمؤملاو رفاكلا (ريصبلاو ىعالاىوتسيامو)ةرخ آلا ىف عجرملا(ريصملاهتلاىلاو) كلذ باوثهلنو 56 قل

 نينمٌوملاىنمي ( تاومالاالوءامحالاىوتسيامو.) رانلاوةنلاىنعي( ر راو لظااالو)ناعالاو رفكلا سا ل رونلاالا
 تيمهن اكن( روبقلا ىف نه) مفع( عمم تنأام و) كل ذل العأ ناكنم(ع ءاشينم) هش (عمسهللا نا)ةما ركلا وةعاطلا ىف 4



 كيلعالف نيرصملا نه ناكناو عفن راذنالا عم-؛نم رذنملاناك ناف رذنتو غلينناالاكيلع ام ىأ (,ريذنالا تن نأ)
 دعولاب (اريشب )قلاب ابوهم الاسرا ىأردصملل ةفصوأ نيقعوأ اقتحم ىنءنيريعشلادح أن م لاح ( قحلابكانلس راانا)
 ةهارصع لكلهال لاقيو سانلا نمةمأ هيلع دجو ةريثكلاةعاجاةمال اوكتمأل بق ةمأ نمامو(ةهان ءناو)ديعولاب( اريذنو )

 ١ وردت نم مالا كلتلذكإف مالسلاامهيلع دححو ىسع نيباعف ةيقابةراذنلا راث 5تناكدقو رصعلا ل هأ انه دارملاو

 نايغطلاةماخو مهفوخ (ريذناهيف ) ىشم ( الخالا ) مالسلاهيلع دسم ثعب مالسل | هياعىسع ةراذنرا 1 تسردنا

 امهركذ امدعب دب الارخآ ىف -*4 ١84 زد ريشلان عرب ذنلاب/ نورشعلاوىناثلا ءزجلا )ىنتك اونارفكلاةبقاع ءوسو
 ْ ٍ 5 5 : ةغاشقم ١ ةرادنلا نآل

 ةراذنلاركذلدف ةراشالاب

 ناو ) ةراشبلا رك ىلع
 اقعوا نية « قحاب كانلسراانا #8 مه.واقىلع عوبطملاىفهيلا كلةليحالو كيلاالف 1
 - دعولاباريشب ىا «اربدنواريشب #8 هلوقل ةلص نوكينازو< و قحلاب ابوح الاسراوا ١

 اهيف ىضم « الخالا 8 رصعلها « ةمانءناو قدا ديعولاب اريذنو قحلا | نيذلا بذكدقف كوذكي
 | اهس ةراشبلا ةنيرق ةرذنلا ناب رمال ركذب ءافتك الاوهنع رذنب ملاعوا ىتنم © ريذن | ممتءاج) مهلسر (مهلبق نم
 بذكدقف كو.ذكيناو» ةثملانم ,هالادوصقملاوه راذنالا نالوالبقنم ه.نرقدقو ا مهلسر
 «رزلابو» مهتوبن لعةدهاشلا تازجتملاب # تانيبلاب مهلسر مهتءاج مهلبقنم نيذلا | و) تازعلاب (تانيبلاب)
 نودليصفتلا ةداراىلع ليجنالاو ةاروتلاك# رينملا باتكلابو مهاربا فصحصيو باتكلاو)ضعصلاب ( ريزلاب
 ليج الاوةاروتل ىأ(رينملا

 اورفك نيذلا تدخا مث ١ نيفصولا رياغتل فاطعلاو دحاو ام«داربنا زوو عججا

 | هنانج رخافءامءامسلا نم لزنا هللانا رملأ ظةبوقعلاب ىراكتاىا # ريك ناك فيكف
 || امن (هواةفلتحم فانصاوذ اهئمالكن | ىلع اهفانصاوا اهسانحا ## اهناولا افلتع تارك

 هذه تناكاملو روبزلاو

 1 مهسذح ىف ءايشالا

 ل 227 17ب7ب> اا >>” تتت+_-- خخ 2 37 اقل طم دانس ا همم اههب ل
 000 تكا دسمالا وف رانا فو كرتسالاتنامىاه ريالات انأط ١ ١ تح قاضي ناكذاو 00 0 | 02 1 اكالسرا| 2 رانلاب يف زمن رذتمالاتنأام اه رنيالاثن نأ 00

 | ةريثك ةعاج نمىأ « ةمأنمناوط رفك نمل باقملاباريذنو نمآ نا باوثلاباريشب ىأ
 أ ةرتفلاةمأ نم [تلقنافءرذنمىن ىأ «ريذناهيف 8 فاسىا «الخالا» ىضمايف 7 0 3 ع 4 1 ف اهضعبو تانييلا و
 ا 1 00 باتكلاو ريزلا ىهو مهضعب

 ! ةرادتلا رات تكداك اذا تاق« ريدن اهنىف لح مل سوهيلغ هللا ىلص دحو ىسع سي !١ شبا نوعا الخد

 " ثعبمالسل اهيلع ىسيعةلاسر راث 5تسردنانيحو سردنتنأالا ريذن نم لت مل ةبقاب (تذخ أمث) [سوهيلعهتلا لص
  كوبذكي ناو دعب ىنال هنالةمايقلامو.ىلاةيقابهتراذنراثآوزسوهيلعهللىصادختهللا ] ( اورفك نيذلا ) تبقاع
 | معوبن ىلع ةلادلا تازجملاب ىأ# تانببلاب مهلسر مهتءاح مهلبق نم نيذلاب ذك دقف ناكفيكف)ةب وقعلا عاوناب

 | ليجنالاوةاروتلاباتكلابدارأ لبق حذاولا ىأ«رينملا باتكلابو» فصلا ىأ «ريزلاب وه |] ىدذعتو موءلعىراكن ا( ريكت
 | فيكف اورفك نذلا تذخأمث » اديكأت ريزلادعب باتكلاركذ ليقو روبزلاو | نمدذلا هللانأ رتملأ) مهل
 ١ 1 ) ب ان> راف ا ءاعسأإ

 اقلتمع تارمث هب انحراف 9 رطملا مي 5 نه ل 18 نأ رتل رك اما

 1 11 سلا نامدلا نع !هضاجلا نع 0 ناكولا نم هس افعل
 « نيثاو ) اهوحنو ةرضخلاو ةرفصلاوة رجا نماجت اهوأ رضحمال ام اهريغوبنعلاو نيدتلاو حافتلاو

 رمآ نم ةنجلاب( اريشب ) نآرقلا(قحلاب) داي( كانلسر أانا) نآ رقلاب فو لوس ر(ريذنالا) دياب تنأام (تنأنا)رورقلا ىف

 شبرق(كوبذكيناو) فوم لوسر ( ريذنايف) ىضم( الخالا ) ةمأن مام(ةمأنهناو)هبرفكن ا رانلا نم(اريذنو هللا

 ٠ْ تامالعلا و ىهنلاو ىعالاب ( تانيبلاب مهلسر ماج ) مهلسر شيرقكموقل.بةنم ( مهلبق نم نيذلا بذك دقف) داي

 |[ سرلاو بتكلاب(او رفكنيذلا ) تبقاع(تدخ !مث) مار اولالخلابنيبملا( ريزملا باتكلابو) نبل والانتك ريذ( رزلابو)

 امم (ءامءامسلان م لزن أهلا نا) اعتملأ (رتملأ ) اونمؤكي منيح باذعلاب ماع ىرييغتناكفيكد معابر ظنا ( ريكت ناكسفيكف)

 ش كلذريغو ضماخلاواولحلا اهسانحأ(امناولأا فات تارم”)رطملاب (هب انجرخاف)



 ملا
 نه دب الو اميج رامكالاو راهظالا قيرطنهدخاولا ىنحملا ىلع لدي ثريح دقوا

 ا
 ىعع ةدددح ع مغلاب ددح 100 هرهظ ىلع ءادوسلا ةطول راخا ةدح لاقيف 1

 ضيبىلع فطع # دوسبيارغو ف فءضلاو
 بييرغلاناف هرسفن رمضم ديك أتوهو نوللا ةدحتم ٍبيبارغ اهنمو نوالاةفلت ددخ ١

 ةغبانلا لوق ةفصلا ىف كلذريظنو دكؤملا عبي ناديك ألا قحنمو دوسالل ديكأت

 | دنسلاو ليغلا نيبدكم نايكر « اهحسم ريطلا تاذئاعلا نمؤملاو

 مظعملاناف ميظعتلل دا ةشقلا نا ىلع ءازعلا بصنو هللا عفرب 'ىرقؤا ْ

 هللا شخ امنا  ىلاعت لاقف أدتبا مث انهه مالكلامتو لابجلاو تارا فالتخاكىأ |
 ىنزعو ىنوربج اعزه قلخ نم ىنفاخي امنا ديري سابع نبا لاق ه# ءالعلا هدانعنم 1

 اذع هب دادزا نمو هتيشخ> قح هوشخو هردق اوردقو هومظع لدقو قاطاتسإ ْغَ

 صخرف ا هيلع هللا ىلض هللا لوسر عنصتلاق ةشئاعزع ( ق ) ةيشخسن لال

 لابام لاق مث شام بطغق سو هيلع هللاىلص ىنلا كلذ ذ غلبف موق هنع هزنف هيف |

 يا مدشأو: هللا ميل !عال ىنا هللاوف هعنصأ “ىثلا نع نوهزتب : ماوقأ
 موق دهركو هنع 0 ىأع ام م1 الوم هقددشي م ىأ هيف ضخرلا

 او ءاملعلا هدامع ع نم هللا ىشحت اع ارت .ءدللا ىضر نيديس ناو

 هدايعنم هللان وش ءالعل اانا ل وق (ءالعلاهدابعنم م هلل

 : :ش ظ 3

 ا قود 5700 د «ددج ا امهوحتو ةرضخاو ةرفصاانم

 ١١ ةدشلاب ه6 اهناولا فاتح 'رجحو ضرب ِظ مضاولا قيرطااوهو نيتحفبهدجو ةدجلا

 أ وذلاخلاع نمولدق . 6 دا

 ١ باودلاو سانلا نمو راهظالاو راع الا رايتعاب ريركتلا نم هيفاملدك أت دبس هاثمىفو
 | هدابعنم هللا ىشخاعا و لابجلاو راملا فالتخاك# كلذك هناولا فلتخم مامنالاو ||

 | ىثخاناك هيرعا ناكنف هلاعفاو هتافصب لاو ىشخلا ةفرعم ةيشلخا طرشذا « ءالعلا .

 | هلاعفا ركذ هعبنا اذهلو هل مكاقتاو هلل؟ اًشخا ىنا سو هيلع هللاىلص لاق كلذلو هنم |!

 | مالا كمنا رخاولو ةيلعافاارصصح دوصقملانال لوعفملاعدقتو هتردقلاكىلع ةلادلا ||

 ْ ابيهم نوكي

 | امكلذريغوةرضللاوةرفصلاوةرخاىفاهناولأ ىننيلبقو اهوحنو بطرلاوبةءلاونيتلاو |
 ١ لابخلاق قرطلاو ططخلا ىنعي # رجو ضين ددح لاخلا نهو وف ديالو رصخمال

 ْ رفصأأ وهام امو رجأ وهام اممو ضيبأ وهام اند ىتسفي « اهناولأ فلم »
 ١ "تارعلا قلب قش لد دا لاقناك داوسلا ندع ىأ هدو بيبارغو |

 | © كل ذك وقف هناولأ فات قاخ ىأ « هناولأ تناع ماعنالاو باودلاو سانلا نب ءو#

 (سانا|نمو)داوسلاةدمدش د و-لابج (د وسلا ع 2 راءلاناولاك (انا ا وضيس) قرط(ددح لابجلانمو) وز 1 1

 ىشح اغا زرخؤمو 00 ولأ ف اتخم كلذك ما نالاو ( هناولأ ف اتم كلذك (باودلاو) هللاولأ ف اتم كل ذك ا

 ( دوس بارغو َّ ماو فات رج و ضي ١ 1 ةدك ةدج عج 0 ةفلتغ نا ٠ دع

 ق> نم ناكو بارغلاهنمو دق رع داوسلاق قل ىذلاوهو تبرع مالا لاف اودولا ديك ا

 ةدايزل كلذ لعف اعاو راض, ىف هدعب ىذلاو هلبقدكو ملا رمضأ هنا الا عقاذ رفصأك لوقكدكؤملا -

 هلوقؤ فانتطلاا ل رده

 ىلال ويح دوسؤر را /ةكئاللا ا ضم ددحوذ أ 186 زكمح لايخلاع ندهو أ ددح لابجلا ن

 فات لابجلا نمو كل وقأ
 التم تارع لاقاى هناولأ

 سانلا نمو ) اهناول
 فاتعماعنالاو باودلاو

 ضعب مهنمو ىنعي ( هنا ولأ
 ىأ(كلذك )هناولاف اتم

 لابلاوتارقلافالتخاك ]
 لزنأ هللا نأرتملأل اقام

 كالا ددعو ءامءاوسلا رم

 راثآو هنردق مالعاو هللا

 رطفاانم قلخ امو هتعاص

 لدتساموسانحال ةفلتخلا

 عنا هنافص ىلعو و هيلع هن

 نم هللا ىشم اغا ( كلذ

 ءالعلا ىأ ) ءارلعلا هدابع

 هنافصي هولع نيذلا 3

 هناطع دادزا نهوهومظعف

 ناك نمو 0 مدادزا

 او ناأكلقأ هيدلع

 هللب كلعأ كنلاشلا
 م. ميدقتوةيشخ هل عدشأ

 0 مليا اوتحسأَتَو ىلاعتدتاا
 ندلا نأ ءانعم نا نذوب

 ءالعلاءدابع نفهللا ن وشم
 ناكل سكعولو مهريغنود

 هللاالا ن وشال ا ىنعملا

 الاادحأنوشالوهلوقك
 لوالا ىنف رئاغتامهنيب وهلا

 زيزءلادبع ناو ةفنو أ 11 !اعت هلئاوه هضم يعخلاناذإيب 1 سم 2 اخ 8( 5 ( ىناثل | ىفوءالعلا ,ه نيشان نا ناب

 مهد ابع ع نم هللا مظعي اع ىنعملاو ةاراعتسا ع رقلاه دهق ةيش



 الط ونما 0 ةعاطلا لها ةباناو 1 هرهقو ةاصعلاةبوقع ىلع هتلالدل ةمشللا بوحول ليلعت ( روذغزي نع هللا ناز ءالعلا

 انةزرامتاوةفن 1 ةواصلااوءاقأو) نآ رقلاةوالت ىلع نوهواس(هللا باتكن ولت نب ذلانا)ىثخنا هقح برثملا فقاعملاو

 ةراحن) ناربخ (نوحرب) هن لمعلا ةوالح نع هنوالتب نوءنتقال قع ضرفلا نيناعمو لفنلا نرسم ىأ(ةينالعو رس

 را دكت | ١45 -_- (روبتنا) 1 نورشعلاو ىاثلاءزجلا ةعاطلاب باوُثاا باط ىه
 داسكلااهنع 0

 | هنانغط ىلع رصملا بقاعم هناىلعهتاالدإ ةيشلنابوحول ليلعت «# روفغزب نع هللاناإ# | (مهيفوي) هللادنع قفنتو
 . 1 ها

 هيفامةعباتمواهتءارقنوهوادب هللا باتك نواتبنيذلانا ِِظ هنايصع نع بئاتال روفع ١ 2 ا 5

 0 ١ : ١ ا( نوكيف هللابتك سنجوا نآرقلا هللاباتكب دارملاو اناونعو مهلةعمس تراص ىتح | (مهروج 3 0 ١
 ( امم اوةفناو ةواصلا اوماقاو ف نيبذكملا لاح صاصتقا دعب مالا نم نيقدصملا ىلع ءانث | ' ديزنو )4 0 باو

 5 5 03 1 . 5 7 1 ٍ آل فتم
 ةسالعلاوةنونسملاقرسا|لقو امه.لإ دصق ريع نم قفنافيك © ةينالعوارمس مهانقزر ا روع 2 0

 ْ نيسسأ 0 وأ

 1 1 هلوادل ةلع * مهروجا مهفويا ف هلوقو ةراجعالةفص نارسألاب كلهتناو دسكتن ا | « روبتنا © ناريخوهو ةعاطلاب باوث ليصحت « ةراجت نوجري وظ ةضورفملاف |

 0 لوادملوا مهلاعأ روحا اهقافش م«فويل هللاداء قفنو 5305 اهنع 1 8 1
 | 2 ءو قع 4

 ا ةلءوهو اهلع مه«يزاع ىا مهماعاطل 4 روش ب مهتاط رفا 0 روفعهنأ * مهلاععا مث و 3 وني 0 : ك0 ] وت تل لباقام ىلع 4 هلضف نم مهددزب و ف نو جريل ةبقاع وا مهيفويا كلذاولعف وحن مهلاعفانم لاخلا عضوهىف نوح 01 : ١ كك َ 8
 نمكيلا انيحوا ىذلاو # اوةفناوواو نهلاح نوجربونا ربخوا ةدايزلاو ةيفوتال | ؛ امو نولي ا 35 . 3 3 هدع "ب ولت ها
 5 نع كلذ ع اولعفىا

 ا تءامشل نيستاللن هو نآ رقلا ىنعي تباتكلا |
 ا
0 
| 

 ةدلققلا ةماقاو ةوالتلا

 ضرغلا اذهل قافنالاو

 هللا ىلص هللال ودجر 0 1 ١ ريثك مكبلو اليلق متضشا رعأام نولعأول لاقف | ظط رفا(روفغهنا)ناربخو

 تودلا قانتاو ةنغ عم ءاكبلا وه ةسجلا هاندا. نيتشر مههوجو سو هيلع أ مل روفخ ىأ ( روك )
 لحر لاقو الهح هللاب رارتغالاب ىنكو الع هللا ةيشخم ىنك قورسم لاقو فنالا نه ىلع مهلاعالر وش

 ١ لتابقم لاو لجوىع هتلاىشخنم , ماعلا اعنا ىبعشلا لاقف ملاعلا اأ عيدا علل |0

 ) ملاعب سيلف هللا شمل نم سنأ نب عيبرلا لاقو هب مهلعأ هللةيشخ سانلادشأ | كياانحوأ ىذلاو 71

 بوجول ليلعت وهو هدابع بونذإ ىأ *« روفغ © 4 ىأ #* زب نع هللازا أ نآرقلا ىأ(باتكلا نم 1

  3هلوق 6# قتنو ىف ان 1و كلذك ناك اذاو فاما نيثملا "نال ةيشللل |7

 هيفام نول 'و هنءارق ىلع نوموا دب ىأ © هللاب اتك نول نيذلانا © لحوزء 1

 للقاالمعا! ىلع ليزحخلا

 م كَ 0 هطلانأ (

وقفنأو .ظامتقوأ ىفةالصلا نوميقوىأ واصلا اوماقأو 9 هد 2 نوامعيو 2 2 7 ١
 1 3 هانقز رامما

 زر نلولاسش نب دلال
1 

أ »* روم نإ هةر ,احي نودحرب ةسالعوارس 00 هللا ليسو ىأ | و ا م (هللاباتك )
 ١ ْ كلمنا و دسفن نأ 

يزيو مهروجأ مب .ةورا» باوثلانمهللادعوام ةرا#غلانمدارملاو
 1 نبالاق# هلضفنم مهد

 1 نبالاق #روكش روفع هنأ ٍِ د مهست ملو نيع رمل امث ىئعي باوُث ها قىوس سابع 1 ١

 )4 باتكل نم كيلاانمحو أ ىذلا رة ساعأد هريس اركشيو ممونذ ن م مظعلا رفغي سابع

 6 واصلا وماقأو)هءاخ أ وركب
 سلا تاواطلا اوغأ
 امم ) اوقةدصت(اوقفنأو)
 2 نع ) 0 وحرب)سانلا نيبو ممياعف (ةمالعو )هللا نيبو مهرياهف (ارس)لاومالا نم مهانيطعأ ( مهانقزر

 ا ىلا ةدحاونمهلضفب (هاضفنممهديزيو) ةنجلاف مهاوث(مهزوجأ)هللا ( ميفويل ) دصفتناو كلمتنا ( روبتنا )ةنلا
 انلزنأ(كيلاانيحوأ ىذلاو ) ليزحلا ىزحو ريسلاركشي ةري_سيلامهلاعال (روكش)ةئيظعلا ,ونذل ( روفغهنا) ةرمثع
 نآرقلا نعي (باتكلان م ) هبكيلعليثربج



 بتكلانم همدقتا ل ( هيدينيب ا ) قيدصتلا اذه نع كفنيال قا نالّدكق ملاح ا
 راس لع رابعوهىذلازجتملا باتكلااذهلثم كلج وب نالالهأ كآروكلاوح أ رصبأ 0 ريصب ريك هدابعب هللا نا )
 ىأالدبنمداتروأ م نآرقلا 4 ةكئالملاةروس.) كدلا سا ١0 ل#>- انمحوأىأ ( ب بكرم ابكلا

 # ريصب نرخ تاس ناو ماكح الا لوصاودئاقملا ف, امر ا

 نابل ضارتءاكرلاانْحوا نيذلا ونوات ْن .ذلانا لع ف طءلاوةفلاسلا مالا نءماشرواوا | ا
 مه دعب ن مو هبا اهمكلا م ةمالاءازع ىعل «انداعو ع”.ماث ةطضإ نيذلا 8# ثيروتلا ةيفك ||

0 

 تاريذعاب قباس مهنم 10 تاق والا باغاىف هبلمثإ «#دصتقم مهنمو ف هب لمعلا ىف ا ا
 ا 1

ْ 
 ا 1 روا مث ىلاءتهلوق # © ريصي |||

 نراقلسا نال ال د 0 ش1 لو رطل ىنعي هتروأ مث[

 و نيكل لضفا لمح مهصخو لسرلاد._س عاربا مهلهح نب ها مهصتخاو ١

 3 تاريخاب قباس مهو دصتقم مهو هما منو 0 ىل اعت لاَقتؤ مجدد ميول ١

 ةمالا 2 -ه نم مهلك سو ةيلع هللا لص هللالو_سر لاق لاق دز 3 ةعاسا نع ىورا :

 هدهىف لاق سو هيلع هللا ىلص ىتلانأ ىردخلاديعسىب !نعو## دنس ريغب ىوغبلا 2١

 دصتقم منهو هسفنل ملاظ مهنق اندايعنم انيفطصا نيذلاباتكلا انروأ مثةيآلا |
 لاق هتلانذاب تاريططأب قياس ل |

 لع يالا هده 9 هنأ باطلا نب رءنعو## كلغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا | :

 هيلع هللا لص هللالو_سر لاق لاقف اندادعنم انيفطعا نيذلاباتكلا انثروأ مث ريخملا | م ع ير ل

 الج ىلا قسو ىتشحو سنآو يب رع محرا .مهللا لاقف دهعتملا لشد الحر نا |!

 مهنف اندابعن م انيقطصا نيذلا ناكل رول مث ةيآلا هذ ه أرق لو هيلع هتناااع

 لخديف تاريذلاب قباسلا 3 0 - اريخلاب قباس م6 و كغم مهضعو هنقنا :

 0 هنت 0 ا ايس ابا اياسد ساعت دضتقم لا ند تاس ريغ 3

1 

 | لاح ةيوامسلا بتكلان م همدقل املا ا ةقحأ * هندي نيبال اةدصم قملاوع » ||

 | باتكلاذهلثم كيلا حوبمل ةويتلاىفاشام كلاو>١ىق ناك ولفرهاوظلاو نطا ا

 ١ رومالا كلذؤف ةدمعلانا ىلع ةلالدال بكا مدقو شكلا اسىلع رايعوه قدلار ريملا |

 ١ همووع 5 1 ئ2امل اه 2 ريمؤهن رووا 6 7 هيب ديرود انركح هي باتكلا انثروا موو ةمامو

 ١ ريصقتلاب # هسفنل ماظ هنف مثالا رئاس ىلع مهافطصا هللاناذ مهرساب ةمالا راإ

 ريب ءدايعب هللا نال بتكلا نمىأ هيدي نيبال اتدصم قملاوه © نآرقلا نعي

 ْ 0 ةنحملاق مهلكو ةدحاو ةلزنع مهاك ءالؤه

 6 0 9 ا ةبالقوأ لاق هأروفغم انملاظو جان اندصتقمو قياس انقباس سو ٍ

 تمييسشسلا طل 7 كرا ىرذلا هجرخأ هنم بعتي لمحت نيم نب يح هنأ
 (اقدصم) قدصلا(قحلاوه) ا

 ا هللالو_سر تحءعم ' كتم كر قع انإل 0 ا نال ءادردلا ونأ لاقف ل |||

 00 5 0 .ةطصا

 0 ا مهو

 نمو مهعبابو نيعباتلاو

 مهصتخاو سانلا ىلعءادهش

 لضفا ىلا ءاقثالا ةماركب

 بتارص ىلع: مهترمن هلسر

 ( هسفنل ملاظ مف ) لاقف

 مههو) هللا مال جرملاوهو
 العطاخ ىنلاوه(دصانقم

 منهو ) ايسرخآو احلاص

 تاريخلاب قباس
 ليزتالا قفاوب ليوأتلا

 اذهو

 نوةتاسلاو لاق ىلاعت هناف ]|

 نب رح اهملا نم نولوالا

 نورا وءدعب لاقو ةياالأ

 ةيآلا مه. ون اوفزتعا

 نورخآو هدب لاقو

 نع ىوردقف ثيدحلاو

 ضءبو ديحوتلاب اقاوم

 نم ( هيدينيبامل) عئارسشلا
 (ريبخن هدامعب هللا نا) باتكلا
 ندؤيال ندو نمهؤب نع

 دعب نم (مث) مهلاعأب (ريصب)
 لعنآر قلاب ليريحانا زنأام

 (اندابعنم )انرتخا ( انيفطصانءذلا ) هتءارقوهشاتكونآ رقلاظفحم 7 2 1 هيلعمتلا لص

 دعولا زاحنابوأ ةرفنملابوأ ةعافشلابالاوهتنال ال رئابكلاب ( هسفنا ملظمبف) ٍسوديلع اضع وناعالاباندابعنيب
 (تاريكخاب) غلاب( قباسمهنهو ) وح مشاريسياباسح بسارحم هناي ايسو دا ثوتسا نموحو ) دصتقم و1



0 0 : 77 

 ا و قباس انشاس 6 هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق هب الأ هده ةءارق كاعإ ريزملا ىلع لاق هنأ هع هللاىخذر 7

سح بساح دصتقملاو باسح ريغب ةنخلأ لخدي قياسلا مالسلا هيلع هنعوهل روفةماتملاظو
 ملا 1 اوةنمل الخد مث اريسي ايا

 5 1 سانع نبا نعف نسالاو ءادردلاوبأ هاور ةنملا لخدنف ةجارلا هلانن مث وممتال هنأ نطظي ىتح سيق هسفقنا

وقو ةنكلالوخ دب ةنالثال كح هنالاهل دح اجلا ريغ ةمعنلاب رفاكلا ملاظل او ىف ارملادصتقملاو قدح قباسلا امهتع
 اد 1 1!ل

 ىباشلاو رئاغصلابحاضدصقملاو -1 اده زؤ رئابكلا تبحاص ُ نورشعلاوىاثلاءزجلا )م ملاظلا سن |نب عمسرلا لاق

 لمتملا دصتقملاو لهاجلا ملاظلا ليقو لمتلاملا داشرالاو ميلعتلا مشب  هتلانذا 8 لاقو 5 بنتحما
 ىذلاقباسلاو ”يسلاب اصلاطلخ ىذلادصتقملاو مرجنا ملاظلال قو ملاعلا قباسلاو ظ 0 يملا
 01 ١ ال1 كوت سوهو ةرتكتاس ترام تيدا: تعجرت || د نتقلاسلاو هن اس
 ١ نه دصتقملاو هناتسح

 هن اسو هناتسح توتسا

 هجر فسوبوبأ لئسو
 لاقف ةيآلا هذهنع هللا
 ا ةفصامأو نونهؤم مهلك

 اذه دعف رافكلا

 ' هللالوقنء ةشئاع تلأس نابهص نب ةبقع لاقو روكُش روفغل اشر نا نزحلا انع
 ةنطأ ىف مهلكى باي تلاقف ةيآآلا اندابعنم انيفطصا نيذلاباتكلا انئروأ مث لجوزع |

 هللالوسر هلدهشو سو هيلع هللاىلص هللالوسر دهع ىلع ىضم نف قباسلا امأ
 امأو هب قمل ىتح هباحصأن د هرثأ عبت نف دصتقملا امأو ةنجلاب !سو هيلع هتلاىلص

 صاخملا نمؤملا قباسلا سابع نبا لاقو انعم اهسفن تلعجف مكلثمو ىلثف هسفنا ملاظلا |
 لوخدب ةئالثلل مكح هنال اهل دحاجلا ريغ هللاةمعش رفاكلا ملاظلاو ىثارملا دصتقملاو |

 01 اح دصتقملاو ةمأثملا باعحأ مه ملاظلا ليقو اهنواخدي ندع تانج لاقف ةنجلا |
 0 هتاسح تحج ر نم قباسلا ليقومهلك سانلانم نوبرقملانوقاسلا مه قباسلاو ةنعملا

 [01| هتاتسح ىلعدت انس تعجر نم ملاظلاو هتانسحوهن امس توتسانم دصتقملاو هنا ىلع |

 || قباسلاوةنطابو هرهاظىوتسا ىذلادصتقملاوهنطاينم اريخ هرها_ظناكنهملاظلا لقو | هاوقىلاعجارلكلاو 2
 || هبملاعلا هلىلاتلا دصتقملاو هنلمعي ملونأ رقلل ىلاتلا ملاظلا لقو هرهاظ نمريخ هنطاب ىذلا 0 9

 باحصأ دصتقملاو رئابكلا باعجأ ملاظلا لبقو هيفاع لماعلا هي معلا هل ئىراقلا قباسلاو | ْ 92 0
 ا(! | قبالاوزمحلادصتقملاو لهاجاملاظلا ليقوةريكألوةرغص بكت. ملىذلا قباسلاورئاغصلا | 54 0 5 1
 ارابخنيملاظلابأ دب قداصل ارفعج- لاق تلق» قباسلا مثدصتقملا مث ملاظلا مدق ملت لقناذءملاعلا 5 0 0

 نيب مهنال نيدصتقملاب ب مثءافطصالا قرثؤيال ملظلاناو همركبألادللا برقتسال هناي | 94 : 1 0
 ]| بينرتلا اذهمعتر ل ةوةنجلا ىف مهلكوءركمدح أنمي الئ نيقئاسلاب متخ مشءاجرلاو فوحلا | : ا 1

 3 / ل اذان ةيرق مث ةبوت مثةلفَغ و ةيصمم ةئالث دابعلا لاوحأ نال الإ تانقم 101 نملك 1 نو كاك

 مهلاورقكنيذلاوهلوةوهو
 تاقبطلا امأو مهج ران

 نه ىنطصا| ني ذلا مهف تالثلإ

 مهنه و مهنث لاق هناف هدابع

 5 ...ابأا جتا ِ 9 5 ٠ ءاطع عا لاق ) لاقل 1
 ب - 5 .٠ 3 - .٠ ص دق ١ ةلبوب تتاذاؤ ندصتقالاةلج ىلخد تاناذاف نيماظلا زيح ىب لخد لحرلا ىدصع 0 7 ا قاع

 55 53-11 1 030 3 ىو 9 - 5 2 20 ٌ 00 ا 3
 هتلعو 01 اللا -- لقو 5 لا دعى ل د هيدهاعو هددانع 0 ا 3 ا 3 هِلْضَف نم

 قباس عمو ,هرخ !ادهلف لياقلا نم لداقباسلاو نيملاظلاىلا ةفاضالاب لق دحلا م6( 7

 6 هللانذأي 2 هللاةجر ىلاوأ ةنجلا ىلا ةحلاصلالاعالابىأتاريخلاب |
 نمهدعسال هم نا هفرعملأ

 : لاوحالال وأن أل يتوهبر

 ( هللاسماب ) لاقو لهاجلا ملاظلاو إعتملا دصتقملاو ملاعلا قب .اسلال-هس لاقو ةماقتسا مثةبولا مث ةيصعم
 ءذلا ملاظلالبقو هداعم نعدشامع لغتشا ىذلا ملاظل اوهداعمو هشاعع لعتشا ىذلادصتقملاوءدادع لغتشا عدلا قباسلااضيأ

 قو قاقحم-الاو ةبسهلا ىلع هدسعإإ ىدلا قباسلاو ةيهرلاوةبعرلا ىلع هديب ىدلاد_صتقملاو ةداعلاو ةلفغا | ىلع دبع

 9 ضع نه قباسلاو لالح نمالا اهدخأيالنا دهتحم نم دصتتملاو امارح وأ تناك الالحامندلاذخ أ نم ملاظلا

 ةفوتو أ هملعي واءسماب ( هللا نذاي )ىلوملابل اط قباسلاو ىقعلاٍبل اط دصتقملاو ايئدلا لاط ملاظلا ليقوةلج

 هتماركودللا قيفوت (هللانذاب)ةرخ آلا ىف خدعةن> ىلا برقمو امندلاىف



 بهذ نم 9 (و اول عطور را مه ا ا ةثالشلا ( لاى

 نه لح ىلءافطع صفجو ا -7 ةزمهلاو هه امل دس بصئااباًواؤلو قل ٌؤالاب مس

 1 اس ل يع
 ئ قاورو اراك 14 نويساحتكئاواف اودصتقا نب كانا كيلا ةنكلانولا> د كئاوافاوقبس ن .ذلااما ٠

 ارو زهر ةذلانم هللامهاقلتي مث * ريدحلا لوطىف نوسبح كئلواذ مهسفنا | ولظ نيذلااماو اريسي اا قالا ايف هسا )

 اة دامت رظلا نالو نيملاظلا ةرثكل هعدقتو دابعلل ريمشلا ناىلع رفاكلا ملاظلا لبقو هتجرب ا

 . "مرت ير كلذ #8 ناضراع قبسلاوداصتقالاو ةلبْللا ىضتقم ىوهلاىلا نوكرلاو لهحلا 8

 «©انواخ دب ندعتانح # قبسااواءافطصالاواثيروتلا ىلاةراشا## ريبكلالضفلا وه '

 | ”ئرقوس ن1 اامهبدارملاناذقباسااو دصتقللوا نيذالواةثالثال ريملاو ربخو أدتم | ا

 اهاولخدو رعوا ًارقو رهاظلا هرممش لعش ةيوصنم ندع تانحو ندع ةنح 1 ٠

 أ تيلح نم نواحي ”ىترقو ةردقم لاحوا ناث ربخ «©اهبف نولخم له لوعفملا ءانب ىلع ]|
 نيستل ةماشلاو ضنا ىلوالا وم # بهذا نم نواس 1 ةأرملا | ٠
 ءافصىف بهذ نموا ٌقاوللاب عصرع بهذنم ىا بهذ ىلع فطع « اًؤاؤاو » |
 هللدجااولاقو ريرحاهف مهسابلو# رواسانم لع ىعافطعمصاعو عفان هبصنو ْول وللا |

 هلانآو شاعملا ل>|نم مهمه وا ةبقاعلا فوخ نم مهمه « .ئرطاانع بهذا ىذلا

 « روكش »» نيبنذلل# روفغل انيرنا » نزملا“ىرقو اهريغو سيلبا ةسوسو نموا | ٍ
 هلضفتو هماعنانم © هلضفنم © ةماقالا راد 6 ةماقملا راد انلحا ىذلا 8نيعيطأل ا
 الذال الك بوخا اهيف اندعالو ف بعت # بصناهيف انسعال 9 هيلع بحاوالذا ' ٠

 | مهءافطصا وباتكلا مئاربا ىنعي# ريبكلا لضفلا وهكلذ 9» هتداراو هللاسعاب |

 ظ يافا فاشل لق 7 امنواخدي ندع تانج 9 ىلاعت لاقف مساوش ربخأمث ||
 ٍ اولاقوولل ءريسفت مدقت «نيرحلاوق.دوسلل وااو ءإو بعت نم را نم ايفنولحب# 1 ٠

 ليقو توملانزح ليقو رانلانزح سابع نبالاق «6 نزحلا انعيهذأ ىذلاهللدجخلا

 نزح ليقو مب عنصبام نوردبالمنأو تاءاطلادر فوخو تااسلاو بونذلانزح '

 | مومهو ةمايقلاءون لاوهأ نزح ليقو ةبقاعاا فوخو بولقاا بيلقنو متنلا لاوز
 | ىور# داعم ران عاملا وك ند طل لقا ءبهذاليقوامتدلا ىف ةشيعملاو رضا |
 | هلال لهأ ىلعسيل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق رعنبانع هدنسب ىوبلا

 بارتلا نوضفني هللاالا هلال لهاب ىنأكو مهروشن ىفالو مهروبقىف ةشحو هلللالا
 ىنعي 6 روكش روفغل ارنا © نزحلا انعبهذأ ىذلاهتلدجلا نولوقب مهسورْنك

 | راد 9 انازنأىأ « انلحأ ىذلا ف لامالا نم - ركشو بونذلا نم ميظءلارفغ
 انييصيال ىأ ه# بصناهسف انسعال 9 انلاعابالىأ « هلضفنم و ةماقالاىأ ةماقملا ||

 ىلاعتهلوق # بعتلا نم ٠ ءابعاىأ « بونلابف انسعالو 9 ةقشمالو ءانع اهف |

 مومهوأ توملا قالا

 (روفغا اشرنا )ايندلا
 ترثكناو.تاياتآارفثي

 تاءاطلا لبش ( روكش )
 اتا ىذلا ] تاقذاف
 ةماقالاىأ ( ةماقملاراد
 لاه اهق رافت الوابس ابنا

 نم م)ةماقعوإم اقموةماقاثقأ

 هلاضفاو هناطع نم م (هلضف

 اف انسعال ) انقاقحمابال
 ةقشمو بعت ( بصن

 ( بوغا ا-مف انسعالو )

 قو ةرافو سردتلا نم ءايعا
 ىلسلا نجرلا دبعوأ

 ةشاسملاوءافطصالا (كلذ)

 م.ظملا نملا(ريبكلا لضفلاوه) |
 مهر نسم ليب مث مملع هللا نم

 ةروصةم(ندعتانح )لاقف

 هود نانخلاوهرادنجرلا

 ) امف ن 8 واح امولخدي م(

 (وواسأ نم م)ةنجلا ف نولي

 (اؤاؤاو بهذ نم) رواسأ
 ةيلحو ءاسنل اة يلح اذه

 مهسابلو) بهذلا : نهلاحرلا

 (اواقوربر ح)ةنجلا فاي 2
 نزح لاش وةمايقلاموب ل 1 لوزا ) نزلا ءبهذ أ ىذلا ) هلل ةنملاوركشلا (هللدجلا)ةنإلاىفةنطاَل ها

 نه) ةنملا ىندي(ةماقملاراد)انازئا ًا(اننحأ ىذلا) ةريسلالاعالل (رو 2 ( ةيلظعلا بوثذال ) روفغااش رنا ( امدلا ةر 0

 ءاعا(بوغا)ة نجلا ىف (اهف) انبيصيال(ان.ءالو)ءانعو بعت(بصن)ةنلا ف(اهيف)انببصيال (انسعال) اهيفنءظالداضشب (هلضأ

 نو

 رد" ع جة 1



 مي لد باذعنم (اع ل فتالو )اوم راك 0 ميهلع كالو 5 أآ رامضاي و

 وهف ري (اي 0 )ورموبأ روغك لكى زج 9 ( روفكلك ىزجم : 0 كلذ 5-5 تب

 ”ادرو زاتئاز 1 7 165 زج انك ىذلا دبغ !!نورتشلاوناتلاد . 1 2

 ١ 1م 7 رفكلا لدب نم قنامدلاىلا

 نوبواجيف ةيصعملادعب عطنو

 موأ ) ايندلاربع ردق دعب

 نه هيف ركذتنام كردعن

 نوكي نأ زوحي ( ركذت
 ازيمعت أ ةفوصوم:ركتام

 وهورك دن نم هبف رك ذب
 هنم نكم رع لكل لوانتم

 هنأش حالصانم فلكملا
 :ىفؤغئوتلانأ الارصقناو
 وهىلق مث مظعأ لواطتملا

 لبقو ة ةرشع ناك

 ةنس نوتس لبقو نوعبرأ

 لوسرلا ( ربذنلاك«اجو)
 وهو بيشلاو أمالسلا هيلع
 زا ىش ىلع فل
 ظفل هظفل نال مرمعن

 رايخا هاتعمو رابحسإ

 مما, انرجهدق ليقدناك
 اوبدك ( اورفكنذلاو )
 سو هيلع هللا ىلص دمعت

 هءاععأو لهجوب أنآ قلاو

 | ةرخآآلاىف(ماهجران مهل)
 | توملا برتدقف ئدستبا 0-1 تلاق 0 ضب 0 ا نمام 2 و توملا ريدن نوكيال ) ماعىغقال )

 متهج ران مهل اورفك نيذلاو 8ةغلام تاو عبتا دكآلو 37 0

 ”ىرقونارامضابهبصنواوحيرتسيف «اونوهن »نا توع مملع كحال # مهلعىضقاال
 لب © اهياذعنم مهنعهفخن الو نورذتعيف مهل نذؤيالو هلوقكىضقب لعافطعنوتو مف
 : 3 © روفك لكى زحن »© ءازجلا كلذ لثم * كلذك وف اهراعسا ديزتبخ طا

 | "”ىرقو لكىلا ءدانساو لومفملا ءانىلع ىزحي ورعوبا أرقو نارفكلاوا رفكلا ىف 1

 | لمت |حايصلاوهو خارصلانم نولءتذءنوئيغتسي © اهيفنوخرطصيرهو 9 ىزاح |
 « لمتنانكى ذلاريغ احاص لم انجرخاانبر © هنوص ثيغتسملا رهجل ةثاغتسالاىف
 حلا صلاريغنم هولعامىلعرم حمال روكذملا م صولاب حلاصلا لمعلا دييقتو لوقلا رامضاب

 نآلاو لاص هنا نوبسحي اوناك مهناو هيفالتل مهجاركساناب راعشالاو ه.فارتعالاو

 هللا نمباوج# ربذنلا ؟ءاحوركذ:نمهيفركذتبام كرمت ملوأ © هفالخ مهل ققحت

 نيبامل دقو ركذتلاوركقتلا نمهيف فلكملا نككت رع لكل وانت هيف ركذتبامو مهلؤعتوتو
 نوتس مدآ نءاىلاهيفهللاردعاىذلار معلا مالسلاو ةالصلاهيلعدنعو نيتسلا ىلا نيرسثعلا '

 كانرع لبق هنأك ريرقتل هناذ مكرمتن ملوا ىنممىلع فطعلاو ةنس |

 هيف مها 2 اوحرتسيف ىأ * اوتوهف ىلع ا مههجرات ارت ناو

 موروفك لكى زج كلذك ف رانلاباذعنمىأ © اهاذعنم مع ففذتالو ©

 5207 انحرخأأنب ءر 8 نولوقب# اهفو» نوح حلو نوثيغتسي ى #1 نوخرطصي
 اهب وتىلاعتدتلا لوقيف ت ابسلاو كرمشلا نماين دلا ىف ىأ# لمعن ذك ىذل ريغاهل اص لمعن ©

 1ْ ليقو ةنسةرشع ناك لبقو خواباوهأ لبق: هكياؤك نت نم هيفرك ذتبام رمت موأ فخ 4 ْ

 0 هتلارذعأ ىذلارملاوهو ىلعن ءكلذ ىوربو ةنسنوتس سابع ن .1لاقو هنس نوعبر "ا ّْ

 | !لطللا هتلاردعأل !او ملسو هللع هللا لص ىنلان ع ةريرهىبأ نع ( خر مدا نبال للاعتلا

 يلا رمش لو لاق لاق ى وامتلا دانساب هنعو دس نيس ملى هلجأرخأ أ ا

 00 لسد د «ر مدنا اجو ولف نيعبسلا| ىل ا نيت تانيا راعأإسو ا

 0 تبيشلا لاو ميشَح أ 0 تيشلا وهل قو سابع نال اق ن 1 رقلاب

 "6 اوقوذف ) نيعةفرط(اماذعع و عفريالو ةقارلا نوجال( فقحتالو ) اوكرتسسف (اونوك#) توملاءاضق هلع

 ايف نوثيغتسي (ابف نو رطصي ل رانكلا مهو ) هتمتنوهللابرفاك ( روفكلك) ةرخآلا ف(ىزحين) اذكع (كلذك )
 هلاخ ( الاص لمتن ) كن نمقئايندلا ىلااندررانلا نم (اتحرخأ )انراي( اير )نولو_-ةرو نوعرضتبو نو-ءدورانلا ىف

 0 ايندلا ف زافكلا ريثعماب مكلهع كر ارأز هتارعت ةكرشلاىف ( لمءانكىذلاريغ ) ناعالاق

 رح هشام يل سر )وغفر ا دانا م( ركذ:نم ) هيف ظعتام



 مكنع امهيف باغام( ضرالاوتا وهلا بيغجملاع هتلانا ) مهنيمير صان( ديصنن م نيملاظلل اف )باذماا(

 تاذو ملاعلا ف بيغ لك مع دقف نوكيام قخأ وهو رودصلاىفامإع اذا هلال ليلعتلاك( رود_صلا تاش مب عن

 للا نماهنظب ىفام ىأةيراح ةجراخ نطبوذ هنع هللاىضرركب ىأ لوق وحنيف وذثيئأت ىهو ترها ب اإا
 (ضرالا ىف مئالخ مكلع> ىذلاوه ) ةيعصل | ل عونم وموذورودصلا بعدت تارمكملا!ذكو نطبلا بحمص! للان ال
 مكطلسو اهف فرصتلاديلاقم مككلمدق هض رأىف ءافلخ مكلمج هنا ىنمملاو فئالخ ىلع عمجو ةفيلخ ىلذسملل اقنبا

 كتم( رفكيف ) ةعاطلاو (ةكطلا ةروس) ا طك ١و١ رض .وركشت هتان كل حابأو هام لإ

 هلكألا هد طْغ 1 000
 "تيشلاوالقلا لو كلارا ىنلاوهو ريذنلا ماجد |

 5 لم و اوقذف 57 تراثالا كونوا

 «# ضرالاو تاوعسلا سغ ملاع هللانا و مهنع باذعلا عقدت * ريصت نه نيالاظللاف | |

 هنال هللدلمت 6 رودصلا تاذب ميلعدنا 9 مهااو-اهيلع ىنالف ةيفاخ هيلع نحال |
 فئالخ لمح ىذلاوه #9 اهريغب معا نك نوكيام ىنخاىهورودصلاتارمضمحعاذا ١

 ءافلخلاو ةفيلخ عج 4 واهيف فرصتلادلاقمكملا قلي « ضرالاىف | 1

 دنع مهرفك نبرفاكلا دي زال وف هرفك ءازج « هرفك هيلعفر ةكنف 9 فيلخ عج ||
 0 نا ىلع ةلالدلل ريركتلاو هلناس © ازاسح الا وج زغكا ن .رفاكلا ديزبال واتقمالا مجبر | 2

 0 0 هنع بنجتلا ب وحوو هحم# ءاضتقاب لقتسم نيرمالا نع دحاو لكل رفكلا ءاضتقا ||
 .ٍ مءاكرش متيأرألقإإل ةرخآلا راسخ راسفنابو هللاتقمضغبلادشاوهو تقئلابدارملاو | ْ
 إ

 )م ردك هيلعق , ةنسلا

 هيلع عجار هرفك لابوف

 الو ( لاق امي ةرخالا

 مهرفك نيرفاكلا ديزي
 وهو ) اةةمالا مهد كدع

 الو[ و الع ا
 لاعشالدب متيأرانم لد » ضرالان ءاوقلخ اذام نورا 0 هنوكلع ايف مهسفنالوا كيلا 0 م 8 مهنال مهيلا ةفاضالاو مهتهلآ ىنمي # هللانودنم نوعدت نيذلا |

0 2 

 الاف ع ويتكرشأ ىلا
 نانو نم نوف نينلا) رس ل ا ا 7 006 ضرالا٠ نم ءزحىا ىورا ءاك رششلا ءالؤهن ع ىنوربخا لاق هنأك ىنوربخ ا ىنمع نال

 ((ضرالا نماوقلخا ذاق ورا منامه مهلامىأ « ريصن نم نيملاظالاف ه8 باذعلا اوقوذ مهل لاقي ىأ 4 اوقوذف ل

 ٠ْ | نال ىذلاوه ف ىلامتدلوق * ملاعلا ىف ”ىش لك بيغ ٍلعدقف نورك قخ وهو كلذ رعاذاملا 1 ”ارأ نم لدي ىنورأ || ىني# رودصلا تاذب ميلعدلا ضرالاو تاومسلا بيغملاع هللانا ول هياذعنم مهعنعي ١

 ىنوربخ أل بق هناكىبوربخا نم 6 مكلعح لقو اضعب مكضعب فاني ىأ « ضرالا ف تك مكلعح |
 امعو ءاكرشلا .ءالؤه رع || اهعفانم ا و درا فخ مكلمح ليقو هبديتينا ىتنام تأرو متالانم اهلبق
 ٍ | مهب دنع مهرفك نير فاكلا ديزبإلو اف هرفك لابو ىأ 6 ءرغك هل دافط اهطغو | ىورأ ةكرشلا هياوقمتسا || ةمعنلا هذه دست ئأ « رفكنف وف ةعاطلاو,ديحوتلاب 0 اهففرصتلا دئلاقمو ||

 | «اراسخالا مهرفك نيرفاكلاديزبالو ف ضغبلادشأ تقملال قو ايضغىأ 6 انقمالا '
 ( نيملاظالاف ( رانا باذع 1 ف ىودعلي 0 ضرالان م او ةلخاذام ل ل ىعز 3 اهومتلج ]|  (اوقوذف)هباونمؤتزفمويلا مانصالا ىنسعي  هللانودنم نوعدت نيذلا كءاكرش متيًأرألق » ةرخآلا ىأ |[

 هللا !ء ضرالاو تاوعسلا ىف نوكيام بيغ (ضرالاو تاوملابيغملاعهللانا ) هللا باذعنم عنام (ريصن نه ) نيرفاكلا
 دمجتمأاب ( ركلمح ىذلاوه ) 0 مبواقلاىفاع (رودصلا تاذب ملعهنا)هنع اير لا اوداعلايندلاىلااودر ول

 هرفك ةبوقع(هرفكهيلمف)هللاب( رفكن ف ) ةيضاملا مالا كاله دعب ضرالا ناكس(ضرالا ف فئالخ)إ_سودهيلع هللا ىلع

 ) مه هرفك ن.رفاكلادءزءالو)اضغب 0 الا) ةمايقلاءوب (ميردنع)نآ رقلاو مالسلاهملعدمحت (مهرفكني رفاكلاديز زبال ْ

 نم )نوديعت ( نوعدتنيذلا), كلا (مماكرش متيأرأ )ةكم لهال داي ( لق)ةرخآلاوف انبغ ( اراسخالا ) 1
 ىف امم (ضرالانم | اوقلخ ذاع ورأ هللانود |

5 
- 

 ا
 ١

 منان ىدمعم

 ع .

 هقاخم اوديتسا ضرالا
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 4 دك
 ىأ ( هنم ةنيب ىلع مهف اباتكمهانيلا مأ ) تاومسلا قلخف ةكرشدقلاعم مهلمأ ( تاومسلاف كرش مهل مأ ) هللازود
 مفانو سماع نباو ىلع تانيب باتكلا كلذنم ناهربو ةجيىلع مهف ءؤاكرش مهب قطني هللادنءنم باتكم هعم

 (ارورغالا ) عابتالاىأ ( اضعب ) ءاسؤرلامهو نوملاظلانم لدب ( مهضسب نوملاظلا )دعيام( دعب نا لب ) ركبربأو
 :ه كاسمالا نال الوزتنأنه امهمنع ( الوزتنأض رالاو تاومساك ع هللانا ) هتلادنعانؤاعف-ث ءالؤه مهلوقوه
 نم ) امهكسأ ام(امهكسمأنا ) ه4 157 9- ضرفلا ؛ نورشعااوىناثلاءزجلا ) لبس ىلع ( اتلاز نئلو )
 | تاومسلاقلخف هقلاعم ةكرش مهلمأ# تاومسلاف كرش مهلمأ وظ هقلخماودبتسا | 0 0 هدب نم
 | از وكيزا زوو ةلاجقك رش مملناب باتكلا كلذنم ةخىلع «دنمتني لعرمف 8 | 2 قنا ءاكرشان ذذتانا لع قطنب 4 ابتك مهاني أ ةيتاذ ةبحولالاف ةكرش كلذب اوقمتساف | د نم كدا
 ىلاكلاوركيوناو بوقعيو صاغنءاو عفان ارقأو اناطلس هلع انلزناما هلوقكنيكرشلل | ا نك د1
 نوملاظلادعي نالب © لئال دل دضاعت نه هبفدن الر يط> كرشل انا ىلاءاع | نوكمف تانيب ىلع ا لحاعم ربع

 ريرغتوهو هيلع لج امركذ يهنع ب رضاك لذ ىف عا عاؤنا ىننام ارو غالا اضعب مهضعب | 00 583 اي
 | هاش لاح نكمل انافالوزتنا ةهارك « الوزتنا ضرالاو تاوعسلا كس هتللازا## | . ب 0 ك9 ا 3 3 ١ | تاوعساداكتلاتاكتلرقلا | هيلا برقتلاب مهل نوعفشي هتلادنع ءاعفش مهناب عابتالا ءاسؤرلاوافالخالافالسالا ةيلك ماظل ا ا
 لوالا سوني اولا دم ةداستإ1او لاوزلا دعب نموا هتفادعب نم هن ءدعب نمدح- نمو ١. د اعتز لا أ انهكماامهه اههكسمانااتاز نلف عنم كاسمالانالالوزتناامهمنعواظفاحنمدلدبال ال 0 ٠0 6 ل
 ' اده لابجار حنو ضرالا ىقثنتو هنه نرطفتن تاوعساداكت لاقاك اده ادهت ناب ظ 9 3 : | نيتريدج اتناكو اوهكسما ثيح # اروفغ ايلح ناكدنا © ءادتالل ةاثلاو ةدئاز 7-2 0
 ظ ىدها ننوكيلريذن مهءاجنأل مهناعا دهجوتلب اومسقاوإط | 0207 7 1 3
 كلذنم ناهربوةحج ىلع ىأ « هنم ةنيب ىلع مهف اباتك مهانينآ مأ 8 ضرالاو | 0 تاومسلاف قاخس ىأ 6 تاوعملاو دكرش مهل مآ شرالازم دقئعاودبتسا ل". ىرعأ ننوكل ري
 .٠ 5 . ( كرش 1 95 57

 مهلوق ىنعي « ارورغالا اضعب هه ءاسؤرلا ىنعي # مهضعب نوملاظلا دعي نا لب # | © ١ كرشمفل مار ضر

 مج اعاكو ع ىلا ىأ# ا الوزتناب نيتريدج اتناكو عوقولاو لاوزلانم امهعتبفالوزتال عىل ىأ © الوزن نأ : ( مهانيتآ مأ) تاوعملا
 سبل ىأ © ءدعب نم دح أ نم امهكسمأ نأ اتلاز نو ف كرشلا ةلك مظعا ادهادجتو

 00000 اج يح ىأ اوقع املج ناك دنا ِظ ءاوسن دحأ انيكست | ( هنم ةنيب ىلع مهفاياتك )
 دهج هنفإب اوعسقأو ف هنارفغو هلحالوا رافكلا ةبوقعب اتمهذق اتناكو امهكمأ 0
 000 | 1 + اوإذ# باكلا لأ نارهنلب ا كلذوةكع راك ني« ينعأ | "700007
 / ىدهأ ننوكنل ريذن انءاجول هتلاب اوعسقأو مهوبذكف لسرلا تأ ىراصنلاو دوهلا 9 : نب 4 مع ىف ىنمينوكرشملالوشام

 أ هذه هللا لزناف هوبذكدحح ثمب الف سو هيلع هللا لس ىنلا ثعبم لبق كلذو مهنم ايد
 : : 2 9 6 2 ) (اروغالا)ةلفسالءاسؤرلا

 اودطلا ناوكلا 99 لور ىآ # ردن هءاح نتن اعأ دهحت هللا اوعبتا و ده آلا | 1
 ْ 9 : هه د مانو نءادع يق هللانا ) ةرخ آلاىف الطاب

 4 نم م, ثيح ىراصنتلاو دولا ةلاقع امهاكم نع الوزتال يل ( الوزتنأ ضرالاو تاووسلا ( عن ( كسع

 ىنعي (اضعب مهضعب )ارندلا

 أ مدعبنم ) دحأ (دحأن م) امهكسم  ام(امهكسم أن ا)امهتتكمأن ع اتلاز واو(ا:!!زنُدلو)هللا نا معسملاو هتلائ ارب نعا ولاق

 5 * مح لبقةكم رافك ىنعي (هللاباوعسأو) مه بان نمل (اروفغ)ىراصنلاودورلاةلاقم نع ) الح ناك هنا )هريغمك اسمادعب

 عرسأ ( ىدهأن لوكيل )فوخسلوسر(ربذن مهءاجنأل) هللا مهبع د هج (مماعأ دهج ) لسو هيلعهّقاىلص



 لا ا ل 0 "نانكلا لانا" 0 هخاباملاث يرق نا كلذو © مثالا ىذا
 مالا نم 1 ونمىا مالا ىدحانمىدها ننوكنل لوسر اناتاولئراصنلاو دوبلا

 3 اهلاليضفت مالا ىدحا ىه اهيف لاق ىتلا ةمالانموا ,هريغو ىراصنلاو دوهلآ
 هي هدا زام# ! سو هيلع هللا ىلص د ىنمي هك ريذت م هءاحالف هك ةماقتسالاو ىدهلا ىفاهريغ

 «ضشرالاف را ولا نء ادعابت#ار وقتال ف بيستلا ىلع هئيعوا ريذنلاىا

 كش ىلا لكما 7 هلصاو 4 ”يسلاركمو 9 هال وءفموأ اروقن نم لذا
 هد_حو ةزج و رو فيطمامث رد ندا لغقلا عمنا لدم مث هقصوب ل فوسوللا

 وهو 2 هلهابالا ”يسلا ركملا © طيمحالو  قيحنالو و لصالا ىف ةزمملا نوكبب

 6 نورظن» لهفإ# هللا قيحالوىا ر 541 قيحالو“ئرقو ردبموب م قاح دقو رك املا
 هللا تنسل دحتناف و مهيذكم بيذعتب مهيف هللا ةنس « نيلوالا تنسالا #9 نورظتني.

 نب اهلودالو امذعت بيدعتلاريغ هلءجئامل دبالذا الب وحن هللاتنسا دن ناو اليدرت

 قر نع نك اوال صضرالا اوريس ملوأ » هلوقو مهريعىلا نيب ذكملا نم هإقن

 0000 ريذن مهءاج الف  ىراصتلاو دوهبلا ىنعي « مثالا ىدحا نم
 اكتسا ظىدهلانع ادعابت ىأ  اروفنالا وف هئيع * مهدازام و سو هيلع
 0 لع ىنعي » ”ىسلا ركمؤ 0 هب ناعالانع اريكتو اوتغا ل « ضرالاف

 قيحالو ٠ و هيلع هللا لص هللا لوسرب مهركم وه لبقوكرشلا ىلع مهءاقجا وهو :

 لدا 0 ردن موب اواتقف هلهأبالا طيضالو 3 ىأ# هلهابالا ”يسلا ركملا ٠

 تنسالا 9 نورظتني ىأ * نورظني لهف # كرشأ نعالا لحتال كرشلا ةبقات
 هللاتنسا د ناف له رافكلا نم ىضم نعل زتاك مهب باذعا!لزني ا * قل /

 لا رع بانل لو أ اليوحم هللاتنسل دحم ناو © اريبغت ىف ا

 ةيقاع كا تداا ف ضرالاىف اوريسي موأ » مهرب
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 ءازح(ةبقاءناكفيك )اودبتعيو م / رظنيفا

 00 11 يا 20100 دولا 000

 لاو

 1 0 لا ّه ةميظ ظءاأ هن رع لاقاك ةماق ل 0 2 اهلاليش ضقت : مثالا (

 تق همام هللا ص لوسرلا ”ىب خخ هدا اذا ) اروفنالا مهدازام ) !سوديلع هللا لص هللا لوسر ثحب لف ( اح

 انوذنالا مهدازامو 00 ”يسلار ل ( اذكو هللوعقع( ضرالاى ار أ رابكتيسا ) ىزا دانساوهو ق هلأ نسال

 هللال 0 نر 5 امو 1 ةكفاملا 00 ل نب ريكتسم ه7 ١3 0-1 ا ”يسلاةركمو راك
 0 0 ءاع هللا ىلص

 00 يسلا ركمودلوق

 ل ىأ ”يسلا

 را ”يسلا ركملاو مث
 هلوق هلع ليلدلاو ”يساا

 لزايو طيح ( قيحالو )
 . ( هلهابالا ”يسلا ركملا )
 ردي مون مم قاح دقاو

 هحال رفح نم لثملاقو
 لهف ) ايكم هيف عقو ابح
 (نياوالا تنسالا ن ورظن

 ىلع باذعلا لازتاوهو

 مهاسرب اونذك .نيذلا

 لهفىءااو مهلبق | مثالا نم

 كينذكت دعب نوراظنب

 تيادتلا ا نأالا
 مهابق نع لزت ئذلا لثم

 لءح ل_سرلا ىبذكم نم

 هلاراطتنا كلذل مهلابقتسا
 هللاتنسل دحت ناف ) متم

 هللا تخدم ناو ذايدرت

 هتتس نا نبب ( اليو#
 ىبذكم نم ماقتنالا ىه ىلا
 ىف اهادمال ةنس لسرلا
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 سو - هللا ىلص ىنلا قع عذر رب نا له جوبا فاح موز*ءىبىف ناتن كلا

 ا | قزلو ةقنع ىلا تنشأ ءدب ٠ عفر الف هنمديل رخح هعمو لكصيوهو ءاناف ا[

 انني هافأان) نحل ىوز لاقف مهريخاذ هموقىلا عحرف دهحجن اهنع هوكف ىتح |

 © نونم ال مهرذنت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءا م هللا ءاعاذ بهذف رسحلا | ١
 « ركذلا عبتانم 8 ةمورملا ةغبلاديلع بترتياراذنا * رذنتاما 8 ةرقبلاف قبس

 لبقهءاقع فاخو « بغلاب نجرلا ىثخو 9 هنلمتلاو هيف لم ًاتلاب نآرقلاىا

 را_ه# مقتنه نجروداك هناف هجر رتغيالو هتريرس ىقوا هلاوها ةئاعمو هلولح

 ةيادهلابلاهجلاوا ثعبلاب تاومالا 04 ىتوملا يح ننانامم ركرجاو ةرفنع هرشبف 4

 نامعالا ىلا رفكلانم جوركلا نوعيطتسال مهن عناوع ناعالا نع مهانعنه هان
 هللا لص هللالوسر ىذأن ع ةملظلاب مهاب 2 ليقو 5 هفلحو ا بورضا

 ىنعي © نورصبال مهف ٠ مءانبعا 7 | ا ع ىلاعت هلوقوهو 6 ةللعا

 نه كر رادنا عفتاعا ىف »* ركذلا عبتا نمر دنت اعا هر رانثالا هعفش مل هلالضا |

 و ناعااو رسلاىف هفاخىأ ؟ تنغااب نجح نا 00 هنشاع لف نآرق 7

 يد نانا #9 ىلاعت هلوق 6# ةنجلا ىنمي © ميرك كرجأو » هدونذإ ىأ « ةرفغ

 ِي مهراث أ دوف شوك ن م لاعالانمى 2 7 اومدقام ب ك6 ٍُظ ثعبلاىأ 6# قول

 أ

- 

1 

 مج كهل ا.لمعف 3 كيس ةتسضوأ موه دعب املمعفةاص هئس نم اك ام(مهر 1 وز :

5 
)- 2 7 5 

 4 مهراث 1و 8 ةحلاطلا و ةللاصلا لاعالا نم اوفلام # اومدقامابتكتو وف

 ١ 00 قع * نونمؤيال مهرذنت ملمأ مخدر 55 أ مهيلع ءاوسو# ىدهلا ليس[

 هيلج رودي دب عطقثه دنع نم

 قق_شمد باب ىلع ةيلصو

 0 2 ذلاع- تان رذنناغا)

 7 ناد 3 #ءأىأ

 0 بيغلاب نوحرلا
 هرشبف )هرب ملو هللا باقع

 0 ىهر( رفح

 ل :لىأ (مرك رخو )

 مهثعبت( ف و ايد ع نانا)
 نه مهجر وأ امهتاس -6 دعب

 بتكتو) ناك الا ىلا كرش

 نال اوقف لاما( .اوفانقام
 اها ءو تالق ناعألا
 هتءوكلهام ( 0 آو)
 هولع !اعك نسح رثأ نه

 ا فاتكوأ

 نوهسم وأ ا هوسدوح

 ةقيظ 1 "يس 11 هوعاص

 كلذكوةجظلا ضعباهفظو

- 7 

 ناسا ةعالسلا واذنسد كاس لك

 ىلاءعتهلوقهو واع

 اودارأ فلاح دل كاك ميد نيبنم انامح و لاش و ىدهلاو قا ( نورصيبيال مهف ) ,يواقراصب ًانيشغأ(مهاشما |

 او رص الحا رتسادس مهفلخ ن مو ماللاهيلع ىناااورصب !فةالصلا ىف وهوةراج ا و هيلع هللا لد ىنلاا وح ربذأ ١

 (رترذأأ)هءاسأو لهحىبأ موز لع( مىلعءاوسو) هوذؤنف ى 'ا نرسل مذ مه ا انيشغأ مهانيشغأف هءاكحأ

 انامحان املوةنملزنو رفكلا لع رد.موءاواتقواو :هؤينانوديربالا, نونمؤيال ) مهفوت ة(مهرذنت أنآ رقلابمهتفوخ

 (ركذلاعبتانم ) نآرقلاب داي راذنا مف لوقب(رذنتاا) امهباععأو دياولاو لهج ىفأ نأش ىفانههىلاالالغأ, ةةانعأف

 3 مل ةرفععإ هرشبف ٠) اربال ناكناو نجراللع ) سيغلاب نج-رلا ىشدحو ( هبا ًاوركىنأ ليل عونا 7
 كااوريألا نم اوفلسأام مهيلعظف < (اومدق ام بتكتو) ثعبال(ىنوملا يحن : دنانا)ةنيلا قع نسح باوث (مي ركرجأو) ندلا



 مدقاع ذئموب ناسنالا اني
 رخأودلاعأنم مدقرخأو

 مهاطخ ىه ليقوهراث 1 نم
 ةعاسجلا ىلاوأ ةعلا ىلا

 هانددع (هانيصحا ”ىشلكو)

 ( نيبم ماما ىف ) ءانيبو
 هنال ظوفحملا حوالا ىنءي

 اهادتقمو بتكلا لصا

 باد الثم هل برضاو)

 ند مهل لثمو ( ةيرقلا

 اذه نه ىدنع مهل وك

 اذهنم ىا اذك ب رضلا

 ىلعءايشالا هذهو لاثملا

 لاثم ىلع دحاو برض

 مها برضاو ىنءملاودحاو

 ةيرقلا باها ل شم الثم

 . مهلرككاىا ةيكاطنا ىا
 باص ا|ةصق ةيسع ةصق

 ناس ىناثلا لثملاو ةيرقلا

 هناب (ذا)باصت:او لوالل

 ةيرقلا باحمحا نم لدب

 لسر (نواسرملا اهءاح)

 ىلا مالسلا هيلع ىسع

 مهلاعأ نم ( ىثلكو )

 (نيساافا
 ظوفحملا حوالاىف ءانيتك

 لهال نيب (ميل برضاو)
 باحصأ ) لثم (الثم)ةكم
 ةيكاطنا لهأةفص (ةيرقلا

 اهءاحذا) مهانكلهأ فيك

 مهلا ءاج ىندإ ( نولسرملا

 7-0 اور زيوس ) نورمشملاوىفاثلاءزيلا م

 0 2 1 ٍِظ نا لطاب ةعاشاك ةئيسلاو هوفثو سو هولع م

 | مهلوقنم مهل لثمو مهل برضاو ِظ طظوفحملا حوللا عي » ليم 2 هءاثيصحا

 لءل ا ىنءمدت مدتل نيلوعفم ىلا ىدء.شوهودحاو لائم ىادحاو ب سىلع ءايشالا كه

 ةيرقلا باكا لثم مهل لءحاىا فاضم فذ> ىلع © ةيرقلا باع الثم و امهو

 ةيكاطناةيرقلاو اناسوا ظوفلملانم الدب ردقملاء<ودحاو ىلعرصتش نا زوو الثم

 لعنمرجأو اهرج هاف ةنسح ةنس مالسالاىف!نسنم سو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 هيلع ناك ةئيس 1 مالسالا ىف نسنمو 0 مهروجأ نم صقش نا ريع نه هدعب نهأهم

 بتكت لقو ”ىث مهرازوأنم ضقتلا ريعنم هدعب نم ام لعنم رزوو اهرزو

 0 ةلسوت تناكلاق هنع ىلاءتهللا ىذر ردا طلو أن وعدو ملا ىل 1 مهاطخ

 ١ ىلوملا ين نحمتانا ةيآلا هذه تازنف دوعسملا برقملا ةلقنلا اوداراف كا
 لف بتكت مران آنا سو هيلع هللا ىلص هتلالوسر لاقف مهراثآو اومدقام تكنو

 هنع هللا ىضر 10 نع( خر تب لع نسح ثيدح لاقو ىدمرتلا هحرخأ اولقش

 ىرعءتنا | و مدنا لصدللالوسر هركف روهسملا ب رقوملا اولوممننا ةلسوندارأ لاق

 كرتتو ل قع ىرعت هلو *» اوهاقاف كرا ١ أ كلا ةىيس ىءاب كاح 2و ةئدملا

 عاقبلا تاخ لاق رباح نع( م 3 ىُن هر ريمسالا ىذلاىلاخا ضرالان 2 ءاضفلاوهو ءارع

 ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا كلذغلبف دسملا برق |١ ولقتني نأ ةلسوئيداراذ دحتملا لوح

 معن اولاقف روهسملا ترك اواقتت نأ نودير مكنا ىئغءلب مهل لاقف

 ىجايىأ ةلسىت هلوق» انلوحاذا انرسيام اولاقف كراث آ بتكت مرايد ةلس ىيلاقف كلذ
 لاقدنع هللاىذرىرءشالا ىسوم ىبأنع <« ق ) كدا ايداومزلا ىأ كرايد هلوقو« ةلس

 ىثم مهدعباف مهدعب أ ل ارجأ سانلا مظعأ سو هيلع هللا لص هللالوسر لاق
 هلوق 6# مانبمث ىلصي ىذلا نم ارجأ ظعأ مامالاوعم م اهيلصي تح ةالصلا رظشي ىذلاو

 ىنعي « نيم ماماىف 8 هانتب/اودانددعو ءان 1 « ءانيصحأ ”ىشلكو 12 00

 مهلاح لثماهبش مهل فص ىأ © الثممها برضاو © لجو نع هلوق # ظوفحلا حوللا
 لسر ىنعي « نواسرملااه ءاجاذا 99 ةيكاطنا ىنعي « يرش بادعأ 9 ةصقنم

 م3* كلذ ةصقلاركذ 0

 لا |١ سراؤملا نم نيلوسر مالسلاو ةالصلاهيلع ىسيعثعب ءامسالا رابخاب ءالعلالاق

 هيلع اسف سيب >اصراجتلا بببحوهوهل تاميتغىعرب اههشايأ رةنيدملا نماير قاف ةيكاطتا
 نانوالاةدابعنم كوعدن مالسا|وةالصلا هيلع ىسع الوسرالاةف اتنأن 8 امهلزعشلا لاقف

 هك الا ”ىربنو ضيرملا ىئثن معنالاق دايك 2 لا-ةف نجرلا ةدابعملا

 29و 2

 ا هللالوسراب

 0 مالسااهيلع ىسيع لسر نواسرملاوةيرقلا باح انم لدن # نولسرملا اهءاح ذا
0 0 | 

 ١ لاقلاق ىلخلا هتلادبع نب رب رج نع ( م ) ةئيسوأ ةنسج ةنسنماونساميتكتو ىأ

١ 

 ا

 ن |
| 



 : 0 وقف ةسقل 0 هتفاضاو و

 هلاح ىلع علطناشب قلطناف الاق نينسدنم اضيصاننا ىلنا ميشلا لاق هللا نذاي صر ربا رالاو 1

 ةشدملاق 0 8 زفاصخك ىلاعت هلئانذاب تقولاىف ماعف هنبأ اهممف هلزنم 0 امجىلاف 1

 سيهطن | ةيسأ مانصالادب ب كلم مهل ناكو ىضرملا» هناك نعش ىلا عت هللا ىفشد || َ

 فسع الور د ان نم لاقو امهاعدف هيلا امهربخ ىهتناذ مورلا كولم نه ناد |

 ةدايعملا رصبالو عع لام ةدايعنب كوعدنالاو امنت ميفولاةمالسلاو ةالصلا هيلع |

 اموتامه!لاق كتهلآ و كدح وأ ىذلا متنالاق | انتهلا نودهلا انلو لاقف ربصسو مجد نع ٍ

 هلعىسعثعب بهولاقو امهوبرضو امهوذخاذ ضاَنلآ امهعبشف عع رظنا قح ا

 انيك اكتم كما كلاطاو اهكلم ىلا الطب ف اهارتاف ةيك اطناىلا نياحرلا نيذه مالسلا ظ

 لكدلجو اسيل امه سعأو كلملا تضف ىلاعت لاك ةواذكف مون تاذ كلملا جرن |١

3 

 ا مال لاو ةالضلا هيلع دنع تعب ايرضو ايدك الف ةدلخ ىلإ امهنمدحاو

 رشاعي لعخ اركتدلبلا نوعشث لخدف امهرصببل امهرثا ىلعافصلا نوعمش ني 00
 ىضرو هعرك أو هاو هاعادف كللأنلا هربت ومفرق هباوستأ كح كلا 00

 نيح امهتنرضو نءتاى نيلحر تسح كنا ىئغلبيمون تاذ كلملل لاف هنرمشع

 كلذ نسبو قد بضغلا لاح لاقف امهلوق ثعمبعسو امهتملك لهف كنيدريغىلا كاوعد

 نف نوعمث امه لاقف كلملا امهاعدف امهدتعام علطن ىّتح امهامد كلملا ىأ راف لاق

 ءاقتضفنومهش امهل لاقف كيزشدل سلو ءىتلك قلل ىذلا هالات ايه لا اكس | أ :

 صماؤ هانمتثامالاق امكتبآامونوءمشلاتف ديربام مكحمو ءاشيام لعغبمنا الق ازحوأو |[ ||
 امزءرناوعدي الازاف ةهب1اك هينيععطوهو نينيعلا سومطم مالذب اًواح قح كلما 1

 نيّلقم انراصف هلق دح ىف 00 ٍنيطنم ليتقدن ادخاذ رصباا علوا قشنا تحد

 لثم كلمنصي ىتح كهلا ت تلأس تنأنا كلملل نوعمش لاقف كلملا بعنف ام رص

 ىذلا انهلا ناف موتكمرس كنع كيل كلملا هإلاقف كهلالو فرشلا كلناك اذه ده |

 منصلا ىلعشلللاعم لخدب نوعمث ناكو عفنبالو رضألو رصببالو عمال دل 1

 ا لامكبلا ردقنانيلو_سرال كلملا لاةف مهتلم ىلع هن هنأاوتظ ىتح عرضتبو ( 0

 ايم انههنا كلملا لاقف ”ىش لك ىلع رداق انهلا الاقامكبو هانمآ ثبه ءامحا ىلع هن

 اان ناكو هونأ محرب ىح هتفدأإف ل 1 نا_ةهدنا مايأ 3 ةعبسدنم تا 2

1 
1 
1 
1 

]| 
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 ا
 ا

7 

١ 
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1 
1 
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 ماتْفا رس هيروعدب نوءشو ةينالع امهر ناوءد هلم حورأورينتدقو تيلاب اوال |||

 0 م. 0 ةعيس  تلخداف اكريثم تدحوو ميأ ة ةعبيسدم تنفق أ لاقو ملل

 ترظنف ءامسلا ٍباوبأ تعتف لاق سدللاب اونمف هيلع متثأام مرذحأ انأو
 0 ون ومعش لاق ةثالثلا نمو كلملا لاق .ةئالثلا ءالؤهل 0 هحولا نسح
 كلملاىف رئأدق هلوقنا نوععم !ءالف كلذنم كلملا بيف هنبحاصولا هديب ,راشأو | 5
 لب ليقو ةيرفعلا رف كخو موق هله نمآو كلملا نم ءامدو لاسحلاب هريخأا :

 ةنيدملا ملا تب لعوهو يأ انح كلذ غلق هرتوؤم لسا الذ لك او انا 1

 ع

 ناثوأةدبعاوناكو

 افصلانوءعث ىسءلوسر

 هوندكو هءاونمؤي رف



 مكايأر ةمدملانمابرقالف اقودصو اقداص ( نينا ) انمعاب ىسيعلسرأىأ( ميلا انلسرأ )ىلوالا ذانم لدي (ذا)

 لاقف نجرلا ةدابعىلاناثوالا ةدابعنم وعدن ىسع الوسر نحتالاقفامكلاحنع لأسفراهتلا ببحوهو هل ت امتنع 7
 ريا اثفو بيبح نءاف ماقفءاعسمف نوتئس ةدم ضي سم نبادإ ناكو صرب الا ودك الا “ ىدربنو ضررملا ىثنالاقف ةبآام' #1

 ىفرظن تح لاقف كتهلآ و كدحو أ نم متالاق انتهلآىوس هلل انلأ امهللاقوكلملا اهأَعدف ريثك قلخاممد.أ ىلع ىنشف
 وتسنأتسا ىتح كلملاةدشاح رشاعو اركتتم لخدف نوعهث ىسيع ثعب مث اسبح لبقو امه وبرضو سانلا امهعبتف اع

 نم نومعث لاقف امهاعدقاللاق امهلوق تءعس ا ا موب تاذهل لاقفدي سن اة كلا ىلاءربخاوءفروهد

 ىج لكقزرو"ىش لكق الخ ىذلاهللاالاةامكلسر |

 تيأرأن وعمثشمللاقف مالغلارصباذ هللااوءدف هي 7٠١ هيأ 7 نورشملاو ىناثلاءزجلا ) مالغبامدق كلملا ىنةامالاق
 عنصي ىتح كهلا تلأسول

 ىلسدلا كلل! لاق فرعثلا:

 ععسإال انهاانا رس كنع

 عفنالورضيالو رسم الو:
 ىلع امكهلا ردقنا لاقمت

 اوعدف هيانمآ تيه ءابحاا

 مايأ ةعبسنهتام مالغب
 ىف تلغدا ىنالاقو ماقف
 الل رانلا نم ةيدولأ هس
 10 كرشلان م هيلع تم

 اونم او هيفرتن ام عردحأ

 حلولا نسحاباك تن ف
 لل ةئالثلا 9 2

 الق كلملا 0 نادهوت

 دق هللوقنا نوف كل
 نمآو نماذ هعتن هيفرتأ

 حام نموب نمد

 هززءملاركذ دارملان الدب لوعفملارك د كرتاو نوععشوهو ( ثلاثي ) انرهقو 'انيلغف ىأ هيلغاذا هزعيدزعنم ركبوأ 0

 2 ضارغالا نه نعل ابصنم مالكلا ناك اذاو لاطابلا لذو قكلازع ىد ريبدتلان م ةق فاطلامو نودع وهو

 سعركلا اانا ولاقف) ض وفى هاوسامن اكدبلا ههح وتو هقايس

 دح نوعمش امهانبوقف ( ثلاثا ززمف امهوبذكف ) ناموثو ناعم“ نيلوسر ( نينثا ) مملا انلسرأف ( مهلاانلسرأذا )'

 نولسرم مكلا انا اولاقف ) امهنل اسر غيلبت ىلع امهةدص

 ( اولأكت ) .امه انيوقف ( انززعف ) نيلوسرلا ةيرقلا باحصأ بذكف (امهورذكف ) اوكلهف ليد(

 هك اون ركوب حبام : 4 | للا ا ا و 32
4 27 : 

 1! 0 دار راحو امهو هتفيلخوملوسر لمفدتال  نينلا م !| انلسراذا ©

 | لوعفملا فدحو هيلغ اذا هنعنم اففع رك وباًأرقو انيوقف 6 انزرمف امهوب دكف 9

 1 1 مكلا انا اولاقف ة#نوعثوه # ثلاثي © هم ززعملا رك ذدوصةلانالوهشلعهلمقامةلالدل

 ْ عدلا ىلا رقاذق نين مالسلا هيلع ىسيعمهملا ل راف مانص درعا وناكرهنا كلذو# نولسسح 0
 ظ هكا اعرو ضيرملا قمن الاقفةبق ا كعمالاقق ءاريخ اذامهت فا ىع ريراجتلاٍبيبحايأر

 1 ام«!دبا ىلع ىنثف ريخلا اشفوبيبح نم آف ”ىربف ءاوهسق ضيصدلو هلزاكو صرالاو

 1 كدحو|نم متنالاق انتهلا ىوس هللا انلأ امهل لاقو كالملا ىلا امهيد_> غلبو قاخ

 لخدفنوء# مالسلا هيلع ىسيع ثمب مث امهسيخل اكسماىف ر رظنا ىتح لاق كتهلآو |
 | امويهللاققد» سن افكلملا ىلا هواصواو هباوسنأتسا ىتح كللا باحسا رشاعو اركنتم

 نوععث لاقف امهاءدفال لا هنالوشام تععم لهف لاق نيلحر تسح كنا تدعم

 ةلآق اًزحواو هافص لاقف كرش هلسدلو بش لك قلخ ىذلا هتلاالاق اهكلسرا نم
 ]| و ماج امدف كلملا ىنتام الاق امكَتيآ امو لاق ديربام مكحمو ءاشيإم لعفب

 انراصف هيتقدح ىف ام* اعضوف نيتقدني اذخاو رصب هل ق ّةشنا ىتح هللا اوعدف نينعلا .أ
 ىتح اذه لثم عنصي ىتح كبلا تلأسول تيأرأ نوعمث هللاقف ام رظني نيتلقم

 |0017 | ا عك ثالو رض الانهلانارسكنع كل سبل لاق فرشلا هلو كل نوكي

 || انتسرأذا ظ ىلاعتهاوق كلذف نيلسرملا ةعاطمملا مهوعديو مهركذي مهلا ىسي ءاجخل |
 : قودصو قداضص ٍبمكلاقو سلوبوانحوب امهعسا بهولاق © امو .دكف نينا ميلا 1

 | هللافاضأ اعاو مولش ليقو نوعم# وهوثلاب لوسرب انوق ىأ « كلاثانززمف »

 | كل جوع هللانذاب مهثعباعا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسعنال هبلا لاسرالا ىلاعت

 نولسرم مكلاانا © ةيك اطنا لهال اهال اءدج- لسرلا ىنمي © اولاقف 9 |

 ةيرقلا ل هالةثالثل !لاقىا(نولس



 ىلا ضاقنال ارشي اذ_هام هلوقىف بصنو انهرشب مفر ( انلثم رشبالا مث مام ) ةيرقا بادحأ

 متئاام ( نودذكتالا مثأ) نا احو أ( لن ل دل لزنأمو ) هلا قفل هبشامل ق 0

 نء باوج ىناثلاو 2 ءادتبا لوالا نال لوالان ود ماللاب ىناثلادك أ ( نواس رامكيلا اناؤعي انبر اولق ) ةبذكألا

 انيلعامو ) هللا لعوهللاده_ث مهلوق كلذكو ديكو تلاىف مسقلاىرحم راح مسي ابر ودكأت ةدايز ىلا جاتهف راكتا

 كلذو مكب انمءاشن ( مكب انريطتانا اولاق ) هتمصب ةدهاشلات ا الاب فوشكملا رهاظلا غيلبتلاىأ ( نيا غالبلاالا

 هباا اولام “ىث لكاونمش 4سيةروس) نألاهجلا ةداعو مهسوفن 345 0 اكسل هنع ترفنو مندا ومرت ب ما

 اومءاشتيو مهعابط هتلبقو '

 هوهركو هنع اورفن اع

 اولاقةمعنوأءالب مهاصأناذ

 كلذ ةكربو اده مؤشب
 رطا لا مهنع سدح لقو

 لابو ول ف لا تخلف نانو 0 3 تاخدا ىلا 5 ||

 نوم لاق مه نمو 7 لاق ةئالثلا ءال وهل عفش انسح اباش تب ؛ًارفءاعسلا باونا تمهق |
 مهيلع حاصف نه وب ملنمو عج ىف نم آو هعصن هيف رثا دق هلوقنا نوعم# 2 الف ناذهو

 اه مكصاصتخا ىضتقت انيلع مكل ةيزعال « انلثم ريشبالا متاام اولاق لف اوكلهف ليد ْ
 ولاقف 1 ىثنه نجرلا لزئاامو © الاب املاعا ىضتقملا ىننلا ضاقتنال رشب عفرو نوعدت أ 0 0 ١

 هده 2م
1 ١ 
 كا 0 ىوعد ف# نوبذكتالا مانا 0 محو

 8ص 28 ٌ 1 كت
| 

 مع اوغو هت ةدهاشلا تاي لاب نيبلا رهاظلا«نيبما غالباالانلعام نا || تم مكلسعأو
 هوعدااممارغتسال كلذو مكبانفءاشت هي مكب انريطتانااولاق 9 ةنيببالا نسحالدناذ ||
 مكج رنا 9 هذه مكتلاقم نع # اوهتن'مل نأل 9 هنع مهرفتوهل مهحابقتساو ||
 هوسوهو مكمم م 52 بيس ## مكمعم دا اولاق ميلا 220 انم مكسهلو |[

 فوذعاطرشلا باوجو متظعو © 2 نا » 2 كلامو ةديقعأ ّْ
 ىنمعنا مجفإ !و نيتزمهلانيبفاالابد,زدقو بيذعتلاو جرلاب مثدعونوا متريطت لث لثم

 ىرجثيح م كه[ رباط ىنعع :فيفمتلاب متركذ ناو ماهفتسا ريغب ناو عرتذ نإل مترطلا 1

 مكتداعموق # نوفرس» موق مثنالب 8 غلباوهو ركذ |

 الا مث أنا» الوسر لبر ء لىأ # ”ىثنه نجرلا لزأ ألمو اناثمرسعبالا مثأام اول ||
 انيلءامووطانوق ذك ناو ىأ »4 نولسر م مكيلانازمب ؛ انيراولات 8نوميزتابفىأ«نويذكت |

 مكنم انمءاشت ىأ « مكبان ريطتانا اولاق وه انقدص ىلع ةلادلا تاي . الابىأ 4 نيملاغالبلاالا |[
 انعا وتكست ىأ# اوهنن ملنأل » ,مؤشب كلذ انباصأ اولاقف منع سدح . رطملانالكلذو

 مك رئاط اولاق ملا باذعانم م 5 4 يق ةراجحلا لتقو مكنلتقل ىأ 6 م كنجرت » |
 ا مكلبق نه مؤشلا م 5 أىمع كسذدكتو 7 مكس كمؤش وك ىأ# مع ا
 من 1 قل مالو ؟5 نال متيطا انعم « متركذ ن نأ ف رشلاو ريطازم كح

 كسب و ( مب أ باذع

 دغشأ وهو 0

 ( كرئاط اولق ) باذع

 ) م ميؤش د ىأ

 ةزمه 3 1 )زق كلاعَو

 طرسشلا ف ر> وماهفتسالا

 ) متركذ ( ىااشو ىفوك

 مالسالا ىلا ميعدو مظعو

 ريصم طرشاا باوجحو

 ةزممنبا متريطته رب دقت و
 روت ءاياه دعب 0

 ةروصقمةزمم نءاوورعوأ 0
 يم ةروسكمءاب اهدعب

 كنزب فد فلاب متر كدعفانو

 ( نوفرسمموق متألب (
 نايصعلا ىف دان وزواع

» | 

وق 3 مكعيف نودام مكر شو مكلالضفىأ 8 نوفرسمموق | 1 ١
 ا هل

 ظ نات( نيبا )هللا نع غيل ا 08 ونولسرأ م 4 )دهسا ر)لسرلاىنعي(اوا ا 1 ا

 ) 1 م( مكسيصب( مكن 1 2 رك( عك :جرخا) كتلا قم نء(اوبننتملنأل مكان :مءاشت ( مكبان ريطتانا)لرلل(١ 5(

 كي مهءاشنأ( 58 ا مشوش ) مؤشوم دش (مرئاط) لسرلا نعي (اواق ) لتتااوهوعجو |

 59 ( نوف رسم موقمن نأ لب ) هللا انف ا راذ |



 ْ نوسءاشنت ثيح ركغو مكلالضف نوفرمس متن, لبوأ مهريكذتوهللا لسر لبقنمال كلبق نم مؤشلا م انأ مث نف

 هناب الف هتلادبعي لبا نم راغف ناكو راجتلابيبحوه ( ىبسيلجر ةنيدملا ىصق أن ه ءاجو ) هللا لسر نم هبكربتلا بح

 (ارجأ مككتسيالنماوعبتا نياسرملااومبتاموقايلاق)ال اولاقارجأ هب مثجامىلع نول است لاقو هنيدرهظ أو مهانأ لسرلا ربخ
 لاقفءال ؤهنبد لعتنأوأ اولاقف ه4 *٠٠١ زؤح للا ىأ/ نورسشمااوىن اثلاءزجللا) (نودتهم مهو)ةلاسرلا غلبت ىلع

 1 0 9 2 7 :رطةىذلادبعاالىلامو)
 رع لا 1 ف ولا اخ دع نكلا ناضعلا قا وا 0 هاو[ يمج 2 ءاشتو مدعو كلذلو لالضا!قوا ل11 اح دع ١٠لا ناضءلا فا قارا ف 50 23

 1 5ك دكا لج ى ةندملا هقاى.ه ءاح كرهت 5
 | بيحوهو ©« ىب ١ لحر دمام يو حو وف هب راو عر نا ىلامو مكءجرم هيلاو

 || ةئاقسامهتيو سو هيلع هللا ىلص دمت نأ نمي مهو مهءانصا تت'ناكو رانا ا

 -_ و 5 5 2 (ةهلآ هنودنخ ) ىفوك ااا 00 وأو سابا لسرلا ريت هتابالف .هللادبسي راغف نك لقو ةنس | , 035 4

 | مهو «ةلاسرلا غيلبتو مصتلاىلع كتارجا مكلأسيالن « اوعبتا نيلسرملا اوسبتا
 | ةزجديغةءارقىلع © ىترطف ىذلا دبعاال ىلامو ف نيرادلا ديخىلا « نودتهم ) 0 ٠

 | ضاحاو هسفنل ةعانما ضرءيىف هداربإب داشرالاف فطلت هيف ءايلا نكسيدناف ا مار

 ||| هديغةدابعلامهقلاخةدابع مهكرتىعمهعيرقت دارملاواهلداراام مهادارا ثيح محصنلا || م ( نوذقنبالو ايش
 | ١ ليم الزالا قالا لاذع م ديدبلا ىف ةغلابم ©« نوءجرت هيلاو » لاق ثانأو | ىت وزد. الو ورك
 01 ىنمفنتال أش مهعافش ىنع نغتال رمضب نجرلا ندري نا ةهلآ هنودزم ذخنأأ # (] بوقيينيلاللا ف ىنوممساف

 عقتبالامراثباناذ# نيبعلالض ىفااذاىنا 8ةرهاظملاو:رصصنلاب# نوذقنبالوؤط ممءافش ] تذخت ا ذاىأ (اذاىنا)
 أ . رضلاو عفتلا ىلع ردتةملا قاال | ىلعام هحوبارض عسالو رهاظ ( نيم لالضىفا )

 ' ناك بهو لاقو اراصقناكليقوراجتلابببحوه# ىسيلجرةنيدملاىصق أن مءاجو وه | اودخادموق عدنا و نيب
 رههسملا ناوي أن م باب ىصق أ دنع هلزنهناكوماذلاهبف عرس أد قاهقس اكو ريرحلا لمعي ظ وح عرش

 | هفصتيقدصتيو هلاماافصن نيفصن هعسق ىسما اذاذ هبسك عمي ةقدصاذ انهم ناكو لاقف لتقنالبق لسرلا
 || «نيلسرملا اوعبتا موقاي لاق 8 مهءاج مهلتق اودصقو لسرلا اوبذكدموقنأ هغلب الف (] (ةنيدملاىصقأن مءاحو) هللا
 1| نولأستأ مهللاقو هنيد رهظأو مهانأ لسرلا ري هفاباطف هبر دبعي راغف ناك لبقو | ( لجر )ةنيدملاطسو نم
 ا ارجا ككتسيال نماوعبتاإط 'نيلسرملا اوعبتاموقايلاقوهموق ىلع لبقفال اولاقارجأاذ_هىلع | (ىسي) راجتلا بيبحوهو
 |١ كل لصف كد ةحص نورتو كايند نم ايش مهعم نورس الىأ « نودتهم موا 00 ئثملاو عرف
 || لسرلاءالؤع نيد عباتمو اننبدل فلام تنآوأ اولاق كلذ لاقالفةرخآلاو ايندلااريخ | اوعبتاموقاي لاق لسرلاب
 | ةرطقلا قال بث © نومجرتديلاو نرطق ىذلادبعأال ىلامو إف لاقف مههلاب نعؤمو || -هقلن ناعالاب ( نيلسرملا
 ]| ىنممديف عوجرلاو رهظأ هيلع تناكو ةمعنلارثأ ةرطفلانال مهلا عرجرلاو هسفنملا (ارجس ركل اسيا نئاوحتلا)

 || ثعبلادنع نودرت هيلاو قلاخدبعأ ملاذا ىلكىثىأوءانعم لبقو قيلأ مم ناكفرجزلا هللاينإعالا لعالا هاا

 | ندرينا »© ةهلآ هنودزم ذخنأالىأ © ةهلآ هنودنم ذختأأ © مكلاعاب يزحف 0 (نودتهم مهو )
 00 00 01 ولاقدجوتالانودش مم
 1 * ايش مهءافش 00 ىع عفدتالى أ © فقع نغتال ِ ءوركمو ءوسب ىأ © رضب نجرلا ايد 1 0 ا

 | باذالانم لسيقو ءوركملا كلذنمىأ © نوذقنبالو ف ىنع ىننتف اهلةعافشالىأ | م
 ْ 1 3 رهاظأطخىا نيبم لالضوفا اذاىنا ف ىذلادبعأال ىلامو) ل لاقف

 | ( ىلا ) امانسأ (ةهأ 1 )؟سأب هللا زود نم( هنودنم ) دبعأ(ذختأأ) توملادعب( نوعجرت هيلاو ) ىنقلخ ( ىنرطف
 هللاباذعنم ةعافش مهل سل ( أبش مهتعافش ىنعنةتال ) باذع ةدشب نورلا ىنبصي نا ( رسب نجرلا ندري نا )

 نيب ًأاطخىف ( نيم لالضول ) أبش هللانود تدبعزا (اذاىنا ) ةهل آلا ىنعيهللا باذع نم نوريجتال( نوذقنيالو )

 ندربنا ) ماةصالا ىنعي



 من نوعان كلش ىذل مكب رب تنمآ ىتا ف لقاع ىلع نعال نيب لال هك رشاو

 عرساف هنوجري اولا هموق عصن ال هنذ لسرال باطخلا ليقو ىناعإ اومعسا 1
 لهانمهنابىرشب هولتق امل كلذدل دق *# ةنجلا لدا لق 9 هولتش نا لبق مهوحن |[

 هللاءبعذرف هلتقب اومه املوا ءاده_كلارتاسك اهلوخدىف انذاو اماركا وانا

 هنافهللو-ةملانود لوقملا ناس ضرغلانالدل لق ملاعاو نسحلا هلاقامىلع ةنلاىلا
 هيلصتدعب ه.ر ءاقلدنع هلاحنع لاؤسلانع باوخلازيحىف فانئتسإ مالكلاو مولعم

 4 نيمركملانم ىنلمجو ىبر ىلرفغ اه نولخي ىوق تيلاي لاق زط كاذاودنيد رصنف ||
 مهلمععل هلام هموق لع ىنع اعاو هللوقلا كلذ دنع هلوقنع لاٌؤسلا نع باوج هناف ||
 ءايل والايأد ىلع ةءاطلاو ناعالاف لو دلاورفكلا نع ةبوتاباهلثم باستك ١ ىلع |[

 ميظع ًأطخ ىلع اوناكرهنا اولعلوا ءادعالا ىلع جرتلاو ظيغلا رظك ىف أ
 ةيردصمواةيري>امونيمر 4 ىرةوق> لعناكهناوءسصاىف

 ءايلاو لصالا لع تءاحةسماهفتساوا نولعةاصءابلاو ٍ

 ةرجاهملاهبديريىلرفغ“ىث أب ىأر فغ ةلص 1
 مه:ذا ىلع ةرباصملاو مهندنع 1 ١

 باطخوه لبقو لسرلل باطخ وه لبق كلذ. ىلاو ياهلا أ
 ىتح مهلج رابمؤطوو دوعسم نبلاةءولتقفدحاو لجرةثوهيلع موقلا بث وكلذلاقالقدموقل ا
 هوكلهأ تح ىيوقىدها مهلا لوقبوهوةراجخلابهنوهرا وناكل دقو ءربد نمدبصقج رخآ
 اهيعن ىأروةنجلاىلا ىضنأ ف6 ةنللا لخدا هد © لق ىلاعتهتلا قلاطفةيكاطنابءربقو |

 ىلاعت هللا نا هموق مسي نأ ىفك « نيم ركملا نمىناعجو ىبر ىلرفغاع نولي ىبوقتيلاي لاقل |

 هللجو نع هللابضغ لتقالف لسرلانيدىف اوبغريل همركأو هلرفغ
 مالسلاوةالصلاهيلعليربج ساذةبوقعلا مهل لأ

 مهرخآن ع اوتافةدحاوة عض م حاصف

 ىلاعت هل و5 كيذف

 مكبرب تنمآى ا ) مهل لاق

 مكبر تنمآ ا ) مهل
 قا ١ وعمساىأ(ن وعم“

 لتئاملو هءىل اودهشتا

 (ةنجلا لخدا) هل (ليق)
 ةكاطنا قوسىف هربقو

 مالحلان آل هلليق لقملو
 ناببلال ل 0 ناميل قس

 امولعم هنوك ع م هللوقملا

 ةنجلا نا ىلع 7 هيفو
 60 نسحلا لاقو ةقولاحم

 .هعفر هولتش نأ موقلادارأ

 الو ةنآ|ىفوهو هيلادتلا

 تاوملا ءانفشنالا توع

 ةنملا لذ دالق ضرالاو

 تيلايلاق ) اهعتن ىأرو

 (ىبرىلر فغاع نول! ىوق

 ىذلابوأ ىلىير ةرفغع ىأ
 نه ىلعحو ( .ىلرفغ

 ةذجللاب ( نيمركملا

 ناعالاب ن وعيطأف(نوءعاذ
 ىلا لسرالاذهلاق لاو
 اودهشاف نوعمساف ركيرب تنمآ

 ءوذخأف هللادبع ىنا ىل

 هٌوطوو هودصو هولتقو

 تحرخ ىتح مهلحرأب

 لخدالق) هربد نم هبصق

 ليقوةنملاهبجوف(ةنجلا
 (لاق) ةنبلالخدادحورل

 ةنجلا لذدام دعب هحور

 نوردب(نولع؛ىوقتيلإي)
 (ىبرىلر فغاع) نوقدصيو

 ىعي هب ىبر ىلرفغ ىذلاب

 هتلاالا هلا الن أةداهشب انتا اي 9 0







 ةنفانام ( انلراامو

 موق ( هموق ىلع )
 ىأ ( هدمبنم ) بيبح
 نم) هعفروأ ه5 دعب نم

 مهب ذعتل ( ءاهسلا نم دنح

 امو 00 اذنك انو (

 ىف عمي ناك
 ادنج بيبح موق كالها ف
 هللانال كلذو ءاعسلانم

 لك كاله ئرجأ ىلاعت
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 | مك الهال راقعسا هيفو كلم ةغصب مه سحأ انيفك لب قدنكلاو ردب م 40

 ٠ ' اهنج لت: ناانتيكح ىف مدام و 4 ناماتك ابو ف مةلسلادلغ لوس رلا ميظعتي ءاعاو
 ةلوصومهامل.قو كءوق نم كراصت:الاببس كاذان عج واببس ىث لكل ان ا وقكالهال

 || «تناكنا» ةديدشراطما و رو ةراح نم مهلبق نم ىلع نيل زمانك امو ىادنج قلعةفوطعم

 ْ | لعمفرلاب ”ىرقو ليربج اءحاص ©« ةدحاوة حمم الا © ةبوقعلاوا ةدْخالاتناكام

 ]| تيملاو ةعطاسلارانلاكىلان ا ىلا !مررانلاباوهبشنوتيم# نودماخ مهاذاذ قهةماتلا ناك

 || ديبل لاقاك اهدامرك
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 عطاس وهذا دعب ادامر رو * هءوضو باهشلاك الا ءرحلاامو

 اهيف ىرضحن نا اهقح نم ىتلا لاوحالان م هذبف يلاعت « دابعلا ىلع ةرسحاي © |

 هني زفاتكامو ' ةلاللادم » ءاعسلا وم دانج نه هدعب نهده وق ىلع انلزنااموؤ#

 لاقف مهتبوقع نيب مث # نونظتامرسيأ ناك مهك الها ىف سمالا لباده لءفتاتك امعأ

 ةندملاباب ىداضعب ليريج دو رسفملا لاق ؛6 ةدحاو ةحععصالا تناكناو# ىلاعت

 « دابا ىلع ةرسس>اي # نوتيمىأ « نودماخ مهاذاف 9+ ةدحاو ةععص ب حاصو
 مدنلا ةدشئم ناسنالا بكرت نأ ةرسحلاو دابعلا ىلع ةب اكو ةمادنو ةرسحاهلايىنعي

 ثيح باذعلانم اوناعامل مهسفنأى ع نورسحمب لبق اريسح هبلق قم ىتح هل ةيامالام

 اوندي متيحتكماللا مهلع رسمت ليقو هعفنب لت دح ناعالااونقفةثالثلا لسرلاباونم ويم

 _ لسسرلاب اونمؤيمل ثيح_ةمايقلا موب دابعلا ىلع ةرسسحإي ىلاعت هللالوق_ليقو_لسرلاب

 ا

| 
 ا

 ّ م 0 اونمؤيمل اع اع ةماقلا موو ( دابعلا لع) نوكت نا: وةرسح ىأ (ةريسحاي) نوكرحت .الن وتم (نودماخ مهاذاف)



 هللا نم ارسسحم نوكي نا زوحو نيلقتلا نم نونمؤااو ةككالملا ملاح ىلع فهلت دقو

 [ رحاب ءازك هديؤيو مهسفنا ىلع هونجام ميظعتل ةراعتسالا لببس ىلع مهيلعىلاعت ْ
 ةرسحاي“ئرقو فود ىدانملاو اهلعف راماب لبقو اه. قاعتملا رابإاب اهل وللا اهبصتو ٠ ١

 مهيلا مهنا ط ماهفتسالا اهلصا نال ةيربخ تناك ناو اهلبقام اهف لمجنال 5١

 ١ نا نوكتف الاىنمع ديدشتلاب امل ةزجو مصاعو ماع نبا ًأرقوءدك أكل را ا

 -و ةشان

 ىلع ةلالدلل ةلصلا مدق © نولكأي هنف 9 ب بحلا سنج « ابح اهنم انجرخاو اا

 » نوزهتسي هءاوناكالا لوسرنم 0 8 ىلاعتلاقف ةرسحلا كلت بيس نيبمث

 ْن *مهلبق انكلهأ ظ ةكم لهال باطخاوربخ ملأىأ « اوريملأ ١ ىلا هلوق © ١

 مهنأ هدوجولاىف ينارتقال كلذب اوعسرصع لكل هأ نم هللا ءىأ «نورقلا ||
 ١ عجامل لكناو 9 م نورتيالفأ ايندلاىلا نودوعيال ىأ © نوعجربال مهيلا 7

 ٠ لاك ع مهلدن ى نعي « مهلةيآووط ةمايقلاموءنورضح مثالا ميجنا ىنمي «# نورضحم
 انحرخأو © رطملابىأ © اهانيبحأةملاضرالا 8 ىتوملا ءابحا ىلع انتردق ال منها 

 ٠ نولكأي هنف ف امههبشأامو ريمشلاو ةطنحلا ىنمي «؟ ابح ظ ضرالانء ىلا « |

 | فقؤلا ىرحم لصولا ءارجإب دابعلا ىلع ةرسسحايو لومفملاوا لعافا!ىل اةفاضالاب دابعلا
 | نال * نورقلانم مهلبق انكلها 5 »© هلوقنع قلعم وهو اولي ملا « اورب ملأ أ
 ةل_صامنا ىلع فيفحلاب 1 3

 مهابق نه انك الها ةرثك اورب ملأ ىا ىتمملا ىلع ؟ نه لدب « نوجرإلا ١

 ا عنخ امل لك ناور» فائثتنسالالع ا ىرقو مهلا نيعحار ريغ منوك ٠

 , ةقرافلا ىه ماللاو ةليقثلانم ةففغ ناو ءازعلل ةمايقلاموب #« نورضع انالا |

 ْ ضرالا مهل ةنآو 98 نورضحلناواهل فرظانندإو لوعقم ىنمع لعق
 / ةفصوا ةيآربخ ةلخاو ضرالل ربخ 6 اهانييحا 9 ديدشتلاب عفان رو ب ةتملا

 ا ةيآ اهنوك ناسا فانئتساوا اهربخ ةيآلاو أدتملاوا رينا ىهو ةنيعم اءدرب مل كالا

 ورقمه اكلم 0 0 ب علا را نوفهلتل

 الا ءاهفتسالااهلصأن ال ربخلاو أ ماهف:تسالل تنطاهلبق له ءاءاهيف لمعيالكنالكق لها !نعقلعماوربوا فكلها, بصن ٍْ
 1 انكله اك نم لدن 4 سي ةروس) (نوعحربالمهيلا « ٠٠097 زج ما )هلوقوة لا ىف ذفان ءانعمنا

 | نيئزهتسملا ناد © نؤزهتسي هل هناوناكالا لوس ند مهيأ ءام ف اهيلع لذدام ىهو

 | مهيلع رسموا اورسحمب ناب ءاقحا نيرادا ريخ رهوصب طونملا نيصلخملا نيمصانلاب |

 ملأ هريدقت ظفالا ىلعال

 نورقل اانك الها رثك اورب

 نيمجارريغممنوك مهلبق نه

 ايدل عيجامل لك ناو) مهلا

 ديدشتلاب امل ( نورضع

 ىنمع ةزجو مصاعوىاش

 مهري ريغو ةيفانناو الا

 ةففخعم ناو دكأتل

 ةاقلتم ىهو ةلهثلانم

 ىفنيوتلاوةلاحمال ماللاب

 هنلا فاضملا نمضوعلك |

 نوروشحم هلك نا ىنمملاو

 باسعلل نو رض نوعو<
 نعريخأ اعاو نوب دعم وأ

 قمم ديف الكن آل عيمج لك |
 نعي لين عججاوتماحالا |

 عاقتجالا ءاتممو لومفم
 مهعمج رمان 2

 ريخو د ) ملتياد) |

 هللانا ىلع لدن ةمالعوىأ

 ضرال اءامحاب قوملا ثعءبب

 ةيآ عفتري نأ زوو ةتمملا

 اهريخ و اهتفص مهلوءادتبالاب
 لسن كاذكو ةنآ ةتلا نسر 7 نام فانك تاويل .(اهانيبحأ 1 دشنلاووةسبابلا(ةئيملا ضرأل 10
 ىتاركتلا ةلدامالم ودف امن :انعاي لدو ضرأال ناقلطمناسذجام دي رأهناللعفلاب لدلاو ضرالا ف صوتنا +

 (نولكأ أبدنق ( سنجلا هيديرأ(انخاهنمانجرخأو) ءىنيسي مئللا لع سسأد قلو ءهونو لاعفالاب ؛

 مِسواَقَو لسا ءالؤءاوذ_خأو هب نورحسو نوزم ( نوزتسيهاوناكالا) لوسر (لودرنم مايل 2(
 ماقاموب 3 ا(نو. ءجربال مم ةارملا اذنا مثالا نم م (نورقلانم مهلبقانكلهأ < )ةكمر افكريخم ملأ( اوربلأ) ركب فم ءوسدو

 ةرعع ) مهلةيآو )ةلصانهع مم ماو باسعلل (نورض<) يد ع ) انيدل )ع - مهلك ن ورقلالوق(عإ ح)الا لكام 0

 نولكاي ادنق )اهلكب و. آا(ايحالا لأ ا اهم انحر ح 1 ( را اهائييح ”) تبا رالا):لهالملا اعر ٍْ
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 ا مب نو ل نون نيبو



 ةووطصتاءاج لتاذاو نال الض هنم قازتر الاب موقيو شيعلا ظءههب قاعب ذلا*؛ ىثلاوه» بلا ناكل ءلدءل فرظاا مدق

 17 الل اهف انرحفو بانعأو ليخن نم م)نياس (تانح)ض رالاىف(اهيفانلعح و )ءالبلا لزنو كالهاارمضح دقفاذاو رضلا

 1 5 ايل ىأىلاءتهتاريمضلاو 0 اولكأبل ١ ه.ءنوعفتب مدرب دقن فودغ لوعفملاهريغ دنعو شفخالا دنع ةدناز نم

 ىلالاعالا نم كلذريغو عيلتلاو سلا وسرغلا نم معد أ هتلعامو ىأ(مهسأ هتلعامو)ىلعو ةزجهركثنهرّعلا نمهللا هقلخامم

 0 هج وليش 5 اهلا رثلانا 4 نورشعلاو 1 5 ءاهتتم رقلا غلب نأ

 انرمم نمهلصأو مدآ ىجدكن 0

 لقتفان رع ف وانلمحو لاقاك

 ةّيغلا ىلا ماكتن !نممالكلا
 زوج وتافتلالا قيرط ىلع
 ليتل ىلاريمضلا محرينأ
 عوج سم ريع بانعالا كرتتو
 مكح ىف اهعا هنال اهملأ

 هر لك !نههب قلعاممليمتلا

 روك ذم ارك نمداربنأز وجو

 ٠ ةبؤر لاقاك تانجلاوهو
 آ قاب و ضان م طوطخاهيف
 هقهبلا عيلوت دلجلا فهناك
 كرديأ لاقت هلالتقت
 قاوك ِتِلْغامو كاذ ناك

 فجاصم ىف ىهو صفج ريع

 ىو كلذك ةفوكلا لغأ
 نيمرللا لهأ فحاصم
 ريعضلا عممأشلاو ةرصبلاو:
 رغلا نا ىلع ةيئانام لقو

 ىدأ هلمعت ملو هللا قاخ

 هيلع نوردشالو نسال
 ءاطيتسا 21 الفأ )

 ناعس) ةسنلا كش لعششو

 | فانسالا(جاوزالا قاخىذلا
 (ضرالا تننتام اهلك ) 0 هو بوبحلااوراقلاو راجتشالا نمىأ# ضرالا تينتامت اهلك ف انصالا ٠

 عرزلاو رجلا و لمعلا نم
 000|0 ااا 99ول77ط7“لح د! ءالوالا(مهسفنأن هور
 0 ”(نم) سانلااهلعيالءايشًأراعلاوةيد والا ىنفاهنة رعم ىلااواصونالواهيلع هللا ههعلطي جاوز نمو(نولعنالامو)ائاناواروكد

 ١ نيتمتب قاسكلاو ةزجأرقو هقلخي رقلا نال هيلا ةفاضالاو تافتلالا ةقرطىلع هلل |

 أ رسم تبل عدلا ناذ ا نود دلو ا 1 اول 1

 ١ بحلا قباطل روقلا نود للا رك ذو عاونالا ىلع لادلا كلذك الو فالتخالاب

 1 ياا رجفو # عنصلا راثآو عفنلا ديزع اهرمش صا_ضتخال بانعالاو

 نس 8# ىنممو اظفل ا جقلاك ريرفللاو نجا فاقع اب "ىرقو

 ١ نوسلاوا هماقم ةفصلا تيقاو فوصوملا قلتش نوعا نم. انشا #« نويلا |

 | ريمضلاليقو تان اوهو ا ه6 هرك نم اولك أل 8 شفخاالادنع ةدب لع ندوب

 ْ | رقلا ىلعفطع « مهيدبا هتلعامو #9 نوكسوةعمت ”ىرقورامك عجوا هيف ةفاوهو
 ا | هللا قلحيرغاانا دارملاوةفانام لقو امهونو سر دلاوريصملاك هنم دحام دارملاو
 ْ أ نسحاةلصلا نم هفدح نافذ ءاهالب صفح ريغ نييفوكلا ةءارق لوالادي يو مهلعشلال

 | [| ىذلا نايس » هكتل راكتادنا ثيج نمركشلاب ما « نوركشيالفأ 8 اهريغ نم

 || رجمشلاوتابنلا نع © ضرالا تنتامم 9فانصالاو عاونالا# اهلك جاوزالا قاخ | ا

 1| هللامهماطيمملام احاوزاو * نوملعيالامو » ىثتالاورك ذلا * مهسفنا نمو 9

 0! 1 أ نم 8 نيتاسبىأ « تانج © ضرالاىف ىأ « اهيف انلعجو » بحلانء أ
 1| لسا ملارثلانم ىأ « ءرمثنم اراك اكل نريلا نم انييفاركو ناتعاو لح
 !١ "ئرقو هيفاوعت ىذلا سرفلاو عرزلان أ « ممدبأ هتلعامو ف ءاملاب

 أ | اهودجو لب مهعينصنم سيلو ميد لركوب ىنملاو قئلام لق و ءاخرش كلغ

 ١ ةلجدو تارفلاو لينلالثم قا> دياهلمعتمل ىتلا راتالاو ن ويملادارأ لقوة
 ا ىنعي « اهلك جاوزالا قاخ ىذلا ناهس  ىلاعت هللاةمعن ىأ « نوركشيالفأ 9

 ظ أ

 ذولا نب)ضرالا فا (اهف)انقتث( انرعثو )مو ركلات ( بانعأو لي نم )نيتاسب(تانح ) ضرالا ىف ( اهفانلعجو

 نم (نوركتبالأ ١ معدبأ ت كما ام لاقيو مهيدي أهي 0 ( مهدبأهتلع امو ) لختلار مث نم( هركنماولكأيل )راجنالا

 خماخلاوواملا (ضرالات نت امم اهلك ) فانسالا ( جاوزالا قلخ ىذلا ) هسفنهزن "ناس )هنا 0 كلذ مب لعف

 رغلاو ربلاق ) نولعنالامو ( 7-2 نك افانصأ( مهسفنأن مو )كلذريغو

 || رحلا و ربلاىف ءايشالا نم ىلاعت هللا قلخامم ىنعي # نولعاالامو 9ع ىثنالاو ركذلاىأ



 قفاشملا رةتسعهبشاه رود هيلا ىهشإ نيعمدخل 4 اهلرقتسل ىرحن سم'او 2 / ١

 لاقةفقوكانهاهلا نا نطظي ثيح ًاطبادحوت هيف 1 > ناؤواوسل اد.كلواهريسم عط
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 ' رودقم لك ىلع ةيردقش تلاغلا 0 زيزعلا ريدش جاع اصحا نع ناطفلا لكي

 © لزانم » ءريسم انردق «  ءانردق رمقلاو مولعم لكب هلع طبحملا ميلا لف

 «# مللت لدالا » انتردقىلع مهل ىنعي © مهلةيآو ا لحو نع هلوق ## با

<4 

 ءاضقنا دنع اهري_س ءاهتنا ىلا لبق اهلرقتسم ىلاىأ # اهارقتسمل ىرحت سمشلاو ؤ /1

 مث هزواجنال ىذلا اهرقتسم ىلا ىهتنا ىتح اهلزانمىف ريست ليقو ةعاسلا مايقو اين
 كلذف عجرت مث امام دعبا ىلا ىهتت ىت> ريدت اهنأوهو اهلزانم لوأ ىلا عج
 ءاتشلا ىف اهطوبه ةياعو فضلا ءامسلاىف اهعافت راةيامم اهرقتسه لقو اهرقت

 ىنلاتلأس لق رذوبأ هاوراعق سو هيلعمللا لي ىنلانع محدقو ةمايقلا موب . ىل ىلا ادبأ

 و هيلع هلل ١

 بهحدت نأ يروا نسعنلا تيوع قار دولا سو هيلع هللا ىلص ىتلا لق 1

 نذؤيف نذأتستف شرعلاتحت ده ىتح بهذت اهنالاق ٍلعأ هلوسرو هللالاق

 ل ىلاعت هلوق 0 امرت عاط 1

 ايف ات هللاهقلخم كارداو زيمتوهف 8-0 000 انندلا ءاضققنا دنع >
 ىذلا باسحلاو ريدقلا كلذ ىلع سمملا ىرح نم ركذ ىذلاىأ«كلذ »ف :

 ىلاعت هلوق # *”ىشلكب اع طصحلا ىأ « ميلملا وو رودقم «ىن لك لسع
 ةلبل لكل زنيالزنم نورسثعو ةيناك ىهو لزانم سا ءانردق رمت

 ظ بااغلا ىأ 6 زيزعلا رئدقت هطابنتسان ع ماهفالا ريحتو هجار ختان ءرظن لا لكب

 | 0 كلذ 00 ئرغ

 ظ ا مهاذافو» ىلا هنازتعا قمالكلاو دلكلا 0 راع

 | ىناهلناذ براغم لاو قراشملا نمموي لكل ردقم ىهتنمملوا صوصخم عمن ىلعاهل رارقتسالو
 | امهيلادوعتالمثبر من رو موب لك علطتابرغمواق رشم نيتسوةئامالئاهرو:
 | اهناذ نوكسال ىا اهل رقتسمال ”ىرقو ملاعلا بارخدنع اهيرج عطقنملوا لياقلا ماعلا

 ْ مكسلل ن نومك لاري دقتلا اذه ىلع ىرجلا# كلذ 2 سل ىتمع النا ىلع رقتسمال واه اد

 | لصالانا كلذو ةملظلا ف مهاذافىأ «ن رع مهاذاؤراهلادنم 8 طشكتو ْ

 | ةملظلا رهظتف لدلا نم ران لس سهلا تبىغاذاف اهياع لخاد زاهنلاو ةملظلاو م

 ا "5 راح ىو فو لال "1 الرقتسال ىرجت سمشلاو دوت

 ُ ىفو شرعلا تحت اهرقتسملاق اهلرقتسمل ىرح سمثلاو هلوقنع

 ١ ثيحنم ىجرا اهللاقيف اهلنذؤيالف نذأتستو اهم ليشالف ا وا

 ءوضلا هنع عزتنوأ راهتاا

 نعال صدمقلا عزت

 ضخفتشكن املا سفن ىرعنف
 | |[ نآل دوسأ ىحز
 ءاوهلا نمضرالا و ءامسلا نيب

 0 دك ةملظلا

 ل 23 سما ءوُص

 0 اذافديف جرسأ
 ( نوملظم م هاذاق ) رظأ

 سمشلاو) مالظلا ىف نواخاد

 0 مهل باو ) ىرحب

 ايلدل(ال رقما رح

 هيلا ىهتي ردقم تفؤم
 هبشةنسلا رخآ ىف اهكلف نم
 هريسه عطقاذأ نئابملا و

 لكراهريسم نما-هل دخلو أ

 ودار وع ىلاعف 1
 اع ءاهتنالوأ بركملا

 ) كلذ) انندلا ءاضشأدنع

 ريدقتلا كلذ ىلع ىرحلا
 ربدش ) قيقدلا باسلاو

 هتردش بلاغلا ( زيزغلا

 ةه2 لك ىلع
 (رمقلاو) مولعم لكب (ميلعلا )
 (هان 0 لعش بصن

 وبأو عئانو يم عفراابو
 ءادتبالا ىلع لهسو 1
 ةراولعوأ هانردقر ككاو

 رودقم

 ىو ) لزانم )رمقلا ما

 ةربع ( مهل ةيآو ) افانصأ
 (لبالا) ةكم لهال ةمالعو
 هنع بهذ (هنمن) اظملا

 ىف ( نولظم مهاذافراملا)

 ىرجبن ليكاو) ليللا
 لاش واهلزانم ( اهارقتسمل

 اهلرقتسمال اراموالتىرجم |



 1 3 1| ةملا نءاهف ريس وتسهرب دهن ىلع هنع رصاقت الو ءاطخمال اهنم دحاووف ةلل لكر مقلالزت,الزنم نورسثعو ةضاك

 هلا سفن ربدقال ىندمال هال فاضءرب دقن نه لزانهءان ردق ىفددالو رهشلا صناذاةليا وأن يتليلرتتسي ثني رشعلاوةنماثل ا ىلا

 / رظ نوكيت لزانم هريسم ه« 5٠١ لقط انردتوأ ( نورمشملاو ثلاثلاهزإا ) صقتيودزيفهرونان ردقىألزانم

 قد هلزانم رخآىف ناكاذاف

 خارملادوءوه(نوجرملاك

 هنزوو جوعاو نسب اذا
 وهو جارعنالانه نولعف
 ا قيتعلا( مدقلا )فاطعنالا

 | نحتاوقد مدق اذاولوحا
 نه هنرمقلا ةحفاردتاو

 سمثلاال) هحوأ ةثالث

 اهل لهست .الىأ( اهل 5-05

 نأ ) مهمل محكنالو

 همم عمت" ( رمقلا كردت
 هلخادتو دحاو تقوى

 ءرون سمظتفا هلاطلم
 نيرينلا نهدحاو لكك نآل

 ناطلسف هلاح لع اطلس

 ناطلسو راهنلاب سمشلا

 للا الوز لكلا ملا

 ىللا قبسيالو(راجللا قباس
 ةيآ لدللا ةيآ ىأ راهنلا

 الو نارينلا امهو راهنلا

 بييرتلا اذه ىلع مالا لازب

 هللا عمجيف ةمايقلا موقت ن أى لا
 عاطتورمتلاو س مثلا نيب

 (لكو) اهبرغم نم سمكا

 نه ضوع هيف نيونتاا
 مهلكو ىاديلا فاضملا

 راقالاو سو,كلريوكلاو

0 

 . ةمنهلاةعقهلا نارئدلا ايرثأ| نياعلا انطرشلا نورمثعو ةساع ىهو لز انمى 0 ا

 | لبطالا انابزلا رفاا كاملا ءاوءلا ةفرصلا ةريزلا ةهبلا فرطلا ةرثنلا عارزلا |

 أ ءاطختالاهتم دحاويف ةلبالك لزن,ت ول !نطبوهو ءاشرلا رخؤملا ولدلا غرف مدقملا |

 0 اى 9 تت” 1505 276
07 3 

 | ولدلاغرف ة.يحالا لاوس دوعساأ | دعس علبدعس عاذلادعس ةدل. | متاعتلا ةاوشلا تباقلا

 ا قد عامجالا لبق هس .: نوكي ىذلاودو هلادآك ف رخآ ىف ناك اذاف هنعرصاقتسالو

 | « نوجرعلاك داعىت> ي ءارلابصتب رمقتلاو يماعزءاو نوفو 1 1
 ١ ناشلامعو نوحرملك ىر ةو جاحوءالاوهو جارمنالا نه نولعف جوعملا خارعثلاك |

 . «اهل جذب س عثأاال ©ادعاسن لوح هياعمام لق وقيتماا# مدقلا# ن وزلاونويزبلاك |

 ا تاببنلا نوكتب لي كاذزاف هريس ةعرسوف © رمقلا كردننا و لهستوو اهلمصي |
 ا ءروت س.ءطتق هناطاسوا هلحم ىلا لوزئااب هناكموا هعفانهو هراث آىفوا ناودللا شدعتو أ

 | ل اناالو# امديراامالا اهارمستيال ةرخم-» اهناىلعةلالدلل سعثلا ىننلافرح ءالياو |

 ||[ سابو ناريتلاامهوامهاتنآ امم دارملال قو هبقاعي نكلو هتوقيف هقبسي © رابلا قباس |
 ||| ت

 || دن هلال قبسلا 0 لل لوالل ١ اسكع نكي ما ننس لاا قبس
 ا

 ١  0أ نا بك اوكللوا اد 0 بدو لاودالا قا 8 نافراقالاو |

 ظ ا اناجانا مهلةيآو 8 طا_بناب هيف نوريسي © نوعا كلفىف 9 اهبر يشم امهركذ

 ا نيذلا مهءاسأو م(فادصوأ مهتارا< ىلا مهو نيذلا مهدالوا 0 مهتبرذ

 00 ا 1 لابس معاراج ىلا وشم نيذلا مهدالوا © مهترذ

 ا اذاقيرلوأ نيتليلرتتسي مثنب رمشملاو ةنماثلا ىلا لهتسملا ةليا نم اهيفريسيءادعتسال اهنم لزنم يف
 || «ميدقلانوج رعلاك داعتح ©ىلامتهلوق كل دف سوقنو قر هلزانمرخآآ ىف ناك اذاف صن

 ش مدقاذاو لوط اهلعىأ تدل دفا تلعن مهتينم ىلا قدعلا خر راءثةلعىذلادوءلاوهو

 ْ اهل نش 0 0 هلزاتمرخآ ىلا هناهتادنع هءرمتلاهيشف رفصاو سوقنو سبب و ٌقَتَع

 ليتراهنااىلعليالا لخ د. الوهناضقن لبق ليالا ىلع راها لدي الىأ © رمتلا كردننأ
 [ ]| ”ىحمال موامم باسحننابقامت امهىأ « راهلا قياس للدللاال و## ىلاعتهلوقوهو ءءاضقتنا
 | ليالاب سمثلا علطتالف رخ الا ناطلسف امعدحأ لخدال ليقوهتقو لبق امهدحأ

 هانعم لبق و ةمامقلا تماق هبح اصامهدح أ هكر ءاوابتجا اذاقنءوض كو راهلاب رمقلا عاطيالو

 | لصاف راجت امني نوكيال ليلب لل لصتنالو دحاو كلفىف.رمتلا عم. عقال, سمشلانا
 | لجو نع هلوق 6 نوري_س كلفىف رمقلاو 0 اوىأ < نوسي كلف ىف لكو ©
 مهدالوأ ىتعي © مهنيرذ ان :اجانا مهلةيآ و 0

 ( 6 ىف ) لاحاذاس باملاسوقملا يا ؛( داع تح 00-00

 اراملاقباس لئلا الو) هو . هوض بهذيفرمهلا ناطلسوف ملطت نا (رمتلاكردن ناز ايا (اهلىثش [ ال ) لول اهيلع

 ْ رغقونورود.نارودىف (نوح كلفىف) م وححااو مرملا وسلا( لكو)هؤودبهذيف راه ناطلبس ىف علطي ليالاالو
 1 بالصأ يف(مهتيرذانلخانا )ةكم لهال ةمالعو ةربع( مهلةبآو ) نورحي



 قدا ءابآلاو ارحو اريىف ت

 مم وثعسا وناكو هلج مهمج نمو دالوالا ةبرذلاب دارملاو ءولمملاىا ) م روما كقاق) ىلشو 5 2 ا

 هللا لج ىعم لبقو تا ّى 32 قاس - كلفلاو دادضالا نع

 مهلع نانتمالا ف غلب اهنالم مود معايرذ _ 7 اعاو ميا رذو م هد مهبالعا قو نيمدذالا مهعابآ اه.ف لوما - 3

 اهرارقتسا نال مت ا اهعرارع ننال ن 00 لع عَن ُ رذلا ناف مربع

 كلفلاق 2 معايرذ سعاع ناو عفان و با اهف مهكساكو ق-شا نفبسلا

 ام لج هناابف معايرذ رد هللالجو مال ١/ هيلع حوت كلف ذأ ىلا ليقو ؤلمحلا 9 نوي 5

5 
1 

1 
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 © نوكربام 8 كلفلا لدم نم # هلثم نم مهلانقاخ وو# زادجالا عم ب رججتلا ىف ل داو
 « ها عرصالف مهقرةنأث ناو 2 قراوزلاو نفسلان مواربلا 5 اهناف لبالانع 2

 هالو © عرصلا مهانا مهلوقك ةثافتسا الفوا قرثلانع مه-سرحم مهل ثيغمذ
 ل عيت وةجرلالا © اءاتمو انه ةجرالا  ه.,توملانم نو: « نوذق

 « كتلخامو مكيدبا نيبام اوقنا مهللبق اذاو و مهلاح ”ًالردقنامز # نيح لا #ة(

 هلوقكض رالا يئاونو ءاعسلا لزاونوا ةرخآآلاىف دعملا باذعلاو تلخ تلا عئاقولا |
 بادعو امندلا تاذدعوا ضرالاو ءامسلا نم مهفلخامو مهدبأ نيبامىلا اوربملوا :

 اونوكلل # نوجرت مكلمل » رخأتامو ب ونذلانم مدقتاموا هكعوا ةرخآلا ا

 هلوق هيلع لد فوذعءاذا باوحو هتلاةجر نيداز |
 1 . 0 . . ل ل :

 مالسلاوةالصلاهيلعون ةنيفسن وحمشملا كلفلابدا رألبقو بلا نئاقس ىهو لبالانمىأ ||

 ةنيفسلاىف اوناك نيذلا ٌبالسأىف نيمدقالا مهءابآ لج لجونع هللانا ةيآلا (
 ساسعلا لوق ةهنمو مهلةيرذ او :

 قرغلا هلهأو ارسن لأ « دقو نيفسلا بكرت ةفطنلب 20207

 ىلعف هنردق نم سسعتلا ىف غلبأو مهيلع نانتمالاق علب نال مود مهتنرذ ركذاو ا

 قرا دلو نقسلان هىأ 0 0 0 نوكيلوقلااذه

 ةجرالا و 0 مهذقنب دحأل 5 ء نال ب نمنوحن 1 « نو نودع

 اوقنا لل ليةاذاوؤ مهلاحآ ءاضقنا ىلا مهعتعو هللا هجري ناالا ىأ #نيحرىلا اءاتموانم |
 هلل

 مكفلخام واهلاواعاف ةرخ ًالاىئمي ا سابعنب |لاق# م ؟قلخامو 00-0 1

 ناكزع كاتعلا هللا عئاقو وعيب مكيدبأ نيبام لبقو أس اورتذتالو اهورذحاذ امندل ا

 ةجرلاءاحر ىلعاونوكتل ىأ » نوجرتمكلمل 0 ةرخ ٠ الا ىنعي كفلخ امو مالا نه م

 ىلا_هتهلوق. دخلا إع لدبو اي اوشا مهل ليقاذاو هريدقت فودعاذأ باو

 اوندعتالف : ةرخ لاف اوجرت 8 (نوجرت كلا ) اهوهزبوا اوال "

00 
 نط

 ا ناكتسمالا3 غلبا هنا ةيرذلا نْسضحاو معايرذ معالصا ىفو نيمدقالا مث

 ريلا ناافس ىهو لبالا نم 14 سو ةروس 00 رام ) كفلا --1 2-5 1١ 1١١"

 ىف( مهقرغن ًاشنناو) |

 الف( مهل عرصالف ) رملا
 ,هالو)ةئاغا الفوا ثرعم

 الا) نوجننال ( نودقت

 ةجرلالا نوذقنالو ىا
 ءاضقن | ىلا ةاحلاب عينا وانه

 نابوصتم امهف لالا

 مهل ليقاذاو )هل لومفملا ىلع
 0 كةلخامو مكيدب ا نيباماوقتا

 امو كيو: نن بان نأ

 دعي نم نوامعت من :أام رخحان

 ىتلا مئاقولا 1 نموا
 ةيدكملا مثالا اع تيلتا

 جا مكفلخامو انايبناب

 اينالا ةنفوأ ةعاسلا
 مكلعا) ةرخ آلاةبوقعو

 ىلع اونوكتل (نوجرت
 باو>و هلاةجر ءاحر

 زاحواوضرعأىأ نيس ذا

 , هلوقنال هفدح

 ءابآلا لج نيح مهنا
 ةنيفسف(كلفلا ىف)ةيرذلاو
 ةرقوملا ( نوحمشملا ) حون
 ىلا ةءواملا ةزهجلأ لاو

 قم ملىلا اهزاهح نم غرف
 راماخو 1 مك اهل

 ٠ ام (حوذتح هالو 0 م مهل ثيغمالف( مهل جر الف)ر علا ىف( مهقرغنأشن ناو )لبالاو قراوزلانم (نوبكررأ ١

 لهال(مهل ليقاذاو) مهك الهو مموم تقوولا (نيحل) دلجأ ( اناتعو )قرتلانم مهجتتانمةمعن (انمةجرالا) قرغاان
 اندلاع أ نه 6 مكفلخامو ( اهلاواعاو اماونم آ اف: ةرح ”آلاسعأن م ) مكيدب |نيباماوقلا ( سو هيلعهتلا ىلص ىنل مهل لاقّكم
0 



 : دلال ) 1 رقفلا 1 ونسي 1 رامما را 0 رمثمل ( مهل ل قاذا ور ةلطعرم ومو 0 ضارعالا

 م هللا ىضر سابع نبا نع هي ؟١؟ زذ- ( ةيعطامتناءاشي 4 نو رسقحلابو ثااثلاء لسا ١ ل نم مطنأ ونمآ نذللاورفك

 17 اخاف ةقدانز ةكع ناك

 نيكلانلا لبع ةقدصلاب

 هللاءرقشأ .هتلاوال اولاق
 متأنا) نحب ةهمعطتو

 هللال وق( نيمملالض ىفالا

 نينمؤملا لوق ةياكو أ مهل

 مماوج ةلجنموهوأ مهل

 قم نولوشو ) نينمؤملل
 دعو عا ) دعولا اذه

 د :؟ نا ) ةمايقلاو ثعبلا

 نولوقت ايف ( نيقداص

 نورظ ( نورظنام )
 ىه ) ةدحاو ةىعصالا (

 مهذخأت ) ىلوالا ةخفنلا

 فشقمو ءالا نو ب هيثلا

 هيلع اذاومصخ نم داصلا

 (ةيآنم)ةكمرافك(ميتأنامو)

 تامالع(تايآ نم)ةمالعنم
 رمقلا قاقشنا لثم (ر)

 نارقلاو _س وو هيلع هللا

 (نيضرعم)ام(ا,معاوناكالا)

 لهال(مهل لءقاذاو) نيب ذكم

 نينمؤملاع ارقف مهل لاق 0

 ءا رمفلا لءاوةدصت(اوةفن 0

 هللا اطعأ (هللا كقزرا 9

 رافك (اورفك ئذلالاق)

 ١ 3 ١ ليفاذاو لاقدن أك 46 نيض رعماهنءاوناك الا ممر تايآ نمةيآ نم مهينأتامو

 ىلع ا زراماوقفنا مهل لبق اذاو #8 هيلعاوت روم وداتعام منال اوض عا باذعلا

 مءامكبت## اونمآ نيذلل ط ةكعا وناك ةلطعم ينعي عئاصلاب  اورفكنيذلا لقإ» محي واع
 مكعز ىلع « همعطا هتلاءاشيول نه مطنأ 3 هتكيشع رومالا مهةيلتو هبمهرارقا نع

 رد ناك 1 هللاناب اماجا نينهؤملا ءارقف مهمعطتسا ني شيرق او اوكرش» هلاق لقو

 بايساب مطب هللاناف مهتلاهح طرفنه اذهوكلذشب قحا ن رف يعطل ملو مهمعطينا

 ثيح © نيبهلالضىف الا متانا 2 هلمهةيفوتو ءارقفلا ماعطا 0 ءامث كل 0

 باول ةياكحوا مهل 2 اباو> نوكينا زوجيو هللاةئيسشم فلاخام انوك صا

 ثعلادعو نونعي « نيقداص متنك نا دعولا اذه ىته نولودنو مهل نينمؤملا

 مهذخأت ١ ىلوالاةخفنلا ىه » ةدحاو ةرعصالا 2 نورظام * نوراظنام ١

 مهلا رطلال مهتالماعمو مه رجاتمف نومحامعي # نومصم مهو

 سو هيلع هللا لص دج قدص ىلع ةلالدىأ # عر تايآ نم ةيآ نه ميتاتامو ٍُ

 ىأ# ىقزراماوقفأ ملل يقاذاو و لجو نع هلوق # 4 نيضرعم اهنع اوناكالا
 اوقفنأ ةكم رافكل اولاقنينمؤملانا كلذو شيرق رافكفتازن © هللا ه ؟اطءأام
 مهيامنأو منو رح نم هلل هولعحاموهو مكلاومأ نم ىلاعت هليدنا معز مم نيك اسملا ىلع

 ىأ 4 همعطأ هللاءاشيول نم ل قزرلأىأ 4 معطنأ أ اونمآ نيذال اورفك نيذلا لاق ©
 وهف كبرىلا بهذا هللا نيكسملا لاك ىمهسلا لئاون ب صاعأاناك لق هقز ر

 م-هقزرينأ هللادارأول اولاقما 3 5 لا ا 2 ةطاوأ هم لوّشو كب ىنعىلوأ

 نولوش ءالخملا هب كسمتاماذه ودم 2مل نم زالؤ موف هللا ةئيشم قفاوت ندف مهقزرل

 0000 000000 ذأ لات كلاناللطاب نوعز ىذلا اذهو هتلادمرح نم ىطعنال
 ىنثلاسواقاقحمتساال ىنذلاايندلا ىطءأو الخال ريقفلا نم ايندلامنف هالتبا مهضعب

 ضارتعاال و ىنغلا لامن هل ضرفامف رية_فلابىنغلاوال نكل و هلامىلا ةحاحال قافنالاب
 اذهاواق لبقو ىلات هللاعأقفاوب نمؤماوهقاخىف هتمكحودهللا ةئيشمىف دحال
 نينمؤملل رافكلا لوقنم وهلق « نييم لالض ىفالا متأنا و ءاررسإألا ليبسلع

 ىلاعتهتلالوق نموه ل دقو هلع تام كريو ادع كاب نيباط>ىفالا 0

 ثعبلاوةمايقلا م ساه دغو ملااذهىتم نولوشو 00 ىلا ارح نما وعلل راقكلل
 «ةدحاو ةحعصالا نو رظتنب ىا# نو رظنءام 36 ىلاعت هللا لاق 6 نيةداص م 5ك نا 8
 نومص#م مهو هذخأت » ىلوالا ةفنلا ديرب 'مهنع ىلاعت هللاوضر سايع نبالاق
 00 حسب

 )َ ىا 2 ناز هقزر(همعلأ ا)هللاع ءاشن ولنم ىلع (هللا 0 ( قلع ١ (معطن 0 نينمؤملاءارقفل ) أوذ مآ ند دلل كم

 5 لا تازنلاقو نيب م (نييملالضىف اللا ( متأ 8 مث أ نونمؤملا» < لاق لاشو نين م ةلارخ هءدأي متأام (متنأ

 | كعن دن نيقداصلان م تنك نا( نيقداص منكن از داياندعتىذلا ران زاك رات (نراوش وز ره قتقداندف

 نوعزانت ( نوم<كخي مه ورهذخأت) ىل راسا زم و(ةدحاوةحعصالا) لوب ذكداباذءلاب كموقرظتنام(نورظنءام)توملا



101000 
 2م يوما 93

 ءاثلا تنكسف نومصت# هلصاو نورك لا مهو ةتغب ةعاسلا مدا هاوةك اها ١

 ٍسالتخا عهدي نولاقوو رعوباودبلا» اناث رجالا وح امخ ماسح و عروو ريثكنا

 اغدم ىناثلا ناك اذا نيف اذلا نيب عجلا زوح هل 1 ناكسالاو هيف ميفلا خفان نع

 0 كا مهاذاذ# نينمؤملا ةروسىف قبسدق قو ةينان يس ىا# 8 وصلا ىفْيفن 00

 مضلاب 'ىرقو نوعرسي « نولسن مهر ىلا ف ءاقلاب ىرقو ثدح عج روبقلان م
 به زم انيها نم ”ىرقو © اندق سم نم انثعب نم © انتليواب ئرقو 6 انليواي اولق

 طالتحال

 معاةرصتمىفو سلاجلاو قاوسالاق نوملكَسو ةارسثلاو عيبلا نمايندلا مأ ىف ىأ

 هنعىلاءئهللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح ىف مص دقو اهنعاوناك ام لفعا ةعاسلا مهينأت

 امهنيب ابوث نالجرلا رشندقو ةعاسلا نهوقتلو لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا

 هم_طنالفهتحقل نيلب لحرلا فرصنادقو ةعاسلا نموقتلو هنايوطيالو هناءياش الف
 هتلك امفردقو ةعاسلا نموقتلو هيف قسالف هطوح طلي وهو ةعاسلا نموقتلو

 ورعنب هللا دبع ثيدح نم لسمو ثيدح نم فرطوهو ىراحلاهجرخ + ًااهمعطي الفدنف ىلا

 روصلا ىف زمني مث لاق سو هيلع هللا ىلص هللا ل هللاىخرا نامل ا

 قءصيو قعصنفهلباضوح طولي لجر هعم-كنم لواف ايل ىتسأالا دحأ همعسالف

 هضو> طياب وهوهلوقو « جاتنتاا نمدهملاةسرقلاةقانلا انه رسكو مالا حفي ةسقللا سانلا

 تبللا انيا بص هلوقو» طوالا نم هلصاودلبا ضوح طولي كلذكو هحلصيرو هنيطي نعي
 « ةيصوت نوعيطتسالف  ىلاعت هلوقو © معسإ هقنع لاما ىنعي ىبسأو قنملا ةحفص

 ماب راعشاو لصرو عشرت هبقو ائيهأ ىععإ انيهنمو هشنا اذا هموت نه

 ا ةياثلا ةعقنلا هده

 لزتي مث

 | أرقو عايتالل ءايلا رسكب ركبوا ىورو نينك اسلا ءاقتلال ءاذلا ترك مث تغداو

 | نه ”ىش ىف « ةيصوت نوعطتسيالف # هلداح اذا همكخ نم نومصخم ةزج ًارقو

 | ةمهصلا مغ ثيح نون وع لب مهلاح اوريف © نومجرب مهلهارلا الو وف مهروما

 أ « نومجرب مهلهأ ىلا الو © اوتاف ةنصولا نع اولعألِب ءاصالا ىلع نوردقتالىأ
 1 3 |روتصلا 0 وإ» ”ىثب مهلهغال ةعالانال مهلهأىلا 3 رلاىلع نورد ال يع

 ع ء ( ق ) ةنس نومبرأ ل

 | اولا نوءب رأ نيتخفنلا نيبام ميسو هيلع اش قيس هنا لوس لكنك هج ىلاعت هللا ىضر
 | تيب ألاقة:سنيعبرأ اولاق تيب لاق ارهش نيعبرا اولاق تاي امو نيب رأ ةريرهإبأإي

 | ايظعالا ىلسال ”ىش ناسنالا نه سلو لآبلا تن اك نوتنيفءام ءامسلا نم
 ظ ىأ « ثادجالان م ,هاذاف © ةمايقلاموب قلحلا بكري هزمو ٍبنذلا بوهو ادحاو

 © انادق سس نم انثعب نم انليواي اولاق ف ءامح أمن وج رخص ىأ# نولسذي مروا وف روبقلا
 نودقريف نيتخفنلا نيب بادعلا مهنع مفرب ىلاعت هللازال اذه نولوقباعا سابعنءالافا

 1 منح رافكلا نياءاذا لقو ليولاب اوعد ةمايقلا لاوهأ اونياعو ةيناثلادعب اوثدباذاف

 وكس واهلا 2 لقنب ىكمءاهلا مق عمدنكل داصلا ىف ءاتلا ماضداي نو مصخم ىأداصلا نوقايلاهدشو ةموصخلا ىف '

 كو( سبةروس) ءايلا فيو رسكلا ىفءاحلا هك 2226 0-1 ءايلا عبتا يما اوءايلارسكبو ىندمءاخلا

 ا 2 10000717 115 7 1115 1000027101 دس د هات تصسسحم هجر تاتا سم مم ما حت تا حل اع هج صمم تتر

 ىنعملاو مه ريغماخا رس

 مصخ مهضعإو م عدلا

 الف ) ممالماعم ىفاضعب

 الف ( ةيصون نوعيطتسي
 ىقاوصوت نا نوعيطتس

 ال و)ةيصوت مهرومأ نم ُىش

 الو( نوعحرب مهلهأ ىلا

 ىلاعوجرلا ىلع نوردَش

 ثيح نوبوع لب مهلزانم

 0 ةهعصلا نودع“
 ىه ) روصلا قف

 0 ةيناثلا

 ة_ىقنل

 نم مهاذاف ) ةروص ع

 ىلا )روبقلاىأ(ثادجالا
 نودي ( نولش معر

 (اولاق) اهعضو نيسلا رسكب
 0 انليواي ( رافكلا ىلأ

 نم ( انرسشن أ نه ) انثعب

 فقوانممعشم ىأ( ان دق م

 دهاع نعو صف> نءمزال

 ابفنو د ةءصغم رافكلل
 لع عيص اذاف وتلا غط

 انثعب نم اولاقروبقلا

 نوءعيطتسالف ) قوسلاىف

 امالك لاش وةيصو(ةيصوت

 ( نوءجريرهلعأ ىلاالو)
 ىلا الو لاشو قوسلانم

 نوريحم نوعحرب مهلها

 ( روصلاىزقنو )باوجلا
 مهاذاف ) ثعبلاةضفن ىهو

 روبقلانه ( ثادحالا نم

 وجر (نواسني معرملا)

 ضعبل مهضعب لوقيفانمانم نم (ن دق منه )انهت نم(انعب نم انليواي) رافكلا ىءيروبقلانم اوحرخامدعب ( اولاق)



 هب نوح لسرلا نم هوم امن ورك ذة, نيرفاكلاوأ ني_ةملاو ا ةكئالملامالك ( نولسرملاقدصو نجرلا دعواماذه
 دعولابه يف قودصملاو دوعوملا ةروست ىلو نياسرملاقدصو نوحرلادعو اذه ءانعمو ةيردصمامواضءب هضعبوأ مهسفنأ

 هةدصىذلاو نجرلاهدعو 1 ١" رجس ىذلا اذه ؟نورسشءلاو تلاثا | ءزخلا م ءربدقتوةلوصوموأقدصلاو

 ىذلاو ىأ نولشرألا
 نولسرملا هيف قدص
 ةريخالاةخفنا |( ناكنا )
 مهاذانتدحاو ةعصالا )
 ( نورضض< اندل 2

 لاقبام رك ذ مث باسعلل
 مويلاف ) مويلاكلذىف مهل
 نوزحالواش سف عظنال

 نا نولهعت مثاك امالا

 ىف مولا ةنجلا نامحأ
 قو ندعم( د2

 نوكسو ةمضبو ىاشو

 ورع وأو مانو ىم
 لذش ىأىف نش ىف ىنمملاو
 وهو فصوبال لةشىؤو
 ىل-ع راكبالا ضاضتفا

 راهشالا تن راجنالا طش

 ةفايضأوأ رانوالا رد وأ

 ربخ ( نوهك اف ) رابجلا
 هكافلاوديزن نوهكفناث
 هنمو ذذلتلا منتملاكفلاو

 هؤذلتب امم امال ةهكافلا

 (مه) ةعاكفلا اذكو
 ) مهجاوذأو ) 0

 ( لالظىف ) هيلع فطع

 ىف ( ن+رلا دعواماذه )
 ةكمالملا ها لوقت لاش وايندلا
 دعوام اذه ةظفحلا 0

 لجرا ةلا لعقار

 د ٠ ردصملاو ةراحخلا نم ىلع انيهنمو انثعب نمو امان اوناك مهنا نونظي مهلوةع

 ةفودع ةلودوموا ةيردصمامو رخو ادحم 4 نولكسرملا قدصو نوجرلا د_عوام

 دعوامىا فوذدع هرب ادعمَوا فود ريح دعوامو اندقرأ ةفصادهوا عجارلا

 نينمؤمللوا ةكئال_#لل باوح ل قو مهم الك ند وهو قح نول_-رملاقدصو نجرلا

 مهما ىذلان اب اهيشاوةبلع مهلاءيرشو مهرفكل أرب 5 هنلس نع لودوم مهلاؤسنع

 ثعبلا مدعو ىذلا نجرلا مكعب اولاق مهن اك ثعااانود ثعبلا نع لاؤسلاوه

 مكمهيف مثالا ثءب. سيل هناف هنوتظت اك سمالا سيلو كوقدصف لسرلا مكلا لسراف
 ةلعفلا تناكام © تناكنا # لاوهالاوذ ربك الا ثعبلاوه اعاو ثعابلا نع لاؤسلا

 مهاذاف » ةما:لا ناكىلع عفرلاب تئرقو ةريخالا ةضفنلا ىه « ةدحاو ةمعصالا

 رشحلاو ثعبلاسما نيوم كلذ لكىفو ةحعصلا كلت درع ©« نورضحم انيدل عيج
 اي سفن مظتال مويلاف 2 هنودهاشي ايف امناطوش ىلا بابسالان عامه ٌؤانةتساو

 ىف نوذذلتم © نوهك اف لخثىف مويلا ةنلا باهصانا © هلوق اذكو سوفنلا ىف
 هالو ذذلتلاو ةىمبلانم هيفرهامل مظعت هماماو لذث ريكشىفو ةهاكفلا نم ةمعنلا

 ورعوباوعفانو ريثك نءاارقومالكلا ههنك نع ترعاو ماهفالا هيطيخام ىلعا هنا ىلع

 نا زوحنو نال ناربخ امهو ةفلارملل نوهكف ةياوزىف بوقعيو نوكسلاب لفشىف

 1 نيهكفوسطنو سطنك ةغاوهو مهغلاب نوهكف ”ىرقو نوهك اهل ةلص لغش ىف نوكي

 لكلاو نوك-سو ةهمفو نيت! لذشو فرظااىف نكّسسملا نم لالا ىلع نيهكافو

 ءدؤرو تانيقك ةلظوا باهثك لظ عج »4 لالا ىف م«حاوزاو مه 1 تاكل

 اندق سم نم انثمب نم انليواي اولاقف مونلاك اينجىف ربقلا باذ_ه راص اهباذع عاونأو

 مهتااةليقو رارقالا مهعفنيال نيحاورقأ «نواسرملاقدصو نجرلا دعواماذه ف
 نجرلادعواماذه نونمؤملا]وةف أدق ع نه انثءب نم رافكلال وش ل.قةوكلذ ةكعالملا

 عيج مهاذاف ٍِط ةريخالا ةكقنل اى 0 ةدحاو ةوهصالا تناكنا 2 نواسرملاٌقدصو

 © نولمعت منك امالا نوزدنالو أش سفن مظتالم وبلاف# بالاىأ © نورسضعانمدل

 راكبالا ضاضتفاىف سابع نا لاق # لذشىف مولا ةنإلا بادصأنا © ىلاعت هلوق ©
 امم اولغش ليقو عامسلا ف قو ىلا' هتلاةفانضىف لدقو اضعب مهضعب ةرايزف لبقو

 نالاق . نوهكاف © ملالا باذعلانم رانلالهأ هيفاع مءنلانم ةنجلاف
 © لالظىفمهجاوزاو مه © هيف مهاع نوبحمم لبقو نومان ليقو نوحرف سابع

 حا (نواسرلاقدسو)امندلا يف
 ؟! نس ) ( اندلع مهاذاف )ثءبلاةخفن ىهو ةدحاو ةدمنن(ةدحاوةعدالا) تناك ام( تناكنا) توملادعب ثعبلاي

 دَحأ تائيس لع دا زبالو أ تانس>ح نم سقانالا( اش سفن اظئال)ةمايقلامون وهو(مويلاف) باسعلا(نورضء)اندنع

 (لفشف)ةمابقلاءوبوهو (مويلا) نجلا لهأ (ةنجلا احح نا ايندلا ىف نولوقتو (نوامعت منك امالا) ةرخ آلاف (نوزجتالو)
 لالظىف) مهلئالح(مهجاوزأو مه)تناالاب تأأرقنا نوعان لاق وراكبالا مهضاضتةابنوبيم (نوهكف)رانلا لهأ هيفاع



51 000 , 

 1 و

 لالطىفوأريخ(ن وكم )اف شارفلاوأةلجلا هربرسلاىهو ةكيرا عج (كئارالاىلع) سممث نع كرتسامىهو ةلظعجح للظ ىلعو ةزج ةءارقهليلد ماربو ةمربك ةلظع-حوأ بائذو فذكس مثلا هيلع عقنال ىذلا عضوملاوهو لظ عج لاح
 :ولعتش ( نوءشاممهلو 4 سيةروس ) ةهكاذاهفميل) 590672 تنام كنارالا لعو 00

 نولمتس ( نوعدبامم 5 :

 ( نومرجلا ايأ مويلا | ىأ « نؤكتم » لاح ا ىف ررسلاى نمي « كئارالاىلع 8 روصقلا نانكا ىنعي
 نينمؤملا نع أودرفناو | 4 نوءدياممهاو ط ةنلاىف ىأ : ةهكاف اهيف مهل © لالظلاكلتتحت ءاكتاووذ
 كلذو ةدج ىلع اونوكو || برنمالوقمالس » مهينأيةنْلا لهأىأنوعدباملكناىنملاوزوهتشيونونمتام ىفعي
 نونمؤملا رسشحي نيسح | نب رباح نع ىباعثلا دانساب ىونبلا ىور## مهيلعلجو نع هللا ب ىندي © يحد
 نءوةنجلا ىلا مب راسيو | عطسذا مهميمت ىف ةننجلا ل»أ انيب سو هيلع هللا لص هللا لوسرلاةلاق هللادبع
 تيب رفك لكل كاملا | مالسلا لاف هتوفن٠معياع فرشأدت لجو نعبرلااذاف مهسؤر اوعفرف رون مهل
 ىرئالدبفنوكي رانلان م || نورظنيو مءاارظني ميحر برنم الوقمالس لجو نعهلوق كلذف ةنجلا لهأاي يلع
 مهل لوقبو ادبأ ىربالو ب ون قيبقمهنع بحمل ىتح هيلا نورظتياومادام ميءنلانم ”ىثشىلا نوتفتلي الف هيلا
 مكيلادهعأملأ )ةمايقلاموب له أ ىلعةئالملا لخدتلبقو مهب رنم مهيلع ةكسئالملا يت لبقو مهرايدىف مهيلع هتكربو
 دال لاو ستنال نأ موا ىنإي| لوقت ةمالسلا مهلطسي ليقو مخرا مكب رنم مكلع مالس نولوق» باي لك نم هنا

 اا ريتال طوف" ْ نءمويلاا وزيت واودرفناوأ وازماىا« نومرج ايا ءويلااوزاتماووةيدبالا ياللا ل د

 (ةهكاذ)ةنجلا ف(ابف مل) | 4 ناطيشلااودبعتال نأؤ# مدآ ىنباي مكصو أوك سعآ ملأ ىأ © مدآ ىنبايمكلا دهعأ ملأ ف لجو ا نولاح(نوكس)لاسحلا | هوت ©[ ضدي نهض زاك لو آلا! + لي قراالو يروا نيدب الادب 00 ُ قر[ لاوم ( كيرإلا | هيو تسلاسلق لخذيتايرالا قرت نا لوتس ضساوؤت رو

 | « نؤكم و ةنيزملا ررسلا ىلع «كئارالا ىلع 8 لظف ئاكلاو ةزج ةءارآ |
 ١ ناراجلاو نؤكتموا ناث ربخوا ةفنأتسم ةلهس كئارالا لعو لالظىف هريخ ادتبم مهو

 | نالرخآ ريخ:نوئكتم كنارالاىلعو نوهكاف ىفوا لش ىريمضلل دك أتوا هلئاتلض
 | فوطمملانم لاح لالظؤفو ةئالثاا ماكحالاىف ةكرا_ثملل مهىلع فطع مهحاوزاو

 ظ نولعتش مهسفنال هن وعدنام 0 نوءعدنام مهو ةهكاف اهف مهل 0 هيلع قوطمملاو

 ا ةنجلا نماسدلا ف هنوءدنام وا ىلع هنع ىءع تّئشام ىلع عدا مهاوقن» نونمخوا هوهارت

 | فوذع ًأدتموا فوذحم ربخوا اهريخ نوكينا زو<و ىرخا ةفصوا اه:هلدب
 "ا فلاج مهدأ م مهل ئأ لاحخلاوا ردصملا ىلهيببصنلاب ”ىرقو - مالس مهاوىا ربذلا ْ

 / هللازا ىنمملاو هتهج نمانئاك الوق مهل لاقبوا هللالوةبىا * ميحر برز الوت ف
 لقحت و مهانمتمو مبولط» كلذو مهلاهظعت ةطساو ريغبوا ةكتالملا ةطساوب ميماع م
 نيئمؤملا نع اودرفناو » نوفر اا مو.اا اوزاتماو # صاصتخالا ىلع هيصن

 اولزيعا ىلقو نوةرفش دئموت ةعاسااموقن موبو هلوقك ةنجلا ىلا مراسي نيح كلذو

 دهعاملأ ف ىربالو ىريالهبدرفنياتيب رفاك لكل ناف رانلا ىف اوقرفتوا ريخ لكنع

 هيوعدنام لكىأ ءاعدلا نه

 نونمتوأ مجخأي ةنلا لهأ

 تام ىلع عدا مهل وق نم

 ءارقلا نع ىلع دا أ

 نوعد.الو ىوعدلا نموه
 ( هل ) نوقعساالام

 لاق هن اك نوعدبام لدب

 مهلا لاش عم داك مهل

 ( ميحر برزه الوق )

 ريغبوأ ةكئالملا ةطساوب
 كلذو مهلاميظعت ةطساو

 هنوعتعال كلذ مهلو مهانمتم

 ةكالملاو سابع نبا لاق

 ةيعلاب مهلع نولخد

 1 22 277717 م سوو ب ل ومص لم تمس صحم مودع مج م مع و وس ص مج نيج + ع مم وج مصمم ع دعس 7 يع ع م ع س2 1
 ( مويلااوزاتماومحر بر نم ) امالس يلع نوللسي ( الوق مالس) نوهشيون ولأ بام(نوعدبام مهلو ) هك اوفلا نام

 مكيلا مدقأ ملأ ( كيادهعأ ملا )هللوشو نينم وملا نم هللا مهزيف نوكرمشملا (نوهرحلااهيأ ) مويلا اوقرغت مهل هللا لوقي

 ناطشلااوعيطتال(ناط.ثلااودبعتال نأ مدآ ىناي ) لوسرلاممباتكلا ىف
4# 

 ا
. 



 " لئالدنع مهلع لزنأو لقللاةلدأنه مييف هزكرام مهلاتادهعو ءاسواذا هيلادهعوةيسولادهملا ( نيبمودع مكن هلا
 (اذه) قوتطاو وفد ( ىنوديعا نأو) مهلهنزيو مهلا ههسوسوب اهف هتعاط ناطشلاةدابعو عسا

 هنمموقأ طارصالو هتماقتساىف غيلب طارصىأ(ميقتسمطارص ) نجرلاةعاطو ناطيشلا ةيصعمنم بلا دهعام ىلا ةراشا
 00 تو اعملو ءانلاو ميلا مضب البج لهسو مصاعوىندمديدشتلاوءايلاو م ارسكب ( رجكم لسأدقلو)
 فيقخمو ءابلاو ميجلا مضب مه ؟١١ زخ- البحو ؛ نورشللاوثااثلا هزملا ١) ورع وبأو ىاش اففع
 تاغل دكه مهريع ماللا

 اريثك ) قاخلا ىنسسيف
 ( نواقعت اونوكت ٍرفأ
 ىلع مير ماهفتسا
 لقملاب عاقتنالا مهكرت
 مك ىلا هج هذه )
 اهولصا ) ام ( نودعوت

 ( نورفكت متتك اعمويلا
 كراكتاو كر فكب اهولخدا

 ىلع متن مويلا) اهل
 نم مهعنع ىأ (مهها م

 مهدبأ انملكتو ) مالكلا
 اوناك اع مهلجرأ دهشتو

 0 5س نو

 نومصاخمو نودحجت

 ماديج مهلع دهشتف
 نوفلحمف مهر اشعوملاهأو

 دئنيح نيك رشم اوناك ام

 ماكنو مهاوفأ ىلع مع

 ثيدحلاىفو مهلج أو يسأ

 ىناةمايقلاموب دبعلا لوقب
 ادهاشالا ىلع زيحأال

 هيف ىلع متعف ىسفننم
 قطنا هناكرال لاَشو

 هنيب ىلحم مث هلاعاب قطنتف

 ادعبلوقيفمالكلا نيبو

 نه ةرجازلا هتدابعبةسمآلا ةيععسلاو ةيلقعلا ججحلا نممها بصنام مهيلا هدهعو

 رسكب دهعا "ىرقو اهل نيزملاو اهبرعآلا هنال ناطشلا ةدابع اهلعجو هريغ ةدابع |
 لدعت 0 لييمودع مكل هنا » ميغ ةغل ىلع دحاو دهحاو دهعاو ةعراضملا فرح ا

 نايبل قانئتسا ةلمخاف هتدابع ىلاوا مهلا دهعامىلا راشا « مقتسم طارصاذه ف

 ديحوتلا نافذ ضيعبتلوا مظعتلاو ةفلايمال ريكشلاو رخأآلا قشبوا هيقشب دهعلل ىضتقملا |

 © نولقعت اونوكت افأ اريثك البح مكتملضا دقلو ف مهقتسملا قيرطلا ضعب كولس |

 لقع ىندا نمل هلالضا حوضوو هنوادع روهظعم ناطيشلا ةاداعم ناب ىلا عوجر |

 البح ”ئرقو تامل لكلاو فيفملا عم نوكسو ةمضإ ورعوباو سماعنباو ماللا |

 متتك ىلا منهج .ءذه © لامحالا دحاو النحو ةقلخو قلك ةلبج عج فيقعب

 ايندلاف كرفكب مويلا اهرح اوقوذ ©« نورفكت متتكام مويلا اهولصا نودعوت |
 اوناكاع مهلجرادهشتو مجدي انماكتو وفل مالكلا نم اهعنع 4 مهه اوفا ىلع متع مولا ©

 اهايا ىلاعت هللاقاطنابوا اهلاءفا ىلع امالالدو اهيلع ىداعملا راثآ روهظب # نوبسكي

 « نيبم ودع مكلدنا 9 هللا ةيصءمنم ركل نيزنو سوسوب اهف ءوعيطتال ىندعي
 طارص اذه 2 ىبودحوو نوكأ ىأ قون 2 ةاودجلا رهاظ ىأ

 سلبا ةعاطب ةيلاخلا مالاكالهنمك انأامىندي# نولقعت اونوكت فأ ةهاريثك اتلخ ىأ

 اس دلا ىفاج ىعي 0 نودعوت مدك ىتلا مج 00 2 راتلا نه | ون دامل مهل لاهو

 متن مويلا  ىلاعت هلوق 89 «نورفكت متتكاعمويلا ا اهولخدأىأ# اهولصا ف
 زافكلانأةب الا س4 نوبسكياوناك اع مهلج رادهشتو معدن اانملكتو مههاوفأ ىلع

 نيك رشماتك ام انير (هللاو نولوشو ل_سرلا ممدكتو مهرفك نودححتو نود

 ىلع مهلانوع تناك ىتلامهءاضعأا اوللمتا مهحراوج قطنتو مهها وف أ ىلع هللا مف

جراوجلارارق انا كلذو مهيلع ةدهاش تراص ىصاعملا ا لسا تك ٠ كتفاقعمو نكل
 ناف< ناسللارارقأ نم غلبا 

 ل

 ا

 (تاق ) (مقتسم طارص) كس ىذلا ديحوتلاا (اذه) نودحو( ىتودنعانأو ) ةوادءاارهاظ (نيمودع مكلدنا)

 امنوإ#ت ( نواقعتاونوكت رمأ ) كلبت( اريثك) اقلخ ( البج ) مدآ ىئباي (مكس) ناطيشلا (لضأدقاو) يقتسم قح نيد
 نودحجت ( نورفكتمتك اع مويلا ) اهولخدا (اهولصا)امندلا ىف( ن دعوت متتك ىلا هج هذه )ماودتقتالف مم عنص

 انملكتو) اوركتأ الم دعب مالكل نع مهتتسل امنع ( مههاوفأ ل عمت ) ةفاقلاهونوشو (أ موبلا) لرلاو باثكلاب واهب

 نه نولمج (نوبسكياوناك اع ) مهحراوج دهشتواجب اوشماع (مهلجرأ دهشتو)اهءاوشطب مب (مجيديا



 راع كي

 مهنا تر
 اوةبتساف  ةحوسمم ريصت ىتح مهنيعا افضتمل ك مهنيعا 1 انسطل هاشن واو »:

 ضفاحلا عزنب هلاصتناو هكواس اوداتعا ىذلا قررطلا ىلا اوقتساف *# طا ارصلا

 كي ةيكملاامثاق ١

 ىلع رارقا لعافلا لوقو ىأراع ةداهش هزيغىلع رضاخلا لوقو ةرضاح لجرلاو |!
 هللا ىلص .هللالو_سر ساتلا لأسلاق هنغهللاىذر ةربرهىبأن ع ( م ) لمفاع هسفن |

 سما ةيؤرىف نوراضت لهلاق ةمايقلاموب اندر ىرتله هللالوسراب اولاقف سو هب هيلع

 ةلارمقلا ةيؤرىف نوراضت لهفلاق هللالو_سرابال اولاق ةباعسىف تسل ةريهظلاىف

 مالا مكبر ةيؤرىف نوراضتال هد ىسفن ىذلاوفلاقال اولاق ةباه ىف سيلردبلا
 ًةلدو_سأو كمرك أ ملأ لفىأ ل وقيف هيردبعلا قانفلاق !اهدحأ ةيؤرىف نوراضت

 تنيطمأ كداب لب كو عبرتو سأرت ةارذأو لبالاو لدخلا كلرذنأو كحوزأو

 كك أ لفىأ لوةيف ىناثلا قلي مث دمت او كاسنأ مويلا:لوقيفاللوةق دال

 لبلوقف عبرتو سأرت كرذأ و :لبالاز لدتا تررضسأو كل وزأرو كدرسا]
 ثلاشلا قلب مث ىنتيسناك كاسنأ مويلا لوقيفال لوقيف قالمكنا تننظفا لوقف براي

 كي تنمآ براي لوقف كلذلثم هللوقيف
 اندهاش ثعبن نآلا هللوشب مثلاق اذا انهه لوقيف عا طتساامريذع ىتثيو تقدصتو

 هلو .ذخنل لاقو هيف ىلع تضف ىلع دهشي ىذلااذ نم هسفن ىف ركفتيف كيلع ||
 كلذو هسفن نم رذعيل كلذو هلمعب هماظعو هلو هذخف قطتتف قطنا هماظعو |[!

 تعحو تءلصو كل_سربو كناتكيو

 ادسس كلم ىأ دوس أو هلوة«نالفاي ىنعب لفىأ هلوقءديلعهتلاط>-:ىذلا كلذو قفانملا |[

 هدخاياموه وعابر ماذخسأتىأعبرتو مهسيرريصت ناب موقلا لع مدقتنىأ سأرتدلرذأوهلوق«

 نم طسش و م ىأن راح 5 عترت ىورو اهءبر وهو مانغا ن م هةسقنل سيلا دا

 له لاق كرمضف سو هد هءاعن هللا ىلص "المرا انك لاق كلامي نيل! نع

 قرم ملأ تراي لوقيف هيرديعلا ةيطاخم ند لاق رعأداوسرو هتلاانلق كمهذأ شي نوردن

 لرةيذلاق ىنم ادهاشالا ىدفن ىلعزيجأال ىناف لوقيف لاق لب لوش لاق .
 لاقبوهيف ىلع متعف لاق ادوهشنيبتاكلا ماركتلابو اديهش كيلع مويلا كسفنب ىنك |
 نكن اذا ل ول هني ىلحم مث هلاعاب قطنتف لاق قطنا هناكرال |

 نكل ادءبهلوق» ىلع ادهاش لبقأ ال. ىأزيسأال هلوق لضانأ تنك نكسف اقحمسو |||

 اهلودسال ثرح ا ظلا مهنيعأ انبهذأ ىأ « مهنعأ لعاتسمطل ءاشنواو ا

 اوقبتساف إف ميولق انيعأ ل2 ءرهاتللا مهنيعأ انيعالن ءامنولو 'ىذمملاو ,قشال و نفح

 قيرطلا ىلااوردابفىأ 4 طارصلا
 ( نم

 1 ب سنة روس / :

 مهلحرا دهشتو مومدبإ م اكتو مههاوفا ىلع مف نوءكاخمو نودع

 | ةرشامدبلا نا "تلقة وداع ل دلورلا قطو اندادلا قطنة

 | 4 هيلع هناضعأ ةداهشب اه اع ةعحلا متقيل أ هسفن ن . ردعلا كلذو هلوق « عئرلا

 أ ىلاسعت هلوق مماخأو لداخل ئأ لتضانأ عينك نكسف,هاوقم كذا نإ اقعسو 7

 لع اسفل كامن د

 انيهذأو ومهانيعال ) من“ أ

 ةيفعث سمطلاو مهراصبأ

 دورت قد ندا قش
 اوقتساف) ةحوصسمم

 فذدح ىلع ( اريطدلا

 لعقلا لاصصياو راخلا

 ىلا اوقبتساف لصالاو

 ىلعاتسمطل ءاشنواو) رشلا

 مهلالضنيعأ انأقفل (مهنعأ
 اورصباذ(طارصلا|وقيتساف)

 قيرطلا



' 0000 
 ةراحوا ريزانخوأ ةدرق ( هانم ل ءاشنواو ) مهنعأانسمطدتو ذئنيح نورصبب فيكف ( نورصيسىنأف ) طارصلا
 ثيحح مهل زانمىف مهزوم أ ماسقملاو ةماقملاك دحاو ناكملاو ةناكملاو داجو ركب وبأ محاناكم ىلع (”ممناكم ىلع)
 نوءحربالو' مههاماايضموأ ىعالو باهذ ىلع اوردقب لف ( نو_ءجربالو ايض» اوعاطتسا اف ) مث لا نوحرتحي
 ىأ ( قالا ) هكتنوقابلا هلفسأ ءالعأ'ىثلا لمح سيكتتاوةزجو مصاع ( هسكتن هرمعن نمو ) مهفاخ
 لهبو افءذ ةوقلالدن راصف هقاخ هي[ 518 زف- انمكتءرع 4 نورشعلاو ثااثلاءزجلا ١) انلطأ نم ىنمع هبف هبلقن
 1 كلذو امره بايّلا

 فعءض ىلع هانقلخانا

 لع نم ولو هدسد ىف

 ىلا سازتو هاتلعح مث لعو

 ليكشلو هدشأ 2 نأ

 هلام ميو لقعو هنوق
 ءاتسكت ىهتتا اذاف هملعامو
 صقانت هانامجل قاملاىف

 لاح ىلا مجرب ىتح
 فعض ىف ىصل !لاح ةهدش

 هولخ وةلقع هلقو هدا

 مهسلا سكشياو رمل نم
 لاق هلفسأ ءالعأ لمصف

 درينم مكنمو لجو نع
 الكل رخل [لفد أ ىلإ

 الفأ )ايش لع دعب نم معي
 ىلعردقنم نا ( نولقعي

 بايشلانم ميلتح
 ىلا ةوةلانمو مرهلا لإ

 ةحاحرنمو فءضلا

 دزقوا فرقا لاا لكلا
 سمطينأ ىلءرداق زيبقلا
 ىلع مهخسعو مهنبعأ ىلع
 توملادعب مهثعسو مهمتاكم
 تبو-هعبو قد ءاتلابو

 فرظلابواعاشتالا لع اقو.س هللا قوبملا لمحو ا رادتسالا م قابتسالا نيمغتبوا
 ب رعانطتل ءاشنولو © ءريغنع الضف كوالا ةيحو قيرطلا # نورصب ىنأف

 ركبوباًأرقو هيف نودمحب ثيم ممناكم « مهتناكء ىلع 8 مهاوق لاطباو ,هروص ريبختب
 لعفلا عمضوف اعوحرالو « نوم>ربالو © اباهذ 4# ايضم اوعاطت_بااق ف مجاناكم

 داصضلا ممملا عابتاب ايضه “ىرقو مهسذكتنع نوع>ربالو ليقو لصاوغال هعضوم
 مهطقنو مهرفكب مهنا ىنءللاو ىصكايضمو ىتءلاو ىتمااكءاي واولا باقل ةروسكملا

 ةيكحلا ءاضتقاو مءا ةجحرلا لوعشل لءفنمل اكل كلذ مهب لع نإب ءاقحا مبللا دهعام
 لازيالف هبف هباقت « قلللا ىف هسكتن و هرع لطننمو « هرم نمو © مهلاهما
 ةزجو مصاع أرقو ءسما هدب هيلع ناكام سكع ءاوقو هتينب صاسقتناو هفعض ديازتي

 كلذ ىلع ردقنمنا  نولقمي الفأ 8 ربشا سكتلاو غلباوهو سيكتتلا نم هسكتن
 نباو .عفانأر قو جردت ىلع هناريغ ةدايزو امهلع لّقشم هيا حملاو سمطلا ىلع ردق
 ادحمنا مهلوقادر « رعشلا ءانلعامو » هلبق باطخلا ىرجل ءانلاب بوقعإو سماع |

 ىدهلا نع مهانالضالءاشنولو ىندملاو مهنبعأاذيعأدقونو رصبب فيكى أ« نو رصبب ىف ا

 ءاشنولىنعي سابع نبا لاقو ذئنيح قيرطاانو رصبب ف يكف نوددرتيا.ع مهانكر و ظ
 اورضباف ىدهلا ىلاةل الغلا نم مهراصب انلوحو مهيع نع مهانيمماف مهتلالض نيعا اناقفل |

 ءاشنولو ىنعي © مهتناكم ىلع هانم! ءاشن ولو م كلذ لءفنملو نورصب ىنافمهدشر ٠

 اوعاطتسااف و اهيفحاورأال ةراعح مهانلعل ليقو مهلزانمىفريزانخوةدرق هانا |
 ؛ نورد الل يقوهيلعاوناك امىلاىأ « نوءجرءالوهاوحربينأنوردقبالىأهايضم |

 ىصلا هبشرمعلا لذ رأ ىلاءدرنىأ# قاما ىف هسكتن هرمعن نءو# عوجرلاالو باهذلا ىلع
 هللان|كلذو اهتدايز دعباهصقنبو اهتوق دعب هحراو- فءضن للقو قالا لوأىف |

 هلمج مثءرفض لاح ىفلعو لقع ند ولخو هدسج نه فءض قى ناسنالا قلخ ىلاعت

 هلام لعو هلقعو هتوق لمكتساو هدشأأ غلب نأ ىلا لاح ىلا لاحنم لقتن.و سياتي

 كلدف لوالاهفعض ىلاد رب ىتح صقني عج رةياهنلا لمكتسا وةيانااىلا ىهتنااذاف هيلعامو |
 فيرصت ىللعردق ىذلانا نولعيو نوريتعف ىَأ « نولةعيالفأ و قاخلاىف ذك

 زولو اوناكو لهسو راثاا ا ككانو وف للجو نع هلوق © تومادعبا ثعبلا ىلعرماق ناسنالا لاوحأ |
 00 ا آذآ يلا هيلع هلالص هللالوطرا
 "لا ولاا رقلا ميا ءانلعامووأءا رعشلا لوق ماللاهياعىنلاا:لعامو أ( اسشلاءانلعام و )لزتف رءاشإ سو
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 نوزومالو ىنةمريغ هنال ىنءمال واظفل هلئاعال اعنا هلئاعال هنافنآ ر ملا ملت رعشلاا هاتلع ام ىأ عاش

 © هاىنذامو د اهوحنو ةرفنملاو ةبغرملا تالا نم ءارعشلا هاخوتنام هانعم سيلو

 ةنس نيعبرانم اون هعبط متربتخاام ىلع هضرقدارازا هاىنأتنالو رعشلا هلعديامو
 باطملادبع نباانا ٠ بذك ال ىتلاانا مالسلاو ةالصلاهنلع هلوقو

 تيقلام هللا لسسىفو » تدهد عبصاالا تناله لسوةيلع هللا لص هلوقو

 تاروثنملا فرعاضتىف اريثك كلذ لثم عقب دقو كلذ ىلا هنم دصقو فاكتر يغ نم قافتا
 ءاتلا كو ن.ءابلا كرحهنا ىوردقو اذه ارش زحرلا نمروطشملا دعام ليلخلانا ىلع

 امك نوك نا نأ رقت مم<اامو ىا نآرقال ريمشلا ليقوةيناثلا 0 عابشاالب ىلوالا

 دامراو دلع «# ركذالا وهنا #

 ىلاعتهنالزنافرعشهلوش امو ىعاش ادجينا اولاق شيرق رافك نا لبق « هلىتشامو
 دارأوا ثيحهنم صبامو كلذدهل كيسا اخف انوا رجشلا) ءاَنِلَعإَمَو مهلاببذكت

 ض١ دأةمشلاو تين اة حلا نوكتل بسحالو بت كيال مأءانلسج اك كلذ تأمل رمش ظن

 0 ا ا 0 ىلع ىرجر عش ترب لثك ناورعش تدب هلن زيي ناك ام ءالعلا لاق

 ءرمالبيشلاو مالسالاب نك«تيبلا اذ+ لثمت,ناكإسو هيلع هللاىلص ىنلانا نسحلا

 ءابهانءرملل مالسالاو بيشلا ىفكم ىعاشلا لاقاعنا هللا ىن ايهنع ىلاعت هللا ىض ر ركب وبأ ل اقف ءامهان
 ةشئاع نع ىورو# لس م ثيدحاذهدل ىتنب امورعشلاءانلعامو هلال وس كن دهشأ
 0 روي هيلع هللا ىل|ص ىلا ناك له اهل لبق دقو اهنع ىلاعت هللاىضر

 «دوزت ملنمراخالاب كنأيو ا ةحاورنا 0 لثعي ناك تلاق رعشلا نم

 هيلع هللا لص ىنلا ناك لهتلئساهنع هللا ىض رةشئاعن أ ءريذا ةياور ىف و ىذمرتلا هج رخأ
 7” رط سرق ىنب حا تب الا لثمن ىلو وثيدحلا ضغ.ًارعشلان ءاكتلاقرعشلا نه ا

 دوزتمل نم رابخالاب كيتأي ع الهاح تنك اممايالا كل ىدبتس

 لوسراياذكه سيل هنع هللا ىذرركب وبألاةفءرابخالابدوزتمل نه كأي .مروش للا ُ
 هللا دبعنب بدنح ثيد_ح نم مد دق تاقن دفء ىل شالو عاتب تسلل ىلا لاقف هلل
 لأقف ف تيم دؤم روش هياصاذا ملسو هب هيلع هللا ىلس هللا لوسر عم نحن انني

 تيقلام هللا ليبس ىفو ٠ تيمدعبصأألا ثقله 1
 لاقمل-و هيلع هللا لص ىنلا نأ هنع هللا ىذر ل ثيدح نمامهأو نيوهصلا ىف ءارشلا

 هرجاهملاوراصنالامركاف « ءرخ آلا شيع شعلان ا مهللا 0
 لاق سو هيلع هللا 0 ىلا نأ ىور و

 باطملادبع نيالنأ « بذكال ىلا انأ 5
 قفا هناآلاب تلك تلو دق ةعيلس ريغ نم هيىيرب ىذلا همالكن مالا اذهام تلق

 نس وو م

 تي

 مهبطخ ىف ىفس انلا تاشنان هريثك ىف قفتاك انوزومءاح ناوديلادصق ريغ ند هيذك ا

 لاخلا ناف كلذ مهورومملا نذوىف ىلكحتي نوزوم مالك مهتارواحمو مهلئاسوو ٠

 ىلاعت لاق رعّسل ا سدح نه نأ لأ نكي نأ قنا 1و ارعشزحرلانم روطشملا دسم ّْ

 هلع<اامو ( هلىتشامو )

 بلطتيالو هلاحم قيليالو
 ثيح هانلعج ىأ هبلطوا
 ملرمشلا ضرق دارأوا

 انلمحاكلهست ملول تأتب

 طاغا ىلا ىدت,ال انمأ
 ةوشلاو تبن ةسخلا نوكتل
 هل وقامأ و نا

 بذكال ىتلاانأ

000 
 هلوقو
 تمد عبصأالا ثأ له

 تيقلام. هلال يبس ىفو

 هنىمرب ناك ىذلا همالك

 ع ريع نم ةقلسلا ىلع

 0 0 هنمتافتلا

0 1 

 ارمشدح أ امهسالوةنوزوم

 نزولادصّقب مل هرحاصنال
 مالسلاهيلعهنا ىلعهنمدنالو

 ءابلاتقو نوكسلابتيقل لاق
 ىف ءابلا ضفخو بذكيف
 نوكي نا ىن املو بلطملا

 او روشلا رانج م نآزقلا

 ركذالا) ءامملاىأ(وهنا)

 رعشلاهلصاام(هل تب, امو)
 نآرقلا ىنعي وهام(وهنا)

 ةظع (ركذالا) | سيل نجلاوسنالا هيظعي ىلات هللا نم ركذالاوهام ىن-غي « 4 ذا



 دذلييج 26

 ركذالا هع ام ) نيسنآرقو

 نيطامثلات از زمهنم وه

 لوسرلاوأنآر قل! (رذنما)

 ليسو قاشاو دو دم راتتا

 ( ايح ناك نم ) بوقعيو
 لفاغلا نال المأتم القاع
 نلقلا- ايش ) كيلاع
 ةلك بحتو (لوقلاق حي 5

 ١ نيرئاكلا ىلع ) باذعلا
 ! مهو 34 ال نيذلا

 ا .لوأ )تاومالام 5

 انيدنأ تاغااع ما

 نخل انيلوت امىأ (اماعنأ .
 هياوت ىلعردش ملو هتادحا

 ( نوكلام اهلمهف )انريغ
 مهاجال اهاننةاح أ

 نوفوستي فزاد :كلف

 نوصتخم كالملا ف رصتاعف

 اهل مهف 3 ارب عافتنالاب

 اهانللذو) نو رهاق نوطباض

 مهل ةداقنم اهانريصو (مهل

 اهلع رد_ةبناك نفالاو

 هريوست و ىلاعئهلماذتالول

 هناعس هللامزلااذهاو اهل

 هذه كش نأ تكلارلا
 ناعس هلوقب عيسيوةمعنلا
 هلاك امواذهانل رغم ىذلا

 ) موك انف ) نينرقم
 اهنمو ) بكرم دو

 اهانر مس ىأ (نولك 8

 لالحلا,نييم (نيممنآر قو)
 ىمعلاو سمالاو مارلاو
 هيلعهللا ىصد# (رذنما)

 هيفامل رشبلا مالك يل هنارهاظ دياعملا ف ىلتب ىواعس باتكوا## نيم نآ رقو © هللا نه

 نباو عفان ةءارق هديؤرو ٍلسو هيلع هللاىل< لوسرلاوا نآرقلا # رثنلا# دارا

 هللازعىف انمؤهوا تيملكل ذاغلا ناذ امف القاع « ايح ناكنم  ءاتلاب توقعيو صاع
 © لوقلا قحوو» هبعفتنملا هنال هيراذنالا صيصختو ناعالاب ةيدبالا ةايلا ناف ىلاعت
 ناكند ةلباقمف مهلعحو رفكلا ىلع ,نيرصملا « نيرفاكلا ىلع 5 باذعلا ةلكسحتو
 اور 5 # ةققحلاىف تاوما مهلمأت مدعو م طوقةسو مهرفكل مهاب راعشا امح

 رك ذو انريغ هتادحا ىلع ردقملو هنادحا انياوتام » اهدا تاعام مهلا_:ةلخانا

 ثادحالاب درفتااو صاصتخالا ىف ةغلابه ديفن ةراعتسا اهنا! لمعلا دانساو ىدالا

 « ن وكلاماهل مهف 9 عفانملا 2 ةرطغلا عئادب نم اهيفامل ركذلاباهصخ « اماعنا ©

 لاق مهلاهاياان زينب مف ف رصتلاو ا نوكمت*وا مهايا انكيلغ نوكلق#

 اردن قارسلا نيآر فلما الو تانالخالدمما
 مهتنوكر ”ىرقو مجوكسم © موك راهنف ف مهلةداقنم اهانريصو « مهل اهاتاذو

 لتوبيراحلا ىف أر قب ىوامس باتك نآرق الا وهامو ناو سنالا هب ظعوب هللانم
 ىذلارعشلانببو هني مف ل . نيرادلا اوف هه ل< ءلاو نورا لا هيوالتن لانو تادعت 1

 ظ

دو هعج لي قوةبواحلاو بواملاك هانعع ىهو
 موك اهعفانمنكوا موك وذىا مهوك

 ا

 ل ًابامىأ 6 نولكًياهنمو ف

 د هنالر هدا

 هدب كف مارطلاو لالملا ناسو ماكحجألاو 0 ىلا نايم هشو تاح ردلاو

 ا * نيم نآرقو ٠ هروح َّق لخدش الو رعشلا لا ىلع س

 باوثكلا هنوالت لانو تاديعتملا ىف لو براغ ١ | ره ىوا 1 كاك هلا ا

 ا » رذنتل #8نيبذاكلا ءارعشلا لب واقأو نيطانششلا تازمه» نموه ىذلار عشا انو

 رفاكلانالبلقلا ىح انمؤمىنءي « انحناك نم 9 نآرقلاىأ ءانلاب ”ىرقو دحعابىأ ْ
 ىلع # باذعلا ةحح بنو ىأ * لوقلا قو 9 رك الور دع ال ىذلا ت ملاك |

 انيلوتىأ « اندبا تلعامم ملانقلخانااوريموأ 2 ل>و نعدلوق # # نءرفاكلا
 هدرفتاذاىدس اذ ه تلعلئاقلال وةك هان 6 ةناعاريغ 0 هلانعادناب هقاح |

 ىتلاةرطفلا عئادبل كلذ لاقاعاو انتردقو انتو هانلع لبقودحأ هيف دكراشي مو
 اهلكءاشالا تناك ناورك ذلاب ماعنالا صخامن  اماعنأ  وهالا اهيلع ردشال |

 اهلمهف و معا عفنلاو برعلا لا 000 معنلا نال, هداحتاو ىلاعت هللا قل نم

 لقو كالملا فرصتابف نوفرصصتي اهايا مهن كلذ مهاحال اهانماد 6 5 نوك آام

 0 0 هنمو نورهاق اال اهلمهف هائمم

 ارفن ناريميلا سس د كلمأ * الو حدالا لجأال نوصأ

 نوردّال دى د نم ةرفاث ة هيشدحو ماعنالا قام !(ئفملاو رياعم كرا 2

 سوك هن ماو 3 ىلاعت هلوقوهو مهل ةرهعسم ةلالذم اها 0 اهطم ص 3

 منقلاىأ « نولك ًاياهنمو سي لبالاىأ
 1. 11 ةفا1لا هلا 3 قب دال لا لل: قالك 1: "دش شا فة ساشا

 ١ 20 نون» ٌقيالفةكم رافك (ن.رفاكلا لع) باذعااو طخسلاب لوقاا بج (لوقلا ق< و) لقعهلناكنم(امح ناكنم) نآ رقلاب إسو

 اكف نكي بانت دق مهلانقاخام (انيدبأ تاعام )ةكم لهالا مهلانقلخانا) اوربت مل وأ (اوربملوأ) نآر قلاو مالسل هيلع دم
 0 ًايانمو) نويكرب امام( وكرابق) هلا رس( مهلاهانالذ والعن وكلام وطب انض( نوكلاماهل هفاماعنا)

1 



 ل 3 دا يلوا كك

 ا هَ

 وهو ب رشه مجوهونبالانم(براشمو) كلذديغو رابوالاودولجلا نم (عفانم اهفرماو)اهحلاولكأ و 07-220 ش
 لما ىأ (نورصنب مهلملةهل آهللانودنم اوذختاو ) مايئالا ماقال هللا ( نوركشيالفأ ) بارشااوأ برشلاعضوم

 رافكلاىأ ) مهل مهو )مجدباع رصن ( مهرصن ( معيلآ 5 ) نوءيطتسيال ( م مزحاذا مه ربصتل مهام

 و مهل اوعفشيو هتلادنعمهورصنبل م مود اوأ مهنع نوشو ممومدخت( نورضحم )ةعيشوناوعأ ( دنج ) مائصالل

 كنزحالف) االاحوقو نواعجي مهنال معءادعا نورضحم مهل نودي دنح ةقاشلا مون مهثيدحاومهونام الخ ىلع الا
 ملعنانا) مهوافحو م اأو 8 2 ها ةيرحاو هنزح نم عفان ءازلارسك و ءابلا ميو ( مهلوق ٠

 هلاح ةروص هسغنؤرضحعسو ديعولا اذهب ىلست. ناكلثم قصف هيلع, هوزاحاناو (نوتلعيامو) متوادع نم ( نورسيام

 *ةنءىتح ةرخآلاف مهلاحو ٠

 نبللا نم براشمو» رابوالاو فاوسالاو ا 4 مهلو ف هجل

 اهلدقلح الولذا كلذ ىف هللا ع © نو ركتيالفأ» ر ,ردصملاوا عضوملا ىنهع برش» مح

 هللانودنم اوذختاو» ل عفانملا هذه ليصء ىلا لسوتلا نكماامل اهايا هليلذتو
 ةرهاظنملاعنلاو ةرهابلا ةردقلاكلتهنم اوارامادب :ءاشلاو 7 4# ةهلآ
 رومالا نم مهبزحايف مهورصنينا ءاحر © نورصنب مهلعل © اهيدرفتملا هنا اولعو
 2 مهمل ل »4 مهل مهو مه رمصن نوءعيطتسال 0 مهنال سكحمااب مالاو

 «كن زحالفه رانلا ىف مهرثا نورضحموا مهنع بذلاو مهظفلل نودعم «# نورضح
 كفوا كرششلاو داحلالاب هللاف © مهلوق 8 نزحانم ءايلامضب ”ىرقو كنمهالف

 دنح

 | نأ كلذ ىتكو هيلع هيلع زاب © نونلامو نوارستاف اطنأنأ 9١ تخلل

 | مال قدح 0 عفلابانا * ىرقول كلذإو فاندتسالا ىلع ىهنلل ليلعت وهو هن لشي

 | «براشءووإ اهلسنواهدواجواهر ,اعش أواه رابو أو اهفاوصأ نم ىأ# عقانماهف مهلوط

 مانسالا نمي «ةهآ هللا نود نماوذختاوإط م اءذه بر ىأ# نوركتيالف أ وطامنابل أن مىأ ا

 | «« مهر صن نوءيطتسيال طق كلذ نوكيآلو هللا باذعنم مهمنتل ىأ 6 نورصني مهلعا ف
 0 ورضحم دنج مهل مهو 8 باذعلا نم مهعنم و مه رمصن ىلع مانصالا ردقتال سابع نب !لاق '

 | اريخ ميلا قوستال ىهو ايندلاف انورضحمو اهل نوبضغي مانصالادنج رافكلا لأ | ظ

 ١ هممو هللازودنه دوبع» لكب ىتْوِب ةرخآلاىف اذه لبقو ارصن مهل عمطتسنالو '
 6 مهلوق كنز بالف  رانلاىف نورضحم دنج مناك اندلا ىف ءودبع نيذلا هعابتأ |

 مهرئامضوف ىأ « نورسيام ممن انا ف دمماي كب ذكتىف ةكم رافك لوق ىنعي ١
 ١ ىذالا نم مهتتسلاب نونلءياملبقو مانصالا ةدابعنم ىأ  نوناعيامو » بيذكتلانم ْ

 ناب تمم

 لعن ناار ق نم نا معز نمو 5 نسوة روح نزح اهقهربالو مولا هنع هه 52 قع مشن

 ناوهتالص تدسف عفلاب

 ًاطخ ًادقف رفك ءامدقتعا
 فدذح ىلعهلج نك هنال
 ىقريثك وهو ليلعتلا مال
 لكىفورعشلاو نآرقلا
 لوسرةببات هيلعو مالك
 دانا ملسو هيلع هلنا ىلهدنلا

 ةفينحو أرك كلدمعتلاو |

 هللا ةجر ىفاشلا مف و

 ناد ليلعئامهالكوامهيلع

 نءالدب حوتفملاناكن ا تلق

 كن زحالف لية هناك مهلوق
 نوةلمياموز ورسام ملعنانا
 اذ_هتاق رهاظ هداسفف

 ةروسكملا عممت اق ىن-عملا
 لو-ةال ةلوقم اهتلمج اذا
 نزلا قلعتنا نيمدقف

 مدعو املاع هللا نوكب |

 نارسك ىلعزارودالهقلعت |
 نارود امنا و اهنف و

 نا لصفتقف كريدشت ىلع

 مثةياومفملا ىنمم ردقتالو ت رسمك اذا ليلعتلا ىن_مريدقتب لصفت كنااك لدبلا ىنمم ردقتالو ل2 1 ىنعمردقت

 نع لس و هيلع هللا ىلص هللالوسرىممالا هيف اقلئاقلا كلذ بطخلا هيف مظعام ىلع احتانوأ ارساكميردق نا

٠ 

 كلذ مب لضم( نوركتي الفأ )املا نم(براشمو) اهبسكواهلح ىف(عفانم) ماعنالا ف(ايف)ةكم لال ىنعي(مهلو)نولكأ ٠
 هللا باذع نه نوعنع ( نورصن.مهلعل ) امانسا ( ةهلآ هتلازود نه ) ةكمرافك اودبع( اوذخاو ) هباومّْوِف '

 (نورضحم دنج )مانصالا لطابلاب( مهل)ةكم رافك ىنعي (مهو) مهنعمللا باذععنمةهل آلاعيطتسال ( مهرصن نوعيطتسإل ) :

 نم (نوناعيامو) ةنايللاو ركملا نء ( نورمسيام !منانا ) دمحعاب مم.ذكت (مهلوقكنزحالف ) مهيدي نيب مابق ديبعلاك م



 اريهظ نوكحت الف هلوق ىناك كاذب هنزحل انابثا سيل هزحنع ىهنلاو مهتيالعو مهرسب ىلاعت هلع ىلع نزحلا

 هدسهتتش لعحوالاب امظءاذأنيح فا ن.ىبأىف لزنورخآ اهلادتلا عم عدنالو نيك شملا نهنئ وكستال و نبر فاكلل

 ناسنالاريلوأ ) منهج كلخ ديو كئمبسو من ملح ودلع هللا ىلسهتلا لوس رلاسقف مزامدعباذه يحدتلا ىرأ ًادعاللوقو

 ةناهمىلع وهفىأةموص1لانيب (نيم مصخوه اذاذ )ةسامقلاةانق وهىذلا ل يلح الا نمةجراخةرذم ( ةفطن نمءانقلخانا

 تهرامدعب تءملاءامحاىلعهتردق 77 ركتبو هءر ! نورشعلاو كلاثلاءزجلا ) ةمىاحلىدصتهلوأةءان دو هلصأ

 مزلا ىفهماصخ نوكي مثهماظع

 وهو هبدقصلاو هلفضصو

 وهو تاوم نه اشنمهنوك
 تاومنمهءاشنا ركشوهو

 برضو)ةراكملاةيانوهو

 0 هتف ( الثمانل

 دا نم ( هقلخ ىسنو )
 20 ند 2 وهف

 ىلافاضم ردصملا مظعلا
 لاق)ءاياانقلخ ىأ لوعفملا

 (ميمر ىهو ماظعلا يحي نه
 ماظعلا نه ىلبامل مساوه
 | تافرلاو ةمرلاك ةفص ريع

 مقو دقو ثني ملاذهلو
 تش نمو كنولا را
 لوقيو ماظعلا ىف ةا_حلا

 ل يح ةئيملا ماظعنا

 لبقنم اهيف رؤي توملا
 هده ثيشت اهل ةارحلا نا

 ةرهاط ان دنع ىهو ةءالا

 نالبصعلاو رءشلااذاكو

 رثؤي الف اهلحال ةابحلا

 ءامدخأي دارملاو توملااهف

 امىلااهدر ةيآلاىف ماظعلا

 ىأ ( ةرم لوأ ) اهقلخ ( اه اثنأ ىذلا اهيحملق ) ساسح ىجندي ىفةبطر ةبضغ هيلع تناك

 ةيناث ةيلست © نيبم مصخوم اذاف ةفطننم ءانقلخانا ناسنالاريملوأ زا لدلعتلا
 هنميغع ثيح هراكنال غبلب عيب هيفو ريشا مهراكنا ىلا ةيسنلاب هنولوقام نيوهتن

 هتقلخ هدب ىف هلعام نوهاوهام لعةردقلا دوت ةافانمو اني ةموصخلا قاطارفا هلمحو
 امركم اش رش هنهماو ”ىث سخانه هَقاَخ ىهو اهيلع دءنمال ىتلا ةمعنلا ةلبا_ةمو

 هتتفب لاب مظعب !سو هيلع هللا لص ىنلا ىلا فلخ نب ىبانا ىور بيذكتلاو قوقالاب

 كل+دبو كثعبو من مالسلاو ةالصلا هيلع لاقفمرامدعب اذه يح هللاىرتأ لاقوءدس

 قيطنم زم انيهم ءام ناك امدعب وه اذاذ نيبم مصخ وه اذاذ ىنعع ليقو تازنف رانلا

 ةردقلا ىنوهو ابمعارما « الثم انل برضو  هسفنىفاع برعه ماصخلا ىلع رداق

 انقلخ « هقلخ ىمنو »8 هنعاوزعاع زملاب هفصوب هقلخي ههيبشتو ىتوملا هاي> ىلع

 ماظملا نم ىلبام ميمرلاو هلادعبتسم هايا اركتم © ميهر ىهو ماظعلا يحي نملاق  هايا

 اهيبحملق © ءاضعالا رئاسك هيفتوملا رثؤيف ةايحوذ مظملاناىلع لباد هيفو هتممر

 ةيلباقلا ىفاهلاح ىلع ةداملاو هيفريغتلا عانتمال تناك ا هتردقناذ# ةيعلوااهأثناىذلا |

 ةسيسخةرذق ةفطن نم ىأ © ةفطن نمءانقلخ انا ناسنالارب ملوأ  ىلاعت هلوق #
 له> نه بلا ىنملاو ةهوصخلا نيب لطابلاب لد ىأ ©« نيم مصخ وه اذاذ ٍِه

صامل ىدصتب ادملك ه4 بح ةناهم مع مصاختا اده ا
 : هراكنا ىف هتاداح ز زرسو رابجلا ةي

 ىف كازا ةموصخلا ع ةرذق ةقطن ند هناو هقلح هدب ىف ركفحال فنكو ثعبلا

 هتثفف لبو ردق مظعب ءانأو ثعبلا راكنا ىف لس وهيلع هللا ىلص ىبنلا مصاخ ىلا فاخ نبا |

 رانلا كلخدبو كئءسو ماس لعلنا لص ىنلا لاقف مرامدنباذهتلا يحى رت أ لاقوءداس

 يح نم لاق 9 ءسعأهدن 1 © هقاخ ىدنو الثمان برضو 8 تايآآلاءذه ىلاعتهللا لزناف

 نيد ىلابلامظءلاب ثعبلا راكنا ىف الثمان برضو ىنءملاو ةيلاب ىأ ©« مهر ىهو ماظعاا

 ةفطن نم قول هناو هقلخ لوأ ىفنوهينم ىلاعت هللازا لوش نم بححتو هدس هنتف

 اهقلخ أدتباو :يم لوأ اهقلخ ىأ © ةم لوأ اهأشنأ ىذلا اهب لق

 «( وهو )

 لدج ل جر ( مهصخ وه اذاف ) ةفيعنض ةنتنم ( ةفطن نم ءانقلخانا ) فاخ نبىبأ لم ملوأ ( ناسنالارب ملوأ ) ةوادعلا

 يحي نم لاق ) لوالاهقلخ ركذ كرت ( هقلخ ىسنو ) ماظعلاب الثمان صو (الئماتت برضو ) لادجلا رهاظ(نيه) لطابلاب

 ةفطنلا نم(ةيعلوأ ) اهقلخ (اهأشن أى ذلاامبح ) دمعاب هل (لق)ةيلاب بارت ( ممرىهو ماظعلا
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 ىذلا ) ناك اك هديعيوهعمهف رهااوربلا ف ةرشتناو هؤازجأ هيلع ىنختال ( مبلع ) قول (قلخ لكبوهو ) ءادن
 رجمشلانمراسنلا حادسقنا هقلخ عئادب نمرك ذمث نوحدقت ( نودقوت هنم مت أاذاذاران رضخالارجحتلا نم ركل ل عج
 مهلاثمأى نو رافعلاو>رملان م اهرثكأو باىعالا هبىروت ىتلادانزلا ىهو هباهافطناو هاما رادلاة اضم ععرضخالا

 رش رافعلاوىرؤلاعيرس رمت 4 سي ةروس ١) خرملا نال يي 77. اح رافملاو خرملادحمتساو ران رم لكىف

 9 د ةيفيكو هلعب ل واحلا ليصافت لع 4 م 3 لكيوه و © اماذل ةمزاللا

 2 000 7 رطو اهمقاومو اهلوصفو اهلوصا ةددبتملا ةتتفملا صاختشالا ءازجا ف اهقلُخ

 خرملا قع ءاملا اينو | تناك ىلا ىوقلاو ضارعألا ةداعاو قباسلا ظع ىلع ضعبىلا اهضعب مهب اهزيمع
 ١ اذسلا لغرك وش رافعلاو خرملاك # رضخالا رجحشلانم مكل لعج ىذلا اهلثم ثادحاوا اسهيف
 هللانذايرانلا حدقتتف كَ رانلا حدقنتف ءاملاامهنم رطقينا وا رضخ اه و رافعلا ىلع خرملا قحسينإب « اران ©

 رانلا ثادحا ىلع ردقنف هنمتحرخران اهناىف نوكشتال «نودقوت هنم متنا اذاف ف
 ةضاضغلا ةداعا ىلع ردقا ناك هتيفيكباهل ةداضملا ةيناملان م هيفامعم رضخالا رجصشلا نم

 اهنم نؤااف هلوقك ىنمملا ىلع ءارضخلا رصشلانم ”ىرقو ىلبو سيفاضغ ناكام
 امهنأش مظءوامحهرج ربك عم «# ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا سيلوأ هه نوطبلا
 لوصاىف مهلثموا امها ةفاضالاب ةراقحلاو رغصلاىف# مهلثم قلخينا ىلع ردا 9
 دعبام ريرقتل هللانهباو> ©« ىلب © ردق بوقعنعو داعملاوهو اهتافصو تاذلا

 تامواعملاو تاقولحا ريثك « مياءلا ىتالخاوهو © ءاوس باوجال هنابرعشم ىثثلا
 « نوكف 8 نوكت ىا نك هل لوشن ايشدارأ اذا © ديأشاعتا « ءيمااعأ ْ

 همظامتسال قا فيك لعب ىأ © مباع ف ةداءالاوءادتبالا نمىأ# قاخلكب وهو وف
 / نبا لاق © ارانرضخالا رجمشلانم مكل لمج ىذلا © داعملاو أدبملا قلخ نع *ىش
 / ىرخالاوةمجملا ءاهلاوءارلاب خرملا امهادحال لاقب نان ممم امهامهنع هللا ىضر سابع

 ناوارضخامهو نيك اوسلا لثم نينصغ امن عطقرانلا دارأ نفةلمهملا نيعلابرافعلا

 ' برعلا لوقت ىلاعت هللانذاب رانلا امهم جرف رافعلا ىلع خرملا قحم-دف ءاملا امهنم رطقشب
 رثك أنمنيترحملانيتاه ناكلذواهنهرثكتسا ىأرافعلا وخرملا دسمتساو ران ره لك ىف

 ' نوحدقتى أ 4 نودقوتهنم مثنأ ذافإط بانملاالاران رم لكىف ءامكمح ا لاقو ارانر مشا
 | ىلاعت لاقف ناسنالا قاخ نم مظعأ وه امركذ مث رجلا كلذنم رانلا نودقوتف

 وه ىأ 46 ىلب مهلثم قلخم نأ ىلع رداقب ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا سيلوأ ©
 ىأ 4 ماعلا  قلخ دب اقلخ قلي ىنعي « قالخلا وهو ظ كلذ ىلع رداقلا
 هللوش نا # هنيوكتو ”ىث ثادحا ىأ أش دارأ اذاءسعأ امنا لف قلخام عيمج

 ةلاحمال دجويو ثدحف ىأ « نوكيف » فقوتريغنم هنوكي ىأ © نك ||

 هللاىوض رس ابع نبا نعو

 الا ةرعش نمسا اًهنهنحن

 بالا الا راتلا اهفو
 ردق ن ف باشا قدإةولصمل
 راثلاو ءاملا مح ىلع

 ةقاعملا لعردق رشا ىف
 َْق ةام+ل او توملا نيب

 نيدضلادح ا ءارحاو رشيلا
 لهسا بيقعتلايرخ آلا ىلع

 الياعد عت نع لقعلا ف

 ىلع رضخالاو بييرت
 ءارضخلا "ىرقو ظفالا

 ردق نم نأ نيب مث ىندملا ىلع
 تاودعلا قل لع

 امهنأش مظع 0 ضرالاو

 ىسانالا قلخ ىلع وهف

 سيلوأ ) هلو ردقأ

 ضرالاو تاوعدلا قاخ ىذلا
 ( مهلثم قاع نأ ىلع رداشن
 للا: ةفاقيألا+ رحشلاق

 2222 بسس يسبب يسيل

 لاس يحسب بسصوسصسسالد

 انا ضرالاو تاووسلا |

 تاقواخا ريثكلا ( قالكلا وهو ) كلذىلع ردات وه ىلب لق ىأ( ىلب ) هب سيلو ًادبملل له دامملا نال مهديعي

 ثدصف ( نوكيف ) هنوكينأ ( نك هللوقن نا ا.شدارأذا ) هنأبش ( ءىمأاا ) تامولعملا ريثكلا( ميلا
 كا

 (نودقوتهنم) ةكملع أي( متنأ اذاذ) باذعلا ريغ(اران رضخالا رشلا نم ركل لج ىذلا ملع) "ىش لكقلخب(قلخ لكب وه 0
 (قالخاوهو) كلذ ىلع ردات( ىلب مهلثم) يح( قلخ نأ ىلع رداش ضرالاو تاوعساقلخ ىذلاس يلوا ) راتلاهنم نود>دقش

 ةعاساامايق(نوكيف نك هللوةءنأ) ثءبلا نوكيف ثءبلانوكي نأ دارأ اذا ( ايشدارأ اذا ) ثمبلاف(«سعأمنا ميلملا )شعابلا

- 
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 و ريغ نم ا 1 تام ريعنكلو هنيوكتوهةيلختب تانوكملانا لصاحلاف ةلامالدووم نئاك وهف ىأ
 0: يداعب و قلم اءادتبامتلا ىلع ل ةثبالا ذكف مكيلع نك لوق لةثسالاكل وهي هناك داحيالا ةعرسلا نايب وه اعاون وو فاك هنم
 '. هيعأ ىهو اهلثم لعةفوط..نوكيوهفاهريدقتنال ربخو أدتبمنمةلجاجمالف عفرلا امأو لوقي لع فطع للعو ىاشنوكيف

 نه سسعاو نوكرسشملا هيدقصو - زوج امم هيزنت 4 نورشءلاوكلاثلاهزجلا ) ( ناحعسف) ن وكن نكهللوش نأ

 ١ اواقام هيف اولوق نا
 لك توكلم هديب ىذلا (

 “ىشث لك كلغ ىأ ( "ىش
 ةئلاسللءانلاوواولا ةدايزو

 ”ىش لك كلام وه ىنمي
 نوداعت (نوعحرت هيلاو)

 نوعجرت توفالب توملادعب
 ةالصلا هيلع لاقدهبوقتعي

 ايلقىش لكل نا مالسلاو

 ن٠سي نآرقلا بلق ناو

 لوصح ىف عيطمل عاطملا حاب هداج ىف هنردق ريثأتل لشعوهو ثدحم 2 نوكيوهف

 ةهبشلا ةداملاعطق ةلآ لامعتساو لع ةلوازعى لا راقتفاو فقوتو عانتماريغنم رومأملا |

 لوق. لعافطع ىلاسكلاو ىماعنبا هبصنو قلخلا ةردقىلع ىلاعت هللاةردق سايقوهو
 | هِف اولاقاع بيحمتوهل اوبرضاع هلديزنت © ”ىشلك توكلم ءدس ىذلا ناسف هه |
 ديعوو دعو # نو_ءجرت هيلاو # ”ىث لكى لع ارداق هلك كلمالكلام هنوكب الامم |

 تنك امهنع هللا ضر سابع نبأ ن نعو ء ءاتلا عب وفن اركو نيركملاو نيرقملل |

 ةالصلا هءلعدهنعو» هي الآ هديل دنا اذأذ هب تصخ ا . لضف ىف ىورام لعاال |

 هلرفغ هللادجو 0 اهأرقنه سي نآرقلا باقو ابيلق “ ىث لكلنا مالسلاو
 هءلزتاذا هدنع ”ىرق !م اعاوةسم نيرمثعو نينثانآر قلا أرق اع ًاكرجالا نم ىطعاو |

 نواص# افوفص هيدينيب نوموشبكالما ةرششعاهنم فرح لكب لزن سي توملا كلم |
 هتفدزودهكثيوهيلعنواصيو هلزانج نوعبشو هلسع نودهشيو هلزورفغتسو هيلع ظ

 هنت ىتح هحور توملا كلم ضبقيمل توملا تاركسىف وهو سيأرق !ماعاو |
 ! كاك د روطو ةعور ضريقيف هّشارف ىلعوهو امرشي ةنكطلانه هيرشب ناوضر '

 | نايروهو ةنجلا لدي ىتح ءاببالا ضايح نه ضوحملا جاتحيالو نايروهومربقف '

 مد نونامو ناتنموا ىدحاو ةئاماهاو ةيكم تافاصلا ةروس رج أ

 مد رم ىرلا ,رجرلا امس تج

 ا افص تافاصلاو و

 ْ هنففقرصتمللاو “ىئث لك كلام وه أ 4 21 ناوكلم هدس ىذلان اعف 00

 ْ رعأ هللاو توملادعب نودرت ىأ ©« نوعجرتدللاو ©

 م24 ةئام ىهو ةيكم ىهو تافاصلاو ةروس ريسفت اج

 مد ةثالثو ةلكن وتسو ةئامامثوةبا نونامو ناتتثاو قعد

 م: افرح نورشعو ةتسو ةئامتاعو فالا

 - مجتلا .٠ مالا 5 ٍَّ

 0 ل نوفصي مه سابع لاق * تاف اووف لجوزع هلوق © | هند هللاىشق انويدم ناك ١ "فوقك دام ا | ايظا كاناعلا 4 ناو هللاءادهالاض ناك

 )َ قلخلا ( ا روبل عا مهاوةحاس لك ل ىضقتو هوس لك هنع عقدت ةضاقلاوةعفادلا ىعدنو هننازخ نه ذي

 افصتاؤاصلاو ) © مح رلانجرلا هللامس . يي[ ةبآنوناكتو ناتنثاوأىدحاو ةئام ىهو ةيكم

 مكيزف توملادعب (نومجرتهيلاو) ”ىثلكقلخو ”ىثلكنئازخ ( ”ىث لك توكلم هدسىذلا )دسفنءزن (ناعسف)
 اهفورحونوتسوةئاعاع ا متاطكو نوناعثو ىدحاوةئاماهنايآ ةيكماهلكى هو تافاصلااهبفركذيىتلا ةروسلا نمو ظفح مكلاعأب
 ١ افص تافصلاو )ىلاعت هلق ىف سابع نب !نعءدانسابو# ميحرلا نجرلا هللا مس و» هه نورشعوةعستو ةئاعاكو فالآ ةثالث
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 هللادجو اهديري سيأرق
 رجالا نم ىطع أو هلهّلل رفغ
 نيالا نآرقلا أرقاعاك

 هيلع لاقو» ةسعنب رسشعو

 هيلعلاقو هل تدضق هت اح

 ناك نا اهأرقنم مالسلا
 ناك ناو هلئادع.شا اعئاح

 ناكناوهللاءاورا نامظ
 ناك ناو تاَدلا

 ناك ناو .هتلادسا انا
 / ناكناو هللادهنآ اشحوتسم

 ناك ناو هللاءانغأ اريقف
 ناوهتلاهح رخأ نوعسلا ىف
 ناو هتلادصاخ اريسأن اك



 تاَرحا 0 م اهمادقأ تاذاصلا مهس وم 00 : وطب ىلاعت 0 رك تاللاتافا دج نلاف

 0 53 م لع ل رحزاو 0 فصن ىلا هللا ليف ةازغاا سوفوأ هعئارش تا ا

 تافصلا بينرت ىلع لدن ؟ تافاصلاو ةروس م ءافل اواردز ؟5 زؤر كلذكو ل افصو 2

 ةيدوسلا ا نفاضلا 5 تل مقا 1 # ار 5 يال ءااتاذا رحز و تارا ْ
 نيرجازلا هللاعال نيرظتنم ةيهلالا 5 ونالا منهبلع ضيفت اهراسبتعاب بتاسىلع

 ريحا ماهلاب ىصاعملا نع سانثلاوا اه هيرومأملا 0 ةيلفسلاو ةيولعلا مارحالا |[
 هنايلواو هناي |ىلع ةسدق ايالحو هللا تانآ نيلاتلا مهل ضرعتلانع نيطايشلاوا 0

 رهاوجلاو اهلةربدملا حاورالاو ةصوصرملا فوفصلاك ةيئرملا مارحالا تئاوطبوا |[
 ءالعلاسوفنيوا نورتشنال راهنلاو لبللا نوحي دي سدقلا راحىف ةقرغتسملا ةيسدقلا
 هللاتايآ نيااتل ا ٌتاصنلاو ججحلاب قوسفااورفكلا نع.نيرجازلا تادابملا ىف نيفاصلا

 مهلغشيال هللارك ذنيلاتلاودعلا و ليلا ني رجا زلا اهلا ىف نيفاصل ةازغلا سوفننو ادعئارشوأ||

 هلوقك د وح ولا تزتلءافلاوتافصلاَوا ثاوذلا قالتخالكطءلاو ودملا ةزراب نع |
 بآلاف مئاغلاف عاصلا»ثراعلل ةبايز فهلاي ّْ
 ةضافا ةوالتلاوريخا لوبقىلا ةقاسالاوا رمش! نع عنملابليمكتر جزلاو لاك فصلا ناف ٍ

 ىلع مدقتملا لضفل هناريغ نب رصقملا: ني_ةلحلا هللا جر مالسا اوةالصل اهيلع هلوقك بت رلاوا
 فران هاف اريراقتل اهيلي اهف تآاتلا ةزجو ورعوبا منداو سكملاب اذهو رخأتملا
 ه مسقملا مظعت هيفةداقااو مسقلل باوج 4 دحاول مكهلانا ف ايانثلالوصاو فاسللا
 بر © ىلاعت هلوقبف هقيقحتاماو مهمالكف فولأملا وهام ىلع هيلع منسقملا دكأتو
 هحولا ىلع اهماظتناو اهدوحو ناذ. * قراشملابرو امهنءامو ضرالاو تاومسلا

 رس هئلع هللا لص هللا لوسر لاقلاق 3 نبرباح ن نع (م) ةالصلل امندلا نقف قلخلا

 لاق مر دنع ةكقالملا فصت فيكو انلق مهر دنع ةكئالملا فصتاك نوقصتالأ
 ةكمالملا مهلسقو دواد ىبأ ظفل فصلا يف نوسارتيو ةهدقتلا فوفصلا نوت
 تاذاصلاب دارأ لبقو ديرب اع ىلاعت هللا اهرمأي ىتح ةفقاو ءاوهلاىف اصح أ تنصت

 بارهنلا رمتوت ةكفأللا نجا / 6 ارجز تارجازلاف لف ءاوهلا ىفاهتغجأ فصت ريطلا /ٍ

 4 م تايلاتلاذ  ععبقلانع رجزتو ىهن: نآرقلا رجاوز ىه لبقو هقوستو
 هللامسقأ مق هلك اذهو نآرقلا ارق مهلبقو ىلاعت هتلارك ذ نولتي ةكتالملا ىنعي .

 تالاتلاو تارحازلاو تاذاصلاب رو هربدقت رامضاهيف ليقو ءايشالا هذه لحوْنع

 لمجأ اولاقإ ةكم رافك نا كلذو « دحاوا مكملا نا رف ىلاعت هلوق مسقلا باوجو :
 مقأ اماو دحاول مكهلا نا ءايشالا هذهب ىلاعت لأ تقاو ادحاو اهلا ةهلآلا

 مث مهلوقف مسالا ةدبع ىلع هرلاو اهبتارم لاكو ااوذ فرش ىلع هيبنتلل هايشالا
 زداقلا كلاكل هنأ كد 4 امهنيامو ضرالاو تاومسلا بر #9 ىلاعت لاقفدسفن فصو

 قتك اذ براغملاو دارأ لبق * قراشملابرو رو هلوقو > تيرقا هزئملا ملاعلا

 همن سس ميس

 و

 تعول _ نسيني ا

 عت

 هذ

 لضفلا ديفتف لطافتاا ىف

 ةوالتلل مثرجزا مثفصال

 وه لق (دحاول كهلانا)

 اهلا ةهلالا

 (ضرالاو تاومسلابر)
 ِء ع

 ادئمري> وأربخ دمر ريح

 اد_>او

 بروف 0

 (قراشملابرو امهنءامو)

 ىهو سهلا علاطم ىأ

 انزسشم نوتسو ةئاعالث

 قرشت براغملا كلذكو
 قرشم ىفموب لك سعثلا

 برغمىف برغتو اهم

 دحاو ىف برغئالو علطنالو

 نيقرمأملابر امأو نيمو»

 ذاررأ عناق نارا سوو

 ءاتشلاو ف.صلا قرشم

 تزاماوانمربرشلو

 َق نيذلاةكئالملابهللا مسقا

 ؛«فوفصك افوفص هاما

 كاكا ىف: :نيدمؤلا

 مسقا (ارجز تارجازلاف)

 نورحزب نيذلا ةكعالملاب

 نا )نآرقلاةأر قب مسقالاقب تاكل ةكتالملامسقا ( سم ؟9 اخ و اق ) ( 12 ذتانلاتلاو) هنوقلؤي وباقل
 (ضرالاو تاوم“لابر) كب رشالو دو الب دحاولةكم لعأأب ركهلا نامسقلا ناك اذهلو كيرشالو دلوالب ( دحاول مكيلا

 1 امهتيامو)ضرالاو تاوملاقلاخ

2 97 

 (قراشملاب رو )بئاجتلاو قئالخا نم



 اذ اولا

: 0 

 ةنيزب) ىندالا ثينأت مكتمىبرقلا (ايندلاءا_هكاانيزانا ) ةهسبرذملاو3ة محق رسأمل اف ةهطاهدا رأهناف ب رغماو قرسثملا

 ةنيزءامندلاءامسلا ان زان ىنعملاوةنيزلا ه4 555 ]»8-نملدبلا/ نورمثعااوثااثلاءزحلا ١ ىلعةزج و صفح(بكاوكلا

 كيرلا كك ركل
 ٌ ريغ ١ - 2 | ئاسصلاد 32 هلك , عيا د و 1لا قعر و3 و

 6 تامر لد ا 00 د #71 لع نالذلا
 0000 انا وادع نع ملا قا و اراض 1 0 لا ١ 4 1 < ١ 1 ١ حا 9 هك

 لدا ىف انودم زدطملا
 مهريغبك اوكلا ةنيزب

 لعافلا ىلا ردصملا ةفاضاب
 تك وكل اا ناب ا
 فا 00 ةشازب داع و

 لوما لا هحانإ لكوأ

 بك اوكبادتبا ناز نابىأ

 تفيزاعا اهنال انسحو

 اهسفنأ ىف اهل ءاعسلا

 (الففحو) ركبىبأ ةءارقا

 ىنعأ ان ال ىنءملا ىلع لوم

 ةنيز بك اوكلا انقلخانا

 امندلاءامسااانيزدقل و لاقاك

 اموجيراعالظيو حااصع

 لاعمال ءفلاوأ نيطاشلل

 اظفحو لق هناكردقم

 اهانزناطيش لك ند

 ناطي_ثلك نه ) اظفح

 ةءاطلا نم جراخ ( درام

 نوما ىنريوكلاو ٠

 ىنءنىفهنآل ناطبش لكل

 ا 0(

 نوءع-:هلصأو ركبىبأريف
 عاملا بلطت ععلاو و

 مفوأعم 00 لكك
 3 نوكي نا ىو عمس

 نوتسوةئاك الث هو ةنسلاىف سمثلا قراشء وابكا وكلا قراشم قراشملاو هقلخ نم

 نا عماه ركش ىنتك ا كلذلو براغملا فاتت اهبسحمو دحاوىف موب لك قرشت

 فاتن ملول صيامنا نونامو ةئامابلا ليقاموةمعنلا فغلباو ةردقلا ىلعلدا قورسثنا

 ةنيزب# بكاوكلا ةنيزبوط مكم ىبرقلا © ايندلا ءاملا انيزانا ف لاقتنالا تاقوا
 نيون, صفحو بوقةعيو ةزج ةءارق هد_ضعبيو نابلل ةفاضالاو بك اوكلا ىه

 انيزنابوا اهعاضواو اهتاوضاك اهل ىه ةنيزبوا هنماهلاسا ىلع بك اوكلارحو ةنيز

 ردصم تءاخ ةقيللاك امسأ تءاحام اهناذ لوءفملاىلا ردصملا ةفاضاىلعابف بك اوكلا

 بك اوكلااهنيز نابوالصالاىلع بصنلاو نيونتلاب ركبىبا ةءارق هديثيو ةبسنلاك
 تارايسلان م رمقلا ادعامو ةنماثلا ةركلاىف تباوثلازوكرو لعافاا ىلا هتفاضاىلع |

 ضرالا لها ناذ كلذىف حدش مل ققحتزا ايندلا ءاملانيبواهنيب ةطسواملا تسلاىف | ىك اوكلا ةنزن هلصأو
 «اظفحو هةفاتخع لاكغا قرزالااهصطس لعةئل التمةقرسشم رهاوك اهرساب اهنورب 5

 ةنيزبك اوكلا انقلخانالاق هن أك ىنعملا رابتعابةنيز لع هطءلاوا هلءفراهغاب بوصن» ظ

 نوعمسيالا# بهشلا ىدربةعاطلا نم جراخ © درامناطيش لكند ظ اظفحو ءامسلل |
 سمشلا ناف براغملا كلذكو اقرمثم نوتسو ةئامثالث قراشملا ىدسلا لاق امهدحاب ا ل ل ع ف ا را تاه ١ | .نيطايقلانياطيس وبات

 بررخآ عضومىف لاق دق تلق نان»برغمىف برغتو :قرشمىف موب لك علطت
 كيل عملا ةحو فكف برثملاو يرشملا بر لاقو نيبرثملا برو نيةرسشملا |

 كا برغتو سهلا اهف علطت ىلا ةهجلا تن برغملاو قرمثملاب دار تاقع«تاي آلا

 ءاتشاا برغمو فصلا ترغم نسيرذملابو ءاتشلا قرشمو فصلا ق رشم نبقرسشملاب !

 ١ ف5 مموم لك لبقو ىذتنلا لق نم :مدقام فراتملاو :قراشملابو 0 |
 نسما 0 ا 5 طاطا اسوا

 بك اوكلا قرا_ثم ا ليقو برغم وهف هيلع تع عطوم لكو قرشم وهف

 ىلا تاومسلا ا مهو ضرالا 00 ىلا ىعل ( ايندلاءاوعلا ان ىلاعت هلوق ##

 نودنلاو ءوضلانال كك اوكلا ءودصب سابع نا لاق ( بك اوكلاةنزن ) ضرالا ]

 ةديدش اعل ءايسلا ىف نك الا هد 0 مواو اهلك او تافصلا نسحا ند

 لكشكل كلا ىف ةفلت#لاو ةيسانتملا اهلاكشا اهتيز لبقو سءلا بورغدنع ةلظلا
 ءاسلاىلا ةملظملا ةليالاىف رظناذا ناسنالا نا ليقو اهريغو شعن تانو ءازو+لا

 ةئزلا ةياقرظن ايو 2 ىلع عل لت ةقرشم رهاوزلا كك ركنا هده 0

 نومرب تاعدرق*ناطرش لكنه ءاعلاانظفحو ىأ 6# درام ناطش لك نم اظفحوت

 نووعسالا 2 بهشلاب

 ا 2 ا كاكا تن ( نك ركلاةسر ( !والا ) انندلا ءامسلاانيز زانا) فيصل اوءاتشلا قراشم

 اوءعسال ىل (نوءعسال) ) ديدشد رقم(د رامناط.ش نىك د ( موه !ابتظفحلوش

 6 ىل



 ىل قو اومع-تيوأةكتالملا مالكىلا اوعمس نأ نورد 5 مهنأو كر ةقرتسملالاح هلعامل اماصتقاًادهتمامطقتم امال

 اذمأالأ» هلوةىفاك اهلعردهاوناح 1 اوءمسيالنأ قبف أ ركن كاتج ف تنذح اك مالا تفقد 3 اومعسإالثل هلص

 لك نافهلثم نع نآرقلا 4 تانانصلاوةروس ١) نوص ب فءاست هي 7007 هيفو٠ ىغولارضخ اى رخلاز

 ظفعلل ةلءالو نومعساال نيطابشنم ظفالا نوكيا ىضتق هناف ناطيش لكل ةفص ْ
 هلوةك اهرادهأونا فدحمث قف نا تنصت ىفاك مالا افذح ىلع | ا

 ىغولا رضح !ىرحازلا اذهاالا
 _دهضتل ىلإاب عاملا ةيدعتو ىنعملا رابتعاب لكل ريمضلاو ركم كلذ عانقجا 0
 0 مج ةءارقديلع 0 :ءامل اليوعو ةيقتل ةغلابم ءاذصالا ىباعه'

| 

 مهفارشاوأ ةكئالملا ىلعالا املا عاملا بلطتوهو و عتمستلا نم ديد_شتلاب صفح ا

 هدوعص اودصقاذا ءامدا بناو> نم م تناح لكن م 8و نوهربو : نوفدَهو 0

 لاحوأ نابراقتم فدقلاو هنالردصموا درطلاوهو رو>دالىا ةلع 4 اروحد ا

 عفلاب ةءارقلا هيوقيو هيدرطيام وهو رحد عج ءايلا هنع عوزنموا نيروحدم ىنمي |
 5 تاّذع ماو اروح داندقىإ هلذفصوا لوبقلاك | دس كا لمتحن وهو ا

 بط + نمالا 8 رخآلا ب تاذعوهو ديدشو مئاد # بصاو رخآ ادع نإ ْ

 ءاذخا حوتفم ديدشتلاب فطخ ”ىئرقو ةفطلآا فىع كلذلو ةقراسم ةكرالملا مالك | 1

 ىربام باهشلاو عن ىمع عسا 3 تاهش هعبناف 9 فاقتخا امهلصإو اهرودكمو |
 فانيمل مصنا نيمحمف لءتشيف ريثالاىلا دعصي راخم هنانمل قامو ضقتنايكوك ناك |

 ايندلا ءاعسلاانيز دقلو ىلاعتهلوق ىفالو كلفلا نه ضقنب هناىلع لددام هيف سيلذا كلذ ١

 لهال حابص» وهف ىلاعلا ولا ىف. لصين لكناذ نيطايشلل اموجر اهاتلعجو حئاصت ' 0
 م" ثراحلا ريصيزنا دعربالو ايسطس ىلع هن اك ىرب هنا ثدح نم ءاوسلل د ةشزو ضرالا

 كلذنا ىورامو مهل كلفلا برقىلإ دعصتت نيطامشللا+ر تاقوالا ضفقر ذا

 هريصموا هعوقو ةرثك دارملا لعاف عصنا مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا دالي ثدح |
 دعاصلا بيصيدق نك هنقرتحوا عجريف هب ىذأتن موجرملا ناؤف فاتخاو رول

 نا لاشالواسأر هنع نوعدتر بآل كلذلو ةئيفسلا كاز ج وملاك بي صيالدقو ةره

  نيطايشلا نا كللذوءاعسلا ناك مهنالةبتكلاو ةكف ذلللا لآ: ىس ىلعالا املالا ١

 نومهوبوسنالا مهءايلواهننو ع ةكئالملامالك اوععساع را رق ودعصي ١
 * نوفدَسو ٍِ ىلاعتهلوةوهو تيهشلاددج كاذنم هللا مهعنف بيغلا نولعي معا كلدع 2

 نع ءاممودعب 7 «ارو>د 2 ءامسلا قتاوآ نم ىأ » تانك و امنوا 5

 هقطل ىأ«عبتةزطةكالملا ( مالكن م ةملكلا ساتخا باهش و

 هىلهح زوالو مدع ءامعسلا لظةدحامدعب مهلاح نايم اد مالك + ىلعالا الملا ىلا

 | سالت+ادارملاو سالتخالا فطخلاو هنهلدءنمو نوععسواو نم ءانثتسا «ةفطخلا |

 أ <« دفا تلح لا 39“ مئادىأ# بصاو باذع مهلو ف ةكتالملا سلا 2

 ري-ءنيفرخلا نءد_داو

 نكل وهدارفنا ىلع دود م

 انا ةلاو كسمامهعا جا
 كراع ان الق 57 نيب

 تءعسو ث دحنديلا ت معو

 01 ب ىلاو هئتدح

 كاردالادش هسفم ىدعملا

 ءاغصأالا ديش ىلابىدعملاو

 ( ىلعالا الملا ىلا ) كاردالا مم
 نودكسي منالةكالملا ىأ
 نملاو سنالاو نتاوىسلا

 محال لفسالا الملا مه

 (نوفذةبو) ض رالا ناكس
 لك نه)بهشلاب نومرب
 بناوج عيج نم ( بناح
 انكم يحى م ءاوسلا

 لوعقم (اروخد) قارتسالل
 روحدلل نوفدَهو ىأ هل
 نيرو>دموادرطلاوهو

 ٌفذقلا نالوأ لاخلا لع
 ىنمملا نايراقتم درطلاو

 اندقو أن و رحد ليقدناكف

 ) تدعو باذع مهلو (

 مهنا أ بوصولا نم مكاد

 بهشلاب نومو> ما دلا ف
 ةرخأألا َّق مهلدعأ دقو

 ٍ ريغ مئاد هال نم عون

 ا مالا )ىف 1

 واولا نم لد عفرلا لع
 عمال ىأ نوعمسال ىف

 مجن ىأ(باهش )هقط(همبتأت) ةعرسب 0 ما شذخ أى ةبلسلا لس ىأ(ةفطللا نط+>)ىذلاناطشلا الان يطابق

 رب( باج لكن منوفدقبو) نب نوت ةظفحلا قع ةكئالملا مالك ىلا ) مالا

 9 ةكالملا مالكعاقساوءامسلا ن ءنورحدب( ارو>د )

 باهشهعبتأف)ةكتالملا مالك ىلا اءاتسا مهتسا وة

5000 

 الان و دعصي ةمحان لكر منوم

 (ةفطانا فطخ نمالا) رانلا فلاقنو مودتلابمتاد(بصاو باذع مهلو



 ( نورسثعلاو ثلاثلاءزجلا ١ ”ىضم ( بقاث ) جر

 ديختسان ( مهتقتساف )
 (اقيخدعأ معأ) ةمراقإلا

 مهلوقن» الخ ىوقأ ىأ
 هقلخ ىو قلألا ديد

 هقثأ واقلخ سعصاواةدش

 مهراكنال درلا ىنعم ىلع

 هتلعناهنهناو ثعبلا

 ةييظعلا قئالأن اذه قاخ

 اهعارتخا هيلع بعصيملو

 نوه أ هيلع رشبلا قلخ ناك

 ام ديري ( انقلخ نم مأ )
 .كئالملانم هقئالخ نم ركذ

 امو ضرالاو تاوءكاو

 ايلغت نع "ىو امهنيب
 لديو مهري_عىلع ءالقعال

 نم ما ارقنه ةارق هيلع

 ففقعلاو ديدشتلابان ددع

 (بزال نيط نم مهانقلخانا)

 اذهوهب ”ىرقومزالوأ قصال

 نال فءضلاب مهيلع ةداهش

 ريع نيطلانم عتصيام

 ةوقلاوةيالصعلاب فوصوم

 نيطلا ناب مهدلع جاهحاوأ

 هتماوقلخ ىذلا بزاللا

 5 ءع#
 ابارتانكاذب | اولاق ثمح هلم

 هولجام هدضعي 1

 مهي ذكتن م (تبحع لبا
 هقرح 'ىضه جن هقفن( بقا

 ةكم له أ لس ( مهتفتساف (

 نما) اثعب (اقلخ دشأه 0(

 ةكتالملا نم مهلبق (انقلخ

 76 نه ) ميدكتنمدحاي(تبعلب) قصال (بزال) نيطنممدآ و مدآ نه ( نياءنم هانقل انا ) قلملارئاسو

 ليقو هلبح وأ هقرحو هلت لب هثطذلال ىوق ”ىضه بكحوك ىأ « بتات

 دقو متالا نم مهريغنم .اقلخ كحاب اوسيلاعال وهنا ىنعملاو ةيلاكنا مالا نم ىنمي انقلخ |

 | بيعلاو هميظعتو'ىثلا راكتا لعل و سانلا نمبجحلا نال نيسد آلا نم بجعتلاك وه

 هه ١ رخل

 تالا نم سبل ناسنآلانا اك فرصلارانلانم سيل هبالقرتحتالف رانلانع ناطشلا
 هناك ”ىضع « بقاث 8 اهتكلهتسا ةفعضلا ىلع تلوتساذا ةيوقلارانلا ناعم صلاخلا

 ١ مهأ# مدآ ىتبلوا ةكم كرشمل ريضلاو مهربساف 4 مهتفتساف ظ هلوضبولا بقثي
 قراشملاوامهنيبامو ضرالاو ءاعسلاو ةكئالملانم ركذام ىنعي# انتلخ نم مأ:ةاخدشا

 دب هئيعو هقالطا هيلع لدرو ءالقءاا بيلغتل نمو بقاوثلا بهشلاو بكاوكلاو
 هاف « بزال نيطنم مهانقلخان| ف ىلاعت هلوقو انددعنم مأ أرقنه ةءارقو كلذ
 دروداعملا تايثا دارملا نالو دوعتو داعك مهلبقنمنيبو مهنيبال اهنيبو مهنيب قرافلا
 كلذ ةلاحه انا هربرقتو ءاوس مهلبقنم ىلاو مهبلا ةفاضالاب هيف ىعالاو مهتلامعسا
 ىناملا زل مخنم لصاحلا بزاللا نيطلاىه ةيلصالا مدامو ةداملا ةيلباق مدعلاما
 | دلوتاعا لوالانانالانا اولعدقو ديب مامضنالل نالباق نابقاب امهو ىخرالا ءزجلاىلا
 | هنم تاناوحلانم ريثكوت اودهاشو مدآ ةصقبوا ملاعلا ثودحم مهفارتعالاماهنم

 ردقنم ناف لعافلا ةردق مدعلاماو كلذا مهتداعا اوزو<نا مهمزلف ةعقاوم طسونالب
 مهأدب كلذنمو ايس اهلا ةفاضالاب هيدتسالام قلخ ىلع ردقءايشالا هذه قلخ ىلع
 ثعبلا ,هراكناو هللاةردقنم## تدعلب ه#ريغتتال ةيئاذ هتردقوالوا

 بهذ نأ نكك فيك تلق ناف» مهبقثي هنالابقاث نيطايشلاهىمرت ىذلا مهتلا ىعس
 | نودوعي مث مهدوصقعىلا نولصيالو مهقرحم بهثشلانا نولي ثيح ىلا نيطايشلا
 | ىتاعمط هلا نولصيال مدنا مهلع عم عمجلا قارتساىلا نودوعءياعا تلقهكلذ لثمملا

 | هلوقو # ةمالسلا لوصح هنظى لعبا غيرحخلا بكارك دوصقملا لين ءاحرو ةمالسلا
 | ىنعي © انقلخ نممأ اقلخ دشأ رهأ 2 دك لغأ لس ائغنإ 0 مهتفتساف 0 ل>ونع

 | نعمل واقلخ دعا ءاشالاءذهىارءرقت ماهفتساوهولابجلاو ضرالاو تاومسلا نم

 ْ لاقفاوقلخ ام ركذ مث باذعلان م ءالؤه نوي ىذلااف م4 وند مءانكلمأ

 ||| قلعيجزلقسالرح ديج نيطنه مدآ ىنعي © بزال نيطنم مهانقلخإلا © ىلاعت

 | |سيل و ىلاعت هللا ىلا بجعتل ادانسا ىلع مضلاب ”ىرق © تبحعلب إف نتن نيط نم لبقو ديلاب

 ١ ةنمح تناكؤاو ناقملااهلع بت رتيف ةحمبق تناكناةلاخا كلت ميظعت ىلع لو ىلاعتهتلا نم,
 0! اضرلاو ناسحمسالا ىندع نوكيدقومذلاوراكتالا ىنمع نوكيدق ليقو باوثلااهلعبترتبف

 الإ كبر بجعرشلا ثيدح فو ةوبص هلتسيل باش نه مكبربجع ثيدحلا ىف ءابحاك
 ليقو طونقلا دغأ لالا مكلانم هلوقو» مك اياهتباجا ةعرسو كطونقو كلا نه
 هللا نالاسقف ةيآلا هذهنع ىلاعت هللادجر دينجلا لئسو ءاكبلاب توصاا عفروه

 مهلوقبجعف يجعتناولاق هلوسر بحعاملو هلوسر قفاو نكلو ”ىشنه بجنال

 تبجع ىأ لسو هيلع هللاىلص ىنالباطخ هنأ ىلع هاتلا مب ”ىرقو هلوقناكوهىأ
 7 نم يلو هيلع هللا ىلصهتلا ىن بجعل بقو كبت نه نورك
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 ىأىلعو ةزجتبجع لب ثمبلا أن م نورضس مهو ثلا مهراكنا نه تبجعوأ كبعت نمو كنم ه(نو رع دو) كايا
 هيلع زوجال هنال ىلاعتهقح ىف ماظعتسالا ىنعملدرجف”ىشلا ماظعتسا دنع ناسنالا ىرتعت ةعور بجلاو تمظفتسا

 ةزسم( ةيآاوأراذاو) هبزوظتال“ىثباوظعواذا ربنا محأدو (نوركذيال اوركداذاو) تبصعلب دمي ايلقءانمموأةعورلا
 اهنمرخ؛نااضعب مهضعب (تاذاصلاو ةروس ) ىعدتسب ه4 7١١ ز»- (نورعدتسي) ءوحنو رمقلا قاقشناك

 ةيرخلا ىف نوفل ابوأ
 اذ_هام (اذ_هنااولاقو)

 اذ أ)رهاظ(نيبمرحمالا)
 انك وانّتم) راكن |ماهفتسا

 (نوث وعملا ااماظعوابارت

 ايارتانك اذا ثعبناىا

 ( انؤابآوأ) اماظعو

 | ىتردق لاو غلب ىاءاتلا مضب ىفاسكلا و ةزج ار قو ثعبللك رب رقت وكبعت نم« نورغسو#
 نم ثعبلا ركن, نانمتبجعوا اهنمنورحمم» مهلهجل ءالؤهواهنءتبحمت ىنا_قئالخةرثكو |

 ىلعوا ليبحملاو ضرفلا ىلعاما هللانم بحتتتلاو ءزوحينمب نورد رهو هلاعفا هذه || ٠

 ”ىثباوظعواذاو «!نوركذبال اوركذاذاو 8 تبع لب دححاي لق ىا لوقلاب ردقم |
 مهركف ةلقو ممن دالبلدب نومفشي الإ رشحلا ةد ىلع لدبام مهلركذ اذاوا هءنوظتنال |

 ىف نوغاابي «”نورطستسي 8 ه.لئاقلا قدص ىلعلدن ةزجمم « ةيآ اوأر اذاو ف

 ىأ ىاشو ىندمواولا
 ىلع انمدحاو كيلا

 راكنالا ىف ةفلاملا
 نومدقالا ) نواوالا ّ

 ىلع متن نوثمبت (معن لق)

 ةياورب عفان نكسو مماسز دعبل داعبتسالا ةدايزل ءاهفتسالاةزمجهنم لوصفم هناذن وو عبم ىف

 هن ىنتك اامناونو رغاس# نورخادمتئاو من لق هدي درتلا ىنممىلءواولا سساعنب اونولاق |
 ىالاق”ىرقو هعوقو نءربخما قدص ىلعةزجتملا مايقو هزاوج ىلءلدءام قبسل باوجلا ىف |

 | «ةدحاو:رجز ىهاعاذ» هبفدغا وهو رسكلاب مثهدحو قامكلا ًارقولوسرلاوأهنل
 ةخفنلا ىه ةدحاو ةحم“ ىا ةرحز ةثعباااكاف كلذ ناكاذا ىأ ردقه طرش باوح

 اهمساونال ىلع فوطعم ١ # اذهنااواةوو» اهنمرمم- نا ضعب نم مهضعب ىعدتسيوا رحم هنانواوقبوةيرمسلا ٌْ
 نوثوعبم ىقريمتلا ىلعوأ لا انا اماظءو ابارئانكو انتماذنا #» هرم رهاظ « نيمرعسالا و هنوربام نوثسي | ٠

 انؤاآ اضيأث سبأ ىنمملاو | اورركو فرظلا اومدقو ةيمسالاب ةيلعفلا اولدبف انتماذا ثعبنا لس « نوثوعبمل | ا
 نوني دامبتسالا ةدايز ىلع | دشا لالا ءذهىفو هسفنىف ركتتسمإثعباا ناياراعشاو راكنالاىف ةفلابه ةزميلا |

 دعبأ مهثعبف مدقا منا | ىئاسكلاو عفان ةءارقو ىلوالا !ةزمهلا حرطب اعزب ةءارقنمغاباوهف اراكتتسسا | ظ

 ١

 ظل ا

 كلذلوءادبالا ىف نكيصاك ةداعالا ىفئاهسماو اهءلع حاص اذاهفع ىعارلارجز نم ةيناثلا 5

 سو هيلع هللا لص ىدنلانا كلذو مدآ ىنب لالضو ل زنأ نيح نآرقلااذهنم
 هنءاورخم“و نآرقلا نوكرسثملا عمساملف هب نمؤي نآرقلا معس نم لكنا نظيناك

 ترحعلب ىلا هللا لاقف ملحو هيلع هللاىفكص ىلا كلذزم بع هءاوتمؤيملو

 نالات(ةيآاوأراذاو) نوظهتالاوظءواذاو ىأ«نوركدالاوركذاذاو نو رع وو

 مهضعب ىعدتسي لبقو نؤزهتسي ىأ## نو رت و رمقلا قاقشنا ىندعي سايع
 اماظءوابارت انكو انتم اذ 9 نيب ىأ# نيرم رحب ءالااذه را اواقو رم نأ ىلااضعب

 منأو) ناتفا امدو

 اعاف) نور غاس (نورخاد
 ردقم طرش باوج (ىه
 كلذك ناك اذا ءريدقت

 (ةدحاوةرحز) الا ىهاف

 اا“ ىث ىلا عجرتال ىهو

 اهريخاههمض وم مهم ىه
 ك. ( نورحعسو ) كايا 0 ةرجز ىهامان» نورىغاصىا# نورخاد متنأو ممن لقنولوالااءابآو أ # نوبل

 ثعلاةضْفن ىهو :دحاوةىعصىا# ةدحاو |

 سهثلا فوكو رم#لاقاقشنالثمةمالع (ةيآ) ةكم لهأ ( اوأراذاو ) نوظءشال ( نوركشال ) نآرقلاباوظعو ع

 ( انكوانتماذئأ ) نيب بذك (نيبمرصسالا) مالسلاهيلع دمي دهانانأىذلااذهام( اذهنااولةو ) اب نوزمب ( نورخختسي) ٠
 انلثمنومدقالا( نولوالا انؤاباوأ ) اولاق عن دجماي مهل لق توملادعب نوح (نووملانثا) ةبلاب ( اماظعوابارت ) انرص 5

 ىهوةدحاوةةفن (ةدحاوةرجز ىه امئاف ) نوالذن وى غاص(نورخاد)مهو ( متنأو منلق) |
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 اهيلع حاص نامت بالا :ىارلا رح ز كلوقنمةععصلا :رجزلاوةرناثلاةةفنلاىهوةدحاو ةرحز ةئعبلا اعئاف زوحنو

 | تقو لئاقلا اهلوش ةلك ليول (انيئوباولاقو )لحام ورظتت وأ هلاعأ هوس ىلا( نورظن.) ءارصب ءابحأ( مهاذاف (

 ىدهلا قرف نيب قرفااوءاضقلاموي(لصفااموباذه)انلامعاب ىزاجنىأ هيف نادنىذلام ويلاىأ(نيدلاءوب اذه ) ةكلهلا

 نأو ضعب عم مهضعب ةرذكلا مالك ماو رصح اذإوت ىلا نيدلا موبإاذه نوكين أل متحي مث (نوبذكتد متكىذلا )لالضلاو

 نيدلاموب اذه انليواي نوكي -# .+5١ 2# ناو ! نورشعلاو كاتلاءزجلا ) رول ةكمالما مالك نه نوكي

 : د 210 - 6 اذلهو ةرفكلا مالك
 نوراظتتيوانورصبب ءايحا مهدقاسسنم مايق مغاذاف( نورظنب مهاذاذإط اهيلع بتر | رمد ةرغكلا مالكنم
 مهمالكدن متدقو انلاعاب ىزاجنىذلامويلا « نيدلاموباذه انليواي اولاقو ظ مهب لمشام ةكئالملا مالك ن م لصفلا موي

 | نماضيا وه ليقو ةكقالملا باوج « نوبذكتدمتك ىذلا لصفلاموباذه زف هلوقو | ( اد.سشحا ) مسهلااوج
 | نيذلا اورشحا “ىملاو نسحلنيب قرفلاوا ءاضقلا لصفلاو ضعبل مهضءب مالك || نيذلا) ةكئالمالهللا باطخ
 ا فقوملا ىلا مهماقم نه ةلظلا رشم ضعبل مهضعب ىماوا ةكئالملا 2 « ارزظ (مهجاوزأو)او رفك(اولظ
 0 دبامو مصلا ةدبع عم مصلادبام مههابش او # مهجاوزاو ف ميحجلا ىلا هنملبقو نم مهءانرقو مههابشأو ىأ

 | مهمات رقوامهنيد ىلع دل مامات واندات اجاوزامتتكو قامت تيس يكركلا | تارفاعلا مهءانو ا نيطاشلا
 لبقو عم ىنعع واولاو
 مق رلاب ”ىرقو فاطعال
 اوملظىف ريوكلا ىلع افطع

 نم نودس اوال
 مانص الا ىأ (هللانود

 ن-ءمهواد ) مهودهاف )

 ندلاىف هماده ىمحالا

 ةيادهقيرطلاىفو ىده
 ( ميحجلا طارص ىلا )

 ) مهوفقو ١ راثلا قيرط

 (نولؤمممنإ)مهوسبحا
 مهلاعفأو مهلا وفأ نع

 مهريس ىف ةدايزاهريغو مانصالانم © هللانودنمنودبعيا وناكامو © نيطابشلا نم

 هيفو ةيآلا ىنسحلا:انم 00 نيذلا نا ىلامتهلوقب صوصخم ماعوهو مهلصحو |
 هع مر مع + | طارصولا مهودهاذ © نوكرمشملا ,هاولظ نيذلانا ىلع ليلد
 مهلاعاو هدئاقع نع « نولؤم مهنا 9 فقوملافمهوسدحا 4 مهوفقو#» اهوكلسيل

 باسحلاموبىنعي * نيدلاموباذه انليواب ولاقو إف ءايحا ىندي « نورظني مهاذاف قه
 ىذلا © "*ى_ملاو نسا نيب لقو ءاضملاىا # لصفلا مونانه © ءازجلاو

 « اولظنئيذلا ف اومجأ ىأ 4 اورشحا م ايندلاىف ىأ « نويذكتم
 لكف مهلاثمأو مهابغأ ىأ 4 مهجاوزأو ف ملاظ لكىف ماعوه لبقو 0

 ىأ مهجاوزأ ليقد انزلا لها عمانزلا لدأو رجلا لهأمم رجلا لهاذ اهلثم عمة شباط

 تاكرشلا مهجاوزأ ليقو ةلسلسف هناطرش مه رفاك لك نرقي نيطاسشلا نم ا

 سيلب اليقو تيغاوطلاو مانصالا ىنمي امندلا ف ىأ © ازود نم نوديعياوناكامو ©
 6 مهوفقو »رانا !قيرط ىلا مه ولد ىا سابع نب !لاق # مبدع + |طارصوملا مهو دهانإ» هد ونحو

 نبالاةلاؤسلل طارصلادنع اوسحرانلاىلا ارك نلوم 9 مهوسيحا ىأ
 نأةزرب. ىفأ نع ىورو هلللاالا هلاال ن نعدنع ىوريو مهلامفأو مهلاوقأ عيج نع سابع

 1 نع مسلا ىح ةمايقلاموب ديعامدق لورا اق سوهلع هللا ىلص“ هللالوسر

 همسج نعو هقفنأ ايفو ةسدكا نأ نم م هلا نكو هلل اذامهلع نعوءانفأ امنف هرم

 مايق (مهاذاذ) ثيلادتلا

 اذام (نورظن)روبقلان م
 اذا ( اوناقو ) هنوني

 انليواي ) روبقلان م اوماق
 00 الداب انع هلو ىدمرتلادحر 1 الب ايف هءايش نعةياورىفو ءاليااعف

 د ناو هقر 200 2 موب انوقو ناكال  ىثىلااعدعادن ماك ل تر اذه ) ةكتالملا هل لوقتف ع أ راش 0 هايقلا 2. || 5 || ||

 ( لجر ) ةكئالللهللالوقيفنوكيالهنا (نوبذكتاتدلا ف( م مدكىذلا) نينمؤملا نيبو 0 موب ( لصفلاموي
 نم نودي اوناكامو ) نيطايشلاو سنالاو 1 مهجاوزأو ) اوكرشأ( اولظ نيذلااورشعحا )
 (مهوفقو )ةكئاللل هللال وشن رانلا طسو ىلا ( ميحجلا طارص ىلا ) ماويهذاف ( مهودهاف ) مانصالاند(هللازود

 لوقلا اذهنع ( نولوئسم مهنا ) رانلا ىلع مهوسبحا



 ايندلاىف نيرصانتماوناك ام دمب رصانتلا نعزجلاب مهل بوت اذهواضعب مكضمب رصايالىأ ( نورصادتال ركل ام)

 ريع مكلام ئأ لاملا ىلع بصنلا عضوم ىف وهو رصتتنم عبج نه ردب مون لاق ثدح ل_هج ىبال باوح وهلبقو
 لبقأو )رصتنم ريغ لستسم مهلكفزع نع هلذخو اضعب مههضءب اسأدةوأ نوداقنم( نومستسم مويلا ره لب )نب رصانتم

 اننوتأت متتكركتا ) نيعوبتملل عابتالاىأ ( اولاق ) نومحاختإ( نولءاستب ) عوبم ا ىلع عباشلا ىأ (ٌمضعب ىلع مه
 انتوامحن ركنا ىأ شطبلا ( تافاصلاوةروسإ مقباهبوةوقلابةفوصوم 491 ]ف نيهلا ذارهقلاو ةوقلا نء( نيملا نع

 انلورسقتو لالغلا : .: 1 1
 0 ةشلا بط الستسالا لصاو مهيلعليحلا دادسناو هزل نوداقتم أ نولستسم أ موبلا مه لي يف عيرقتو خيوت وهو صيلقتاب اضنب كضمب رصتبالا اسؤرااأ 1 ْ را « نورصاتال كلام وف هضتومنوبكيزأ نازح ف يروا تي

 لاعلان 9

 3 مه هن معاضاو 7 رف كلذلو 00 00 نا 4 نو قب ءانرقلاو ةرثكأا عابتالاو ْ
 رفكلا ىلع هلنب راتحم هنم ظ  وانبدلنعوااهنعاوموجولاىوقانع«نيبلا نعاتنونأت متتك مكن اولق ط نومساخت

 انل ناكامو ) نيئملم ريغ | ١ ىوقاوهنيذلا ناسنالا نيع نم راعتسم انكلهوكانمبتف حئاسلا فنانو مفنت كن كريما نع |

 طلست ) ناطاس نم م اع اننورسقتق رهقلاوةوقلا نءواعاسلاب نت يوانيع ىعم كلذلوامهعفناو امههفرشاو نييناجلا ْ

 00 1 اونوكتمل لباواق# قحلا ىلع مهنا مهلنوفاحم اوناك مهناذ فاحلا نءوا لالضلاىلع |
 ( نيغاط اموق متتك لب ) |[ 0 ءاسؤرلا مهباحا « نيغاط اموق منك لب ناطاسنم مكيلعانل ناك امو نينه وه ا
 نيراتخم اموق مك لب | ١ ملنكيمذا رفكلا ىلع مهوربجاام مهناب ايناثو مهسفناىف نيلاض اوناكمهناب مهلالضا |

 (انلع قخ ) نادنملا | فوت انلااترلوتالع قسل» نافطلانيراتتاموتارنيال لاح
 انبر لوق ) امي انمزلف تن زخ مهل لوقت ىا « نورصانتال مكلام »نولؤسمما موتو ثم 57 الجر لجو

 ةلاحمال هءاذما نوم اذاناب نومضاخ سابع نب لاق ندرك مويلا مل ىلاعت 21 2 ل
 دولا ىكح ولوانلاح رلعل « ضعب ىلع مهضعب لبقأو ٍِط مهل ةليحال نوداقنم ءالذأ مولاه ىعملاو نوداقنم لمقو'

 نوقنازل كنا لاقل رىيس ]| عاتالل ءاسقرلا ىنمي © اولاق 2نومصاخعي ىأ « نولءاستب  عابتالاو ءاسؤرلا ىنعي

 لغفا ىلا هءلدع هنكلو هءانواضئامنيدلا نا انثوراوانتواضتق نيالا لمقن ,هىا 4 نيعلا نع اننوتان مكركتا »

 ناو دسك منال ملكتملا

 هلوقءوحنو مهسفن أن ع كلذ

 انل تفلح مكتأ ىنعملاو قل اوه هيلا موعدي ىذلا نيدلانا مهل نوفلحم ءاسؤرلاناك ليقو ]|
 رد «اران> ج مص لوال لوقلاو ةردقلاو ةزملانءىأ نيهلانع ليقو مكتاعابانثوف |
 لب هنع مكلضن تح قح ىلع ارنوك مل ىأ  نينمؤن اونوكت مللب م عابالا هاسؤرلا |

 انتعباتم ىلع [ رهقنف 000 أ 4 ناطاس نه م <ءلعانا ناك امو ب رفكلا لك

 «انبرلوق © اءجانلعبجو ىأ #* انلعقخل د نيا أ نيغاطاموتمتتكلب © |[
 « نوهاذااناهأ 1 وةنلان م مهجن ام ال ىلاعتهلوق ىهو باكا 1

 »* ىلام لق نزاوه تعز دف«

 كلام لقلاقلاهلوت كح ولو

 ) راع ا كل ١ 5ك
 ةمايقا|مونوهو 5 ه لب ) هتناالادلا ال مهكرت نع نولوئسم مهنا لاقنو اضعب مكضعب عنعالو لاس اَذعررو ال

 ىلع ةلفسلاو نيطاشلا ىلع نس ) ضعب ىلع مهض مهل ”لدأو) هلل قحلانااولعو هلل دوعملاو دياعلا طستسا( نا ١

 ( اولاق)ندلا نعاننووغت (نيهبلا نءانن ونأت متنكم 0( )نيطايشلل سنالا نعي ( اولاق ) نومصاختنو نوموالتب(نولءاسنب)ةدأقلا
 ..اموق متكلب) ابك ذخأ:ةحورذعنم ( ناطلسنم مكيلعانل ناك امتو)هللاب( نينمؤماونوكتمللب ) سنالل نيطابشلا نعي

 رانلاف باذملا(نوقثاذلا/ا) باذملاو طخ لاب(انب رلوق)انيلع ب جوف (انيلع ق2 )هتلابنيرفاك (نيغاط
3 
 ولا



 امج نيعودملاو عاتالاناذ ( منو ) انناثنأاونوكتل مءاوغا طدرا ( نيواغانك انا ) ىتلا ىلا ؟نوعدف ( مك انيوغاذ )
 ىأ ( نيمرحلاب لمفن كلذكانا ) ةياوغلاف نيكرتشم اوناك ا ( نوكرتشم باذءلاف ) ةمابقلاموب ( ذئموب )
 هللاالاهلاال مهل لقاذااوناكمنا) ه# 380 رز>>- مرحم لكي لفن 4 نورمشما او ثلاثا اءزجلا م)لعفلا كلذ لثمانا نيكرسشملاب

 ناك ٍباذملاف مهعوقوو نيقيرفلا لالضنا اوني مث « نيواغ انكانا مكاتنوغاف | 2 ( نود م ا 8 : 1 اذاا وناكمعا ( ن راكتسا
 ىتلا ىلع اوناك مهنال ىتلا ىلا مهوعد مهنا مهب اولمف امة باغ ناو هنع مهل صحم الايضقما سما أ كرشلاالا اوبأواوريكسا 3 ا 4 ا 7 | ديحوتلا ةملكب اوممس

 ناك ولؤ ١ مهلبق نه تسبل ةقيقحلا ف مهتياوغ ناب ءاعا هبفو مهلثم اونوكينا اوبحاف || نيتزمج ( أن ولوقيو )
 باذملاقدئموب و نيعوبتلاو عايتالانان# مهناذ © مهاوغانفواغ ءاوغمال ةياوغلك | اوكراتل) فوكو ىلا

 لمفن » لمفلاكيذلثم « كلذك ان ١ وف ةياوغلاف نيكرتشم اوناكاك # نوكرتشم (| ( نونحع ىعاشل انتهلآ
 «نوربكتسي هلفاالا اال هل لبق اذا اوناك مهنا  ىلاعت هل وقل نيكرسشملاب © نيمرحلاب ]لب )مالسلاهيلعادحم نونعي
 نيك رشملا ىلعد ر(قملابءام
 هلوقك (نيلسرملاقدصو)
 مكا هيدي نيبا_لاق دصم

 امو مياالاباذماااوقناذل

 رعاشل انتهلآ اوكراتل اما نولوقبو © اهيلا مهوعدب نم ىلعوا ديحوتلا ةلكنع ىا

 مهلعدر © نيلسرملا قدصو قحلابءاج لب» ماللاهيلع ادحم نوني «# نون
 باذءلااوقثاذلركتا و نواسرملاهيلعقباطتو ناهربلاهبماق قح دي وتلا نم هيءاحامناب

 | هلوقك نوتلاريدهت ىلع باذملا بص. ”ىرقولوسرلا بيذكتو كارشالاب « مبلالا
1 

  15 5هَ ٠ 4#

 ظ الذقالا هللارك اذالو 0 2
 531 3 ا هلفادام ةدايز الب
 | © نولمعت متكامالا نوزحت امو ف لسالاىلعو ماللاب ىل هلا ريغف فيم وهو ىوكماللا منفب(نيصاخلا
 ٠ نوزجنف ريعضلا نوكينا الا عطقتم ءانثتسا « نيصلخلا هليادابعالا © متلمام لثمالا | نكل أ مدساماذكو قدمو

 ١ | ذهباضي|عطقنملاو فعاضم اون اف ةلئاملا راتعإب هنع مه ؤانثتسان وكف نيفلكملا عب أ ءانثتسالا ىلع هللا دايع

 | ءرسف كلذلوةذالا ضع واماودلانمهصئاصخ © موامهقزرمهل كئلواوط رابتعالا ١ قزر هل كئاوأ) عطقنملا
 ْ ىذغتلان ود ذذإتلدصقام ةهكافلاناذ « هكاوف ف هلوقب | قزرلا رسن(هكاوف مولعه
 ' م؟انوعدوىدهلانع مك انلضافىنمي « م انيوغاذ 8 رانا ىفامهلضملاولاضلاناىنمي | م انالضأ ( مكانيوغأف )
 | باذملاف ذئموب مهناف رف ىلامتهتلالاق نيلاض ىأ « نيواغانك انا و هيلع انك املا | (نيواغانكانا) نيدلانع
 | نب دلا سابعنبا لاق « نيمرحلاب لمفن كلذك اناو» عابنالاو ءاسؤرلا ىنمي «# نوكرتشم | (ذئموب مهنان)نيددلا نعنيلاض

 لاقف ديحوتلانع مهرايكّساب باذءلا كلذ ىفاومقو اارهنأ ىلاعت نيبمث ءاكرشهاوامج | باذءلاىف ) ةمايقلاموب
 دومملاودياعلا (نوكرتشم ديحوتلا ةلك نع نوربكت ىأ « نوربكتيمهللاالادلاال مهل لبق اذا اوناكمجنا هاىلاعأ |

 هيلع هللا وساد نونعي نون سعاشل انتهل آ اوكراتل انثأنولوقبوإ» اهنمنومنتعو |( لمفن ) اذكع(كاذك [1)
 هىأ اع ىتأاعادناىنمي ©« نيلسرملاقدصو قحلا,ءاحلب © مملعادر ىلامته!لاقإسو | ممنا) نيكرستملا (نيمرحلاب

 نوزحئامو مبلالاباذملا اوقتاذإركتا # كرشلا ىو ديحوتلاو نبدا نمهلبق نولسرملا | ايندلا ىف (مهل ليقاذا اوناك . . 0 * لاو ازا اون
 | | ءانتتساوهو نكل ىأ « الاه بيذكتااوكرمشلانمامندلا ىف ىأ « نولمعت مك امالا معا و
 ةركبىنعي « مولم» قزر مهل كئلوأ ظ نيدحوملا ىأ « نيصلخلا هتلادابع ٍط مطقنم | نواوقبو) كلذ نعنوم “اع
 ةحنارو : نط 2 ةفصلا 100 ا ا 3 ا 3 ١ رس || ةدابع (انتهل 1 اوكراتلانث |

 رو ةذلو مط ببطنم ةفصلا مولعم هنالبقو هءزوتؤيهنوهشي نيحلقوابشعو ( نونحم ىعاشلا )انتهل ١
 اهلك راقلا ىهو ةبك انو < هك اون » ىلامتلاقف قزرلا كلذ فصومث رظنم نسح و دا قسادحع نوني قلتخم

 ( اهطر ) هلبق نيلسرملاقيدصتيو (نيلسرملا قدسو) ديحوتلاو نآر قلاب( قحلاب)ماللاهيلعدمم ( ءاح لب )مل -وهيلع
 رفكلاىف ايندلا ف(نولمعت مناك امالا) ةرخآآلاف (نوزجتامو) رانلا ىف عمجولا (مبلالا باذعلا نوقتاذل)ةكم لأب( مكتا)
 .ماللا ضخ تأرقنا دمحوتلاو:دايعلابنيصلخلا لاشو كرشلاو رفكلا نم نيموصعملا ) نيصاخملا هللادابعالا)كرمشلاو

 ( هكاوف ) ةيشعالو ةركبمسيلو امندلا ىف ةبشعو ةودغردق لع فورعم ماعط( مولعم زر !كئاوأ )



 تاوتالإة مس 1 يقاس منال هكاوفدلكيوقذد ىميدهصلا ظفط توةّالو هؤذات

 0 نا 1 هت وعنم مولعم قزر دار زوخحيو 3 كلو افديالل 6 , 2

 ) نودرك 7 مهو) نك هيلا رف اوادشعو 5 5 رك فمهقذ رم هلوقكتقؤلا 2 رظنف نسح وو

 : 0 0 ٍَظ تاس 1 نوكين أ 56 7 -- دخلا 0

 0 خدمبأ لن 2 2

 000 ا نوب 1 قل تناك لامتلا نعةظوفع ةبكحة قل لعاو دعا ةتطالعال
 لباقتلا(نئلباةتمررسىلع) ا

 فقاطي)سنآ ورورسا من ١ قزرهيءاكلاؤسو بعتريغنم مهيلالصي هليثف «نوءركم مهو - هما 0
 0 ا سل ملاح فر طوعو ميعنلاالااهيف سيل تانج ىف  ميمنلا تانجف 00 ظ

 0 0_0 | نوكيف ريظاوا لاخلا لمت « ررسىلع 9 كلذكو كت 5 ناث ريخوا نومهرك ىف 0

 نم.الاح ُك 5 نيلياقتع قاع ناو نودرأ كف قَواَدَف 0 4 نيلباقتم 1

 ا هلوةك رجوا رج هبقءانإب 5 سأكب ,مهملع فاطيإ وو 2 ريم |
 7 هل لع كرر رشا نع و

 نويغلانم جراخوا نويءال رهاظ ىا نيدعم رهنوا نيم بارش نم 4 نيعم نم اا
 رامدشالل وا ءاملك ىرد اهنالذ_:كظطل رج هيفصو عيتاذا ءاملا ع ناعنم ءاملا ةفصوهو

 كلذكوةذللا لايكل ةبرشالا عاونانم 00 مباح باريشلا ةازنع مهل.ن نوكيا ١

 ةعلا اءللاما ةذلب اهقصووس 6 ناتفصاضيا اهو 13 نيبراشلل ةذل ءاضرس 0 حلا هأ و |
 نيءهبارش نم( نيدمنم)

1 
 ا

ْ 
1 

 ! 1 لاق لءف هتزوو 50 ثينأت اهنال

1 

2 

 : "اجر زاللاغةز مهلانامهرتعإ

 0 ردا اهدف
5 

 ل 0
1 0 

 نعو 0 اهاتلف ركعا

 3 رقلايت 9س ا

 1000 : قادكور اى يف

| 

1 

 اههنع هللا ىذرسانع نبا

 ىراخلاوهونيءهربنموأ ناثدملاة يش نم ىدعلا ضزاب « هتكرتىدخرصلا 5
 لوغلاهنمو هدسفا اذا هلوذيهلاغنم رامااك امدلار ىف ايي ةلئاغ * لوغ اهيفال »|

 بهذ اذا فوزنمو فيزتوهف براشلا فزت نم 0 4 نوؤزتي اهنع مهالو 4

 ا و»« كس 1 سذح هن 6 مظعنمهنال ةمعيام ىلع فنطعءو ىفنلاب هدرفا هلق

 مبا هك اوفاهلك ةنإلا ل |هأ !قازرأنا لق وتوقللالذ خذاتال لك ٌؤيماعط لكوامسب ايوارم

 لبس لع ةنولك بام ا مهداس > نال تاوقالابة كلا ظفح نعنونغ فتم :
 تاوك ع * نودركم مهو #9 ىلاعت لاقاك ميظعتلا ومارك الاعم لصاح كلذنا مث ذلثلا |

 ىربال ىندي 6 نيلباقتم رسم ىلع م«نلا تانج ىف #9 ا اسم صو مث ث ىلع
 هيف غانا لك# ن نيعم نه س 4 ع #3 قلاع” لاةف معا و 1 فصوم * ضءبافق ء

 ١ عانشلا لاقاسأك اهسفنر 5 ىعستأ دقوءاناوهف تارشديف نكي ملاذاو اس اكى عسي
 نوعا ناهازت ةرعاطا راو الا و 8 نايك رس ل نيمم ىنممو ٠ ةذا ىلع تبرش اسأ
 46 لوءابفال نيب راشللإلة ذي نا ىأ ض9 نيالا نءاضام. دش ةنجلا رج نأ ىنعي## اد

 داسفلوخلاليقو عادصالو نطل عجوالو امثال ل قو اهيبهذتف مهلوقع لاتقتال
 نا وولقعا|اباهذ وركس !ااهنموداسغلا نم عاون :ألهنم لصايندلا رج رخو ءافخيف

 رهاظاا ضرالا هِحَو لع ا
 ا سو نوشلا
 ةنكلا ىف ىرحي هنال هامل
 ا

 راج أو. ىلاعت هتلالاق 5
 ص ( ءاضن ) رجم

 2 سال
 اهندعوةدللا سفنامماك ةذلا

 نيبراشال ) ةذل تاذوأ
 لاتغتال ئأ ( لوغ اهفال

 اند را و
 الوع هلود هلاغند وهو

 مهالو)ءدسفأو 4-1 اد

 نوزكس, ( نوفزا .اهنع
 ١ فأنتي راشلا كت نم زحل كلذ رد "ىش دعوا و ةراذا وقول خا ,ءقلاولوبلاو سأرلا عا

 00 |(كيلطردتعا] ذقن ال ماس لقو نور سالو مهلوقعىلن ء ميينتالىأ# نوفزاياينع هالو

 ظ هلقعبهذاذابراشا فزنا نعم 2 0 8 وى اق نورك 0 ز> ولع نوفي

 ٍفاطإ ) ةرايزلا ف نيهجاوت(نيلباقتمر رش ىلع ) اهيعن ىنفنال( ميعنلا تانج ىف) ف دقلاب(نومركم مهو )هك اوفلا :
 محو ( وع ) مرش ىفسيل(ايفال نييراشلل)ةوهش(ةذاءاضس)'ةرغاط رجس نم ءن و 5 ةنداا

 الو نوركسي اهنم,هالولاقبو نودفن ( نوفزايانع هال داو دولتعلات
3 

3 000 

 * اور هع 3 ذولا ا اا سل



 ع : ىكا اج( 0 مك ار نددعالا رجلا ورا لع نه راضإأ زاك قرضا تارصاق مهدنعو)بارششوأ

 ضي نع 6 نيعلاةعساو

 1 3 نيف "انني ري ا نا يعل يسر يا نالا

 مدملا

 يحلو ءاسنلا برعلا هبت اهوءافصلا ف نوئكم لا ماعنلا ضي نهرمش نوصم نو

 نولءاسني ضعب ىلع) ةنبلا لها ىنمي هي 7 زيم- (مهضمب 4 نورسشعلاو ثااثلاءزجلا ) لبقاف) فطعورودخلا تاضرب
 فكك صو م هد ا

 ىعملاو مهيلع فاطي ىلع

 ىلع نوثداحمبو نوبرمشي
 ل12 ةيانك نارنكلا
 لاق

 الآ تاذالانم تيقاامو
 مادملا ىلع ماركلا ثيداحأ

 ضع ىلع مهضعب لبةيف

 مهل ىرجاع نولءاستنإ

 ”ىجدهناالا امندلا ىف مهيلعو

 ىف ف ىعام ىلع ايضامدهد
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 هبارشوا هلقع دفناذا براشلا فزنا نمةءقاولا ىف مصاع امهعبانو ءازلا ردك
 | مهدنع و اهتنزن ت>ةكرلاتحزنوهلكهمد ج رخاذ |نوعطملا فزت لاه دافتللهلصاو

 | مج نويعلا لي نيع #9 نهجحاوزا ىلع نهراصبان 0 © فرطلاتارصاق
 | ءافصلاىف هوو رابثلا نع نوصملا ماعلا ضس نههبش# نون

 ضعإ ىلع مهضعإ لقاق 0 ناديالا ناولا نسحا هنافةرفد ىبداب طواخلا ضايلاو

 لآق بارشلا ىلع نوثداحمبف نوبرمشي ىامملع فاطيىلع فوطعم © نولءاستإ
 مادملاىلع ماركلا ثيداحا ٠ الاتاذللا نه تيقامو

 ١ فراعملانع مهلؤاستو لقعااىلا تاذللا كلت ذلاهناذ هيف ديك أتلل ىضاملاب هنع ريبعتلاو
 ا ناكل ف مهلاكمف 6 مهم لئاق لاق © ايندلاف مهلعو مها ىرجامو لئاضفلاو

 ثعبلاب قيدصلاىلع ىنوب «# نيقدصملان كنا 1 © ايندلا ف سلح «# نررق

 | نويزحل « نونيدملاتاماظعوايارتاتكوانتهاذن ١ 8 قدصتلا نمداصل ادد ”ىرقو
 / رانلا لهامجلا 4 نوعاطم مننا له © لئاقلاكلذىا لاق 3 ءازجلا ىنمع ندلان 5
 نا نوبحن له مها لوش د ضعبوا هللاوه لئاقلا ليقو نيرقلا كلذ مكيدال

 ورعفانءو مهتل زنم نم كل زنم نبأ اولعتف نيرقلا كلذ مكيرال رانلالها ىلع نوءلطت
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 0 نمناك ليقو اناطيشهنيرق ناكليق ثعبااركت امندلا ىف ىأ * نيرقىلن 5
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 6 علطاف ) رخام
 ”(نيرقىلن راكىنا 0( مّوْملا اذوع وهو ةنملا لهأن

 | انثأ )ةيلاب ( اماظءوابارت ) انرص ( انكوانتم اذئأ نيقدصملا نمل كنثأ لو ) مر |11 ) ورظقو أ هللاق بختام

 : مكلءارانلا ىف ( نوعلطم متن له)ة نجلا ىف هتوخال(لاق) ثعبللهنما راكت |نوبساهعو نوكولم ( نوخبدمل



 ةليقثلا ند نعم رات دك نا هتلاتللق اهو ل( ل 0 قار همر أ (3زغ ( لا ( ملطاف
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 < بارشا وماعطملا نما 0 ردتطلا نا وق ةرادرعشمأ) زك الز 6-1 كلذأ)

 ةهوقزلاو هي[ لقدح قزرلان دا ان 0 وثلاثلاءزيل از لزانال ماشاملرتلاوالزت
 ا نيملاظلل ةنتف اها:اعح

 َّق مسهأ اياذ- ءعو ةنحم

 مهل ءالتااوأ ةرح لا

 اولاقم 1 كلذو امندلا ىف
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 اودكفرصشلاقررانلاو
 لصأ ىف جرت ةرعشاملا)
 رعق ىف امدنم لدق 0م ا

 ىلاعشرلا ماصغأو متهج
 سروؤردهب اك اهعلظألامتاكرد

 ةرمعال علطلا (نيطابشلا

 3 نيرعالا لمتحي اضياوهو مارصنالا رنا مال إب 3 ا ب هويلدلا ل ا انواتسللال
 لاحلا وازيرقلا ىلعالزن باصتناورانلا لها لزناه رك ة رش # موقزلاة رش :مأال زنريخ كلذ

 ءاروام مهاو لزانال لاشامتازنع ةنكلا لهال ميعنلا نم رك ةلالد كل فق

 ةرفدق رولا ةريغص ةرش متاوهو رانلا لعال موتزلا كلذك و ماهفالا هنعرصقنام كلذ
 اباذعوةنع #4 نيملاظللةنةةاهانامحانا ف ةفوصوملا ةرشلا هبتيعس ةماهتن نوكتة رع
 قر رانااو كلذ فيك اولاق رانلاىفاهنا اومعسامل مناف ايندلا ىف ءالتباوا ةرخآلاىف ها

 7 ردقا وهف اهذتلي و راثلاف شيعي ناو قاخ ىلع ردت نما اول! ملو رشا

 « ميلا لصاف جرت ةرخش اهنا ف قارحالانم هظفحو راسن :ااىف ريعثلا قاخ
 علط نه ةامدتم يلد 4 اهنلط » امتاكرد ىلا عفترت اهناصغاو مهجر 00

 .ىهاننىف « نيطاسشلاس ور هناك ف رجمشلا نم عولطلاوا لكشلا ىفهاياهتكراشم رثلا
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 اق اصلا معلا ف
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 هكا رعااو معلاب نودولا
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 1 : ٍ سدت او سعالاق ن ناطش سأردنأك |

 لاوغاٍب ابن اك قرزةنونسمو - ىداضم ع ا يات |

 وسل هداه ةعق : 000 - علا ةكمننب نا ل و أهرب ملو لوغلا بام باب رلا ن ١ انسهرش ا 5

 ةوبقلا ةيللأ ىعست برءلاو تانجلا نيطايشلابدا ارأ ليقوامب اههيشف نيطانشلا سور | و 1 000
 كل اا نلقاه ٠ عأ وك اينما وكل انا ناطقا ءلقنلا 0 نيمموخ اياويو
 | كتر 6 نواب نوانط راروأ « امس يلا ف نصرا |: رياجأو لهج ىلا موقذلا
 «متد (جرذت ةرجشاملا ) دب زااورةلاوهموقزلااؤ "اق ثيح هيادحأ ولهج ىبال (نيملاظال) كراع 1 ممااحالا
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 نواطدا 0 وقزلان ء(اهنم نؤلاف)ءوقز ك١ نم(اممنو 5ك ”ًال)راغ ةكلأرئابس ودكم ل ىنعا( مم ان(



 | زوو مهؤاقستسا لاطو و طق مهيلغو اهتم 0 # اهيلع منغ
 نم ابارسشل مج نمابوشل د ةعاشبلاو ةداركلا دينحنه مهبارشىفامل مث ن كيا 1

 0 0 مساودو ملا 'ىرو مهءاعما عطقن مجءاعابوشم ديدصو قاع أ
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 رم يعج لح نام 0 منوطب ىف موقزلا محملا

 مهفنيلاض مهءابآ » اودحو ىأ © اوفلأ مهنا وله ما بارشدعب محلا ىلا نودرب

 1 مهابق لضرب دقاو ِ م ال نولمعي لمقو نوع رمس ىأ ا ممداأ ل

 نيرذنم السر يفانلس أو وىأ« نيرذنم مهفانلسر :ًادقاوإ ةيلاخسا مالان ءىأ 7 «نيلوالا

 هللادابعالا يالا لاىأ4 نيرذنملا ةيقاع ن ناك ف يكرظن

 نيردنلا اكله فيكر طنا كات باذعاا نماوجت : نيدحوملا ىأ «# نيصل

 . (نياوالارثك ًأ)دايكموق لبق
١ 

 - لبق

 نولامحتو نو (مهران 1 لع مهف) ى ءدهلا وهى انَع (نيان) ا:

 اود 0 مني 3 ديني ا 3 رادقلو 1 ةضاملا مال ن .

 3 5 1 نر اانارشلا وه 0 نوقس 3 0 لمدنبالا نوقشيالف
 نو موقزلاةرجحش ىلااهونكسأى | تاكردلا ىهو ميحسملا ىف ممل زانمو رهراقه نع مببهذب مل 3ئأ (ميسجلا ٍِ

 ىلع مهفنيااض مهعابأ اوفل م ١ ) رهاظ كلذ ىجارتلاىنعمو مهتاكر دى لا نوءحرب مث كلذ دعب نوةسو ا

 قيهاياهعابتاو ندلاف

 , ليلدلاعابتإ كر ولالضلا

 ديدشلاعارسالا عارهالاو
 دقلو ) اح نوثحم مناك
 كموق لبق ( مهلبق لص

 (نياوالا رثكأ ) شيرق
 ديلقتلاب ةيلاكلا مالا ىتمي
 دقلو)لمأتلاو رظنلاكرتو

 ءانبن أ(نيرذتم ىف انلسرأ
 رظناف) بقاوعلا مهورذح

 (نيرذنملاة تام ناك فيك

 ىلاورذحو اورذن أن ذلا

 هتلادابعالا ) ميج اوكلهأ
 نيذلاالا ىأ ( نيصلخلا
 هتلاوصلخأو مهتم اونمآ

 : هنيدإ هللا مهسلخاو أ مهنيد

 لاسر اركدا1 وني:ءارقلا ىلع

 موقزلانه ( اراع مهل نا ٌّ
 ءامنم( مج ن *وم زاطنخ(ابوشأ)

 نأ 6 هرخ ىبهن |دق راح

 انا ١ موماقنم ) 120

 رانلا ط ط_سومىلا )م محلا
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 ْ ا لود ر(رقا

 لطصدةلو ) .يامعب

 ٠ 0 ا وتلا 0 لاق وكرسشلا 0 وصءملا( نيصلخما هللادابع الا ) ىنثتسام



 يع و نشمي اش ند ايلا ياو راع

 5 (ح 0 5 2 ١ هلوق ههوق نه سإ نيلي ءاعدو حونركذ كلذ وبا نيرذنملا ةيقاع شوي انا مثالاق نرذنملا

 ١ : 9 بق باوح د ىلع ةلخادلا ماللا ) نوب. ىلا مناف ( رصتناف راسل هلوق هنديرأ ليقو قرغلا نم هيجتلاناءد

 00 0 ءايربكلاو ةىظعلا لئلاد عطلاو نم نوبسحلا معنا هللا وق حوت انيداندقلو هريدق فود حدا صوصخملاو

 لل تكلا نن)تالدأو هلو : ندآ نهو ( هيلعأودا :جو)نوكيام غلباب ايم هنمانمقتت|و هئادعأ ىلع هان رصنو ةباحالا نسحأ

 مهلك سانا ةداتقلاق مهريغ قفدقو - 5 قرا (نيقايلامه 1 نورشعلاو كلاثلاءزلا ( هتيرذانلم>و)قرئلاوهو

 حونلناكو حوت ةيرذ نم

 وماسدالو أةثالثمالسا |هملع
 اوأرو مهرابخا اوس اضيا مهناق هموق باط+ دوصقملاو مالسلا هيلع لوسرلاعم |

 اناعد دقاو ىأ اهلاجادعب صصقلا ليصفتىف عورش © حوت انيدان دقلو © مهرانآ

 أ هللاوفربدقتلاو ةباحالا نسحا هانبجافىا # نوبيجنا معالق قم وقنه سبا نيح

 | بركلانمهلهاو هانيجنو »» هيلعلدباممايقل فذحام اهنم فذ نت نورجلا منإ
 مهادعنم كلهذا 46 نيقابلا مهاد رذ انلعجو © هموق ىذاوا قرغلاا نه # مظعلا ظ

 | هشريغ ةنيف_لاىف هعم ناكنم لك تام هناىورذا ةمادقلاموب ىلا نبل_-انتم اوشو
 مالكلا اذه # حون ىلع مالس هه متالانم# نرخ آلاىف هيلع انكرتو © مهجاوزاو

 لولو هلع هانم مالسوه لوقو ايلست هيلع نولسا ىنمملاو ةياكلا ىلع هيج ظ هذه مالا نم(نيرخ آلاف
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 مورلاو سراذو برءااوب أوه

 (| نادولاوبا وهو ماحو

 جوج ايوكرتلاوبأ وهو ثناي

 هياع انكرتو) جوحامو

 ءاعدلا ءانعمو رورجملاو راجلاب قلءتم 4 نيملاءلاىف ه ءانثلا لثم فرذحم انكرت (! ىلعمالس) ىهو ةملكلا

 | ليلعت # نينسملا ىزحت كلذكلانا 9 اءبح نيلقثلاو ةكئالملانف ةرمتلا هذه توم | نوملسي ىتعي ( حوت

 لياعت ©« نينمؤملا اندابعنم هنا © هناسحا ىلع هلتازاع هناب ةمركتلانم حونب لمفامل ( هلنوعديو اميلستهيلع

 7 انكلحأو دل انه أ 7 نول متنلف ف ءاانم هت قش اعد ا

 | 'انلطحو# قرئلاوهو هموقق ىذلا 0 3 ركلا» نءهلعأو ءانك و 0 ( نيلاعلاف )

 جرخ امل سابع نباناق ماللاهيلع حونةيرذنممهلك سانلا نا ىنعإ # نيقايلا مهدتيرذ ْ الو اعيح مف ةيلاءذه

 ١ نب ةرمس نع# هءاسنوءدلوالاءاستلاو: لاحرلا نم همم ناكند تام ةنيفسلا نه حون ا هنا واحب

 ْ لاق نيقابلا مهدترذ اناهحو ل و لمع هللل !لوقىف سو هيلعهللا ىلص ىنلا نع بدنح ْ مياستلا هللا تدب لف

 ١ ةياورىفو « بيرع نسح ثيدح لاقو ىدم رتلا هح رخأ ثنايو 0 و ما. ه |

 0000000 لقو مورا وأ ثفرو لقيطلاوأ ءاحو برمااونأ ماس ىرخأ ||

 | امو جوجأمو جوجأيوززالاو كرتلاوبأث فايو نادولاوبأ ماحو مورلاو سرافو ظ
 | هددي نميثال جارك ذو انس>ءانث هلانيش أ ىأ ©نيرخآلاىف هيلع انكرتو © كلانه
 ىقانم هيلع مالسىأ 4 نيملاعلا ىف حونىلغ مالسؤإت ةمايقلاءوبىلا متالاو ءاببنالا نم

 1 رم كذكانا» ةمايقلا موب ىلاديلع لصون نا نيرخ آلا ىف هلقاكرت ل |قو نيملاغلا |

 )ل قل دابع نم هنال نيملاعلا ف نسحلا ءانثلا هتاسحاب هللا ءازح أ هكنيتسملا |

 ةكئالملاىفهمادأو ون ىلع

 نءدهبلع نولسي نياعثلاو

 ىزح كلذكانا) مهرخآ

 هتازا عللع ( نينسحلا

 هنايةيثسلا ةمركنلا كلتب

 اندابع مهنا ) اتسم ناك

 داع لقا هنوك لاع مث ( نينمؤملا
 0 نر رذاكل نم قط رألا 3 ردنال ب رةموق 1 حو نعد( حوناتيد داندقلو ) ميكلم مو مهوب كيرلا مينا ماللا

 هّننرذاتلعمخو ) 'قرغا ا ىتعي( مظملا بركلا نم) هبنمآ نمو (هلهأوما مب و)هموق كال م(نويجا مافي ١ الارخآ ىلاارابد
 شيملا وبا وهفءاحامأو هرلا زجىفنمو بر ,هلاوب اوهفماساماذ ثفاي ابو ماحو ماس نين. ةنالثدل ناكو ةمايقلا موب ىلا (نيقابل امه
 ”' مالس ) دعب نيتالاف ( نيرخآلاف ) انسح ءانثح ون ىلع(هيلعاتكرتو) نانلارئاسوبأ وهن ةفايام أو دنس اورتدإلاو
 لوقلاب رم لاذكم ( كلذك انا )هنامزىف ا (نيملاعلاف ) حون لءانمةدامسوةمالس(ح ون ىلع
 ( نينهؤملااندابع نم هنا ) ةاعلاو نسحلاءانثلابلعفلاو

00 



 000 ١ ا اننا 4 1و نين ىك

 0 ا لا ادع 5 55 هما ةلاصاو ءردق ةلالكن اراهظا ناعالاب هناك

 5 مهاربال #9 ةعيرسشلا لوصاو ناعالا ىف هعباش نم © هتعيشنمناو د هءوقراف

 ةنس نوعبراو ةئاقمو نافلا امهنيب ناكو ابلاغوا عورفلاىف امهعرش قافتا دعسالو |[
 ا

 ةعيشلا ىفاع ققاعتم » هيرءاجذا 2 مهيلع هللا تاولص لاصو دوهنابب ابي ناكو | 1

 قئالعلا نموا بواقلا تافآ نم م © ملسٍباشط ركذاوه فوذحتوا ةعياشملا ىنم«نم |
 هصالخاه:ر هن “ىلا ىنعمو غيدللا ىنمع ميلسلانم نيزح ليقو هلصلخعوا هللصلاخ |

 مهما ىنهو لطابلا ىلع منعا ررش نا مهالا نال هل لوعفملا مث ةيانعلل لرضتللا نع 1

 77 اهسفناىف كفااهنا ىلع هنم لد ةهلآو همال وعفم كنا نوكا زوو كفالاىلع

 نع © نيملاملا برب ركظاف © نيكفآ ىنمع الاحوا فاضملا فذح اهتدايعاوب ةارملا واب

| 

 ةرظن رظنف 8 هلبقام ىلع ةحلاك وهو مازلالاةقشرط ىلع هاقعنم نمالا ىضتقوا ||

 نم ىأ * هتعرش نمناو لحوْنعهلوق # رافكلا ىنعي © نيرخآلا انقغأ

 دسكلاو دقحلاو شغااو لغاا نه ليقو كشلاو كرمثلا نه صلخن ىأ 4 مللس
 اكهأ هرعت و ماين نود ذاع وأو هيسال لاقذا ف هسقنل بحدنام سانال ب ||

 ةهلآ نوديعتو بذكلا اوي اكفأ نو كفأتأ ل ©« نوديرت هللا نود ة

 مص هنا هريع مديعدقو موق اذا ىنعي 7 نيملاعلاب رب م قاموا ىو ||

 لانو موميلا ىلا (موهلا ىف ةرظن رظنف) هريغمتدبعاذا ا 2
00 

 تمول مز

 يا رب

 | ىلوالانم لد # نودت اذام هموقو هسال لاقذا 9 ايا افحم هيءاح هناكدل |
 ْ هللاز ود ةهلآ نوديرتأىا 4 نودبرب  هللانؤد ةيلااكشأ و ملسوأ ءاحل فرظوا |[

 ١ نم متماوا هريع هب مكرشاو ا هتدابع مكر ىدح نيملاعلل نورك ةدايعلاب قيقحوه |

 ٍ هءكارشالا زووا دال هعنع كلحا عطق نع الف انظ بحوام راكذا ىنمملاو هءاذع |

0 
 هدصق ناعم هنم عنمالو اهاتكوا اهلعىفوا امنالاصتاو اهعقاوم ىأرف < مهنا | 1

 ١ باش هن رءاحذأ 2 هتاسو هحاهن مو هتلمو هند ىلع هنأ قع < مهاربالاب 2
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 ىأ (نيرخ "0 و حدملا تافصنم ىراصقلا هناي ناعالا لح ل ةلالح كيريلاتم
 هللانءد ىفسىاصتلا ىلع هع ءاشوأ نيدلا لوصا ىلع. هع اش نم ىأوت ,ةعبشنمىأ(ميهاربال هتيع

 (هءرءاجذا) لاصو دوه ناب الاامهنيب ناكامو ةنسنومب روت انتو نافلأ ميهارب اوحون نيب ناكو نيبدكل

 تافآ نمو أك رسشلا نم 0 ميرا 0 قع ةعباشملا ل ةقيلا قا 6

 (ذا) كلذلالثم“

 نودرت ا ءربد ندا لوعفم

 اعاواكفاهللان ود نمةهلآ

 لعفلا ىلعه.لوعفملا مدق

 لع هل لوعفملا مدقو ةيانعلل

 مهالا ناكدنال هبلوعقملا

 ىلع مناي مهسفاكي نأ هدنع

 مهك رشىف لطابو كفا

 كفا نوكي نأ زوجي
 نودرتأ ىأ هنآلو_ءقم

 هلوش كفالا رسف مث اكفا

 كفااهنا ىلعهللا نودةهلآ

 نوديرنأىأالاحو أ اهسفنىف
 نيكفآ هللا نود نم ةهلآ

 مكظ'ىشىأ (مكبن :ظاف)
 ا ( نيملاءلا برب )

 57 هريس ءنودعت

 وأمك_:ظريخلاو ءادتنالاب
 مكب لعشب اذام هنمكتظاف

 متديعدق م قاعي فركو

 ىلع منملاهنأ من طلعو هرب ع

 اققح ناكف ةقيقحلا

 ىف ةرظن رظنف 0 ةدايعلاب

 مولا فرظن ىأ (موهناا

 ايدسةمطر رهداقتعال مولا فرظنبهنارهارأو /لاستحت ف ا . 53 رنالمأ] 3 |

 00 اع دوي ةعش ند لاشو حوت ةعيسش نم م هلتعمش ع نهناو) هدلعل نيقابلا ( نيرخالاانقرغأ مث ) نيقد 1

 لقألوش(هءر ,ءاحذا) هحا 4 هو مهاربا ند ىلع ناكمالسلا هيلع دحو هحاهم مو حون نب د ىلع ناك ميهارب الوب( مايل

 هللازن ود نم ء(نوددعتاذام) ل انوالا هدم ع ) هموقو زدزآ( هساللاقذا )بيع لكّنم صااخ( مياس بات )هيد ةعاطىلا م

 اذام(نيملاءا برب مكظاف) نوديعت : (نود.رث هللا نود ( ةهل ]بدكلاب( ةيلآ ل ( ميهاربامهل لاق امانصأ 9



 هك مف ءايرولاك

 لاتشال ا
 لت عاب 0 ْ 0 0 ا!نم ضان مالسلا

 . بلغا ناك هتاف مهديعع ىلا ءوجرخم الثل 3 فراشم هالع نيم[ 01 | ١ تا نمد ماسالا
 نعجازملاجراخو | كرفكل باقلا ميةسىناد اراوىودعا !نوفاذماوناكو نوعاطلا مهماقسا ىنكلثملا هنمو ميقسهقنع

 0 ةوءادةمالسلاب 0 هنموتوملا ددصبوادنموا<نملق احؤرخلادتعالا . | كج تامؤءاد ةمالسلاب

 3 |! اولا اذا ىصصل « ادهاج ةمالسلاب ىر ٌتوعدف م نارا دا
 37 ةيفخىفاملابهذف 5 منيل ىلا غارف  ىوددلاةفاخنيبراه © نيربدمهنءاولوتفؤإب | توملانم عيب |ىباعالاقف
 © نولك ًاتالأ ف ءازهتسامانصالل ىا 4 لاق  ةليى لملا هلصاو بلعثلا ةةورنم ]1 ميقس ىلا داراوأ هقنعف
 لاف < "000 + ارم « نوقطنتال كلام قرهدنع نأك ىذلا ماعطلا ىنعي | لوشن اك كرفكل سفنلا

 ردصم © نيبلاب ايريض ف ءوركمل لملاناو ءالعتسالل ىلعب ةيذعتلاو ايفنحسم مهيلع | اذك نمبلقلا ضيصانأ

 | هديقتو ابريخ مرضي مهيلع غارف ءريدقت رمضملوا مهبرض ىنعمىف هنالمهلع غارل | هنع)اوضرعاذ (اولوتف)
 فلخلا بسب نيعلاب لبقو لمفلا ةوق ىعدتست ةلآلا ةوقناف هتوق ىلع ةلالدلل نيعلاب ١ رابدالانيل وم ىأ(نب ربده

 اوأرف اوجرام دعب ميهاربا ىلا 6# هيلا اولبقاذ هه كمانسا ندكال هتلاتهلوقوهو ١ مهبل لاف( مهتهلا ىلا غارف)
 لعفنم ىلاعت هلوقىف هحرش صساكوه هنااونظف اهرساكنع اوثحو 2ك مهءانصأ الأ ( ءازهتسا(لاقف)ارس

 نم مهلماعف موت "اع نوطاعتيهموقناك امهنعهللا ىضر سابعنبالاق 4 ميقس نا لاقف مالا نو 3
 عناكب نأ دارأدلا كلذو هيلع اوركس الثل هب نولماعتيو نوطاعتب اوناكثبح مج او(نوقطتنإل كلان
 محخمو دع دئلانم مهلناكو ةدوبعم ريغاهلاىف جملا مهمزابل مهمانمأىف ايطانسأال نوتلاووا
 لل || راو نيبارقلا مل نورتو. يمابسأ ىلعا نوادي اوناكف غارف ) لقعينم باطل

 مهذيع نم اوفرصنا اذاف هيلع كربتلا اوعزو مهدع ىلا يجورخ لبق ماعطلا | 0 3 رج مولع
 نبأ لاقميقس ىنا لاقف مومتلاىف رظنف انديعلا انعم جرخنالأ ميهاربال اولاقف ءولكأ | 7 لاق ناك انه

 هاتعم لبقو ضيرم ليقو ايظعارارف نوعطملانه نورفي اوناكو نوعطم ىأ سايع
 ْ ليقو ءايبنالا ةروس ىف هنع باوجلا مدقتدتو مالكلا ضيراعم نم وهو مقاستم |

 | تشل مقسىنأ لاقو هسفن لأ قيرطلا ضعبب ناكاملف مهديع ىلا عم جرخ هنأ
 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هارب (لخدف مهديعملاىأ 6# نيريدمدنعاواوتنإ# ىلحر

 | «؟لاقف آي ةيفخ ىف ةليماك متبل ىلا #لامىأ# غارفإ# ىلاءتهلوقوه واهرسسكك اتصالا ْ
 ظ نوقطنال كلامإ# كيدي نيبىلامامطلا ف 46 © نولكأت الاس ءا زمتسأ مان اتصالل ىأ

 | لمعلا ىف لامتلا نم ىوق أ امال ىنع جلاد رب ريض ىأ 4 نيعلابأب رض مهلع# لام ىأ # غارف

 'كماتسأن دك ال هللابو هلوةوهو مسقلا نيعلاي دارأ ليقو مهيلع ةردقلاو ةوقلابل قو

 مهاربا ىلا ىأ 1 هيلا اولبقاف ِِظ

 ىنعمهيلع غار نالابرض
 مرض مهيلع غار ف ةوأ اممرعخ

 ىأ(نيملاب)ايراضعأا 5

 نك ةوقلاي اديدش ايرض

 ني_تحراجلا ىوقأ نيعلا
 ةناتملاوةوقلاب وأ امهادشأ و

 قيسئنذلا فاحلاس سب

 دقات قي 3 تهو ةنم
 مكنانضمأ ديكحال
 . مهاربا ىلا (هيلااولقان)

 | 0و دس الا( ىردستلا) اراوقا) ءوكذي ىلنومطم ضيم( قسرا لاقق) دق قةركفركقت
 | مهل لاقف هوب. ج ف لعل نم مك ككعامب( نول الأ )مهل (لاقف يملا ىلا ) مهاربالبقاف( ار هوكرتو مهديعىلانييهاذ

 | عدم ( هبلا اواقق) هنيعربلاقبو سأفااب (نيهلابايرض ) مهيلع لبقاف (مهلع غارف)نوسجتال(نوقطنتالمكلام )



 مهضعب هآر دق هناكفاذافزافيفزلاف لحد اذا فزأ نم ةزجنوفزب عارسالا وهو فيزلانم نوعرسي ( نوفزي ) .
 هوناحافنيملاظل نانا انتهل اباذه لءفنممآ رن لاقفاه سكي هرب ملنم ءاج مثءوكاعرسممآر نم ليقافهرب « لمهضعبواهرسكي

 نودبستألاق) فوق ماج اةاهرسكتتنأ واهدبعن نحت مهعجاباولاق مثيهارب اهل لاقن مه ركن ذب قفانعم# مهلوقن ضيرعتلا ليدس ىلع
 قا قائل دوغ وركلاعأق اخ و ىأ ةيردصماموأ مانصالانمهنولمعتامقلخو (نوامعتامو ركقاخ هتئاو) كيدباب(نوتحنتام
 (اناينب )هلجالىأ (هلاونا (تافاصلاوةروس) اولاق)ءريغنودبعت اف 471 ]ح مكلاعأقلاخ روتلاحتلاىأ لالا

 ن* ا | لومفملاءانبلع دج ارو هس « نوفز هَ هيب هلا انتهلآب اذه واعارذ نوثالثهلوط رجا نم
 ةوقلاذ] احا |

 00 فزونم نوفز.و اضعب مهضعل فزب ىا نوفزبو فئفزلا ىلع نوامحىا فزانم |

 0 4 فا 2٠ | لاق يه هيلا مهعراستلاطءيوفزب مهضعب ناكءادحاذا ءافزنم نوفزيو عرسااذافزب (| '

 : 1 58 لك ل | نافهنوامعتاموىا «نوامعتامو كةلخهللاو مانصالانمههنوتحمتام ف نوتحمتامنودبعتأ || ٠

 1 0 2  هقلخ وهبلع مهايا را دقابف مهلامما نم لعج كلذإ و مهلعش ناكناو اهلكشوهقلخ اهرهوج || ٠
 انلاف هاقل ْ

 0 1 : 4 0 ا قععإ هناوانوتملامقياطي كلو ىسمكلعواددسلاو تاون ْ 9

 انلأ٠ ءاق 00

 : 00 : 5 ؤ امينا نلوالا لغرض حرب نا مهل ءلاعالا قلخ ىلع انباتصا كمت ىنملا اذهبو كذب |
 1 ا

 0 1 0 0 نم ةديدشلا رانلاىف « ميعجلا ىف هوقلاف اناني هلاونا اولاق يق ذاعوا فذح نم | ,

 7 0 ا هءاودارأف # نانبلا كلو مج ىا ةفاضالا لدبموإلاو [؟]يجأتا ةدش ىهوةمعجلا | 1

 مهانلعخ مهزجج ةماعلل رهظيالثل كيدي هسدعت اودصق ةسخلاب مه رهقامل هناذ «ادك ىدشريس ( نيده.س )هلا 1

 رانلا لءج ثيح هنأ شولعىلع اريناناهرب هلعجو هديك ل اطبإب نيلذالا # نيلفسالا ||
 ماشلاوهو ىلرىنسعا ثدح ملا ىا # ىبرىلا بهاذىنا لاقو © امالسو ادرب هيلع |

 | تباماو ىدصقمىلاوا ىتد حالص هنفامىلا «نيدهيس  هتدابعل هيفدرحتا ثيحوا |
 ىسوم لاح كلذك نكيملو هعم هتداعىلع ءانبلاوا هاكوت طرفلوا هدعو قسا لوقلا |

 هءوذخأل هيلا اوعرساف مهنيا ةيميعاربا عنصباوريخأ مناك ذونوعرسيى أ« نوفزي » | ٠
 هللاووط مانصالا نم مكيدب اب ىأ# نوتحنت امن و دعت أوف جاستا هج و لع ميها ربامهل« لاق |

 | ليلدةي آلا ىفو مانصالا نم مكيديابهنوامعت ىذلا قلخو لبقو مكلع وىأ# نوامتتامو كقلخ |
 ةاحدلاوخ خا ليق# مصل ىفهوقلافاناينبهلاونبا اولاقوط ىملامت هللّق ولخمدايعلا لامفأناىلعب | ٠

 اودقوأو بطلا نم هؤلمو اءارذنورسشع هضعواءارذنوثالثءاعسلاىفهلوط رجحلانه ١
 هوةر<حناوهو ارش ىأ 4 اديك هب اوداراف ف ىلامتهلوق وهو ايفءوحرطو راثلاديلع
 ىنعي# لقو © مهدكدرو ميهارباهللاإسثيح نير وهقملاىأ © نيلفسالا هانلعسف ©

 هجورخ دعب هلق رفكلاراد رصمهأو ىبروملا رجابم أ« ىبديملا بهاذىتاإ) ميهاربا
 ضرالامدق الف مثلا ضرأ وهو هيلاريصملابىنرمأ ثيح ىلاىأ ءأ «ندييس» ديس رانلا نم

 ىيديف ىحالسهيفام ىلا

 نوشعونوعرسي (نوفزب)
 نودمثأ ) مهاربا مهل(لاق)

 ناديعلا نم مكيدياب(نوتحمنام
 (مكقلخ هللاو) كاما

 ىذلا هللاةدابع نوكرتتو

 ( نولمتامو ) متاخ

 مكوعمو تحن قلخو

 نونأ (اناينبهلاونبااولاق )
 هوح طاف ) هوقلاو ١

 رانلاف (م-عجلاف )
 00 دلع اوداراف ١

 وا هاربا 0 ةب و-ةعلاب ني رسسخ الا نم لابو 0 ما اخ وات ) رانااىف نيلفسالانم ( نيلفسالا ١
 ) نبدهس ])ىب رةعاط ىلا لبقم ) ىلا بهاذا

 مالسلاوتالصلاه لع مهارتا درواامل 8 اهتحج ا واعجا جْوَن راثلات>حا 93 اش رانلا بهلت مج لاو ججأتلا (

 كعي قولا ادائع كالهالاو ءادالا شرط كلا اولدع باوك لا ىلع اوردقب لو مه سم ىف نيلطيم موكب هموق ىلعهتحح

 هداززعشنم ىهتنا مهتيولغمو مهزعع رهظي الثل هحوضو
0 
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 نيهاصلانمىلبهبر ) بوقعي 4 ؟5؟ زيف انبف 4 نورشلاو كلاثلاةزلا ) ىتيدء- ىنققويبو ىمصعيو
 ديرب نيهلاصلا ضع
 ةسهاا ظفل نالدلولا

 ءانرشف ) دلولاف بلغ

 تو-امنا ( ملح مالغب
 نا لغكالئلع ةراثنلا

 غل هءاوركذ مالغ دلولا
 فص وبال ىسلانالإ لانا وا

 أرح ىأوايلح نوكيدناوإحلاب
 ضرع نيح هلخوم مظعأ

 ىندحم-لاقف عذلاءوناهيلع

 ن.رباصلا نم هلئاءا-ث نا

 غلب ايف ) كيد عستسا مث

 ىعسي نأ غلب( ىعسلا همم

 مقوتلا ةغصب ركذ كلذلو ليبساءاوس جدي. ن اىب رىدعلاقثدح مالا اوةالضلا هيلع

 اكنامآرإو لاف ىأ © نيكلامل نم ىلإ تره لاقف دلؤلا ةرلأس ةسدقلا |

 أ هحناوحو هلانهأ دسأ م

 | هناضتقالغلس قلعتال هممو
 الو ىعسلادحاعم امهغولب

 ردصملا ةلصنال. ىعسلاب

 نوكينأ ىتبفهيلعمدقتنال
 ىهسلا غلب اليك لاقامل هناك اناس

 هيف ردق ىذلادحلا ىأ

 عم لاق نم عم لق ىلا ىلع
 ثالثن اكاذذا ناكودسأ
 ١ ( ىتاي لاق ) ةنس ةرسثع

 . هايلارسكي نوقابلاو ضفح
 كح ذأى امانملا ف ىرأى ا )

 ٍ ىلر م ىنيجبو دش ريس

 | نم ىلسه بر ) لاقمت
 | نيلسرملانمادل و (نيهاصلا
 دلو ) مال هب ان سشنف (

 ميلح هرغص ىف يلع( ميلح)
 (ىسلاهمم غلباطظ) ءربكىف

 لاو ةعاطلاب دب لمعلا[

 >  كحيذأ ىنا) مانملا ىف تسمأ (مانملا ف ىرأ ىلا ىباي) قصسا لاق وليعم“|هئبال مهارب |( لاق ) لبجلاىلا هعم ىثملا

شبو هوقو قمح اياهان رسثيفد وه أ
عب نيم اصلا نماس قحاب هءانري

 د

 ىنسنؤيو ةعاطااو ةوعدلا ىلع ىننسي نيكاصلا ضعب * نيحلاصلانم ىليهبر ©

 «# ملح مالغب ءانرشيف 9 ىلاعت هلوقلو هيف بلاغ ةبهلا ظفلنال دلولا ىنعي ةبرغلا ف

 ىاوايلح نوكيو ا فصوبال ىصلاناذ مهلا ناوا غلس رك ذ هنابو دلولاب هرمثب
 نم هتلاءاشزنا ىندحمس ناقف قفا موهو ممذلا هوبا هيلع ضرع نيح لح لثمإح

 مالسلا امهيلع هشناو مهارباريغ هدوحو ةزغل خاب اننم هللا تعنام لتقو نيرباصلا

 ىس نا غلبو دحو لق ىا 9 ىلا همن لبا ٠ هملع دهشتدعب ةر " دملا امهلاخو

 ههدقتنال ردصملا ةنصنال هنال ىلا هنلع لذ قودعت قاغتم هنعمو هلا غا ىف هحم

 هصيصختو هه ليقف ن ممم ليقف ىهسلا غلباط لاق هنأك ادم نكيمل امهغولب ناذ غلسالو
 كلذإدبهوتسا هنالوا هناوا ىلق هنعستسيالف ه4حالصتسالاو قفرلافلكا بالا نال

 ةرشع ثالثذئمون هلناكو هنالمتحم « كحذا ىنا ماملاىهف ىرا ىناىايلاق © ةنس

 شيميهناو نئاهناةراشب هيفوءربك ىف يلح ءرغص قت ميلع مالغىلق # ملح مالثب ءانرسشبف ف
 ىتفي سانعنب ا لاق ©« ىبسلاهعم الباطل قف ىلامتهلوق © لاب فموي ىتح نسلاىف ىهشيو
 فرصت.نا غلب ىئمملاو ميهأ رباعه ىسفيعس غلي ىح ب شامل هنأةنعو لثخاخلاةغم ىشملا

 ةنس ةرشع ثالثن. ا ناك لبق ةداملاوهوىلاعتهتللمعلا سلال قو هللعىف هنيعيو هعم

 هحذهنادمانمىفرب مل هلالنق#ت كحذأ ىتأ مانملاف ىرأى ا نايل » نين-عبس لقو
 اوأر اذا قخ ءانبنالا[ؤروةفدةقارا رب ملودحتذ' لاقي هنا ىأَر لب ليقوهحتذب سأ امناو
 نيلوقى ع هذي ميغاربا سعأ ىذلا مالغلا اذهىف نيلسملا نمءاطعلا فاتح او ءولعف أش
 ىلعو رعةباحسلانمبهذ هيلاو قحعسا وه. موقلاقف قممسا هنا ىلع نيباتكلا لهأ قافتا عم

 . ةداتقورينج نب ديعسو رابحالا بمك مهدعبنمو:نيمباتلانمو سابعلاو دوعسم نءاو
 ' نبا نع تاياورلا تفلتخاو ىدسلاو ىرهزلاو لتاقموءاطعو ةمركعو قورسمو
 هده تناكلاق قانا ىلا بهذ نمو لممما هنا ىورو قفا هنادنع ىوزف سانع

 . مأشلانوهو مانا فق حسا عذ مهاربا ىأرلاق ريبجنب دنعسنع ىورو مأشلاب ةضقلا
 ١ سبكلا عذب هقلاءسعأ الف ىنمنه رمتملا هنأ ى تح ةدحاو ةدغ ىفرهش ةزينع هنراشف

 . هنا ىتاثلا لوقلاو لابخلاو ةيدوالا 4تيوط ةدحاو ةحورىف رهشةريسههيراسوهحذ

 . عيبرلاودهاعو ىمشلاو بيسملا نيديعسو نسحلاومالسنب هتلادبعبهذهيلاو ليعمسا
 كقفامنب فسوبو حابر ىبأنت هاطع ةياورو ىلكلاو ىظرقلا كنب دو نسنأ نئا
 , هيلع هللاىلس هللا لوسر نع ىورب نيلوقلا الكو ليممسا ىدفملا لاق سابع نبانع
 ىسلاهم»غلب الق ياح مالغب هان رشبف ىلاعت هلوقب قس ا حب ذلا ناىلابهذ نم عيحا وسو

 ةروسف ىلاعت لاقاك قححسا ىوسدلوبرسشب هنا نآرقلاف سيلو ه.رشب نم ذب سعأ

 | ع ةصق
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 هللازا هالو .الئاقنا ةيورتلا ةليل ىأر .هنالبقو .ريستوهام ىأر هناوا كلذ ىأر
 فرم: كلذ ل ثم ىأر ىساالف ناطشلا نموا هللا نم هنائور عصف كنا عذب هامأي

 ةثالثاامايالا تيمساذهلو كلذ هللاقو ءرحن مهف ةثلاثلا ةليللا ف هلثم ىأ رمش هللا نه هلل

 ةرفلا رثا هلبهو ىزذلا هنال ليما ههبطاخ لانا رهظالاو رحتلاو ةفرعو ةيورتلاب
 سو هلع هللاىلص هلوقلو مالغلا اذه. ةراشبلا ىلع ةفوطعم دعب قحمعاب ةراشبلا نالو

 حدين ارذن بلطملادبعناذ هللادبع ءوبارخآلاو ليمعسا دج امهدحاف نيمعذلانبالثا
 ىلع مهسلا جرت عرقا لهساطف ةرشع هونب غلبوا مزخز رتب رفح هلهللالهسنا ادلو
 انرق ناكو ةكع ناك كلذ نالو ةئام ةيدلا تنس كلذإو لبالانم ةئاع ءادفف هتلادع

 ةراشيلانالو ةمثق ما نكي ملو ريبزلا نب !ماياىف اهعماقرتحا ىتحةبعكلاب نيقاعه شبكلا

 اه تبثف عذلاةصقىف دادشلانم لمحتال ةوددلاب ءرسثباغ| ىلاعتهنا ىلع لدي عذلاةصق
 باتكىف اضيأ ركذاعو عاذلاوه ق-انا ىلع لدي اهرخآو ةيآآلا لوأ نا ءانركذ
 هللا عاذ قحسا نب ادقبا ليئارسا بوقعي نم رصع ناكامل فسوب هدلوىلا بوقعي
 رك ذ ىللاعت هتباناب ل.ءىماوه جيذلانا ىلا بهذ نم محا و هللا للاخ ميها ربا نبا

 نيحهلاصلان م اب قحاب هان رسثب وىلاعت لاقف عيذلا ةصقنم غارفلادعب قحاب ةراشبلا

 نمو قحساب اهانرسثيف دوه ةروسىف لاق ىلاعتهتلاناف اضي أ و هريغ حوبذملانا ىلع لدف
 فصوومدعب بوةءيوهوةلفانب هدعودقو قه“ عذب ءسعأي فيكف بوقعي ق*“اءارو
 وهون ر اصلا نملك لفكلااذو سيرداو ل.“ اوهلوقىف قم“ نودريصلاب لرعمسا

 ريصلا ةسفن نمدع وهاياهيال دعولا قداص ناكدنا هلوقب دعولا قدصب هفصوو خذلا ىلع هزيص

 ناكودوولا ءالعنمالحر زيزءلا دنع نيرع لأس ىطرقلا لاقوكلدب هلفوف عدلا ىلع

 نينمؤملاريمأإي لاق مث ليمع- لاقف دحنم ىلاعتهللاءسسأ ميهاربا ىنباىأ همالسا نسسحو [سأ
 سأ ىذلاوه كوبأ نوكينأ ىلع برءاارشعماي كتودس نكلو كلذإعتل دوعلانا
 نيقلءماناك شبكلا فرقا اضيأ ليادلا نمو مهوبأ قساهلا نوعدبو هحمش ىلاعتهتلا
 تدار ىعشلا لاق ريبزلا ن[نهزىف تيبلا قرتجان ا ىلا ليممسان ىدبأف ةكلا لك

 مالسالا لوأناكدقل هدب ىسفن ىذلاو سايعنءا لاقو ةبمكلاب نيطونم شيكلاىفرق

 ىمصالا لاقو سبب ىنمي شحودقو ةبعكلا بازبمىف هينرقب قاع شيكلا سأز ناو
 كلقع بهذ نبأ ىبمدأإي لاقف ليمعساوأ ناك قس عيذلا نع ءالعلانبورمابأ تلأس
 رعأ ىلاعتهللاو هسبأمم تيبلاىنب ىذلاوهو ليعجسا ناكاعاةكك قدعسا ناك ىتم

 مد حبذلا ةصقولا ةراشالا ركذ جم

 هبرسشي ونيهاصلانهىلبهبر لاقف هبر مهاربا مدام نيضاملارابخأو ريسلاب ءاطعلا لاق
 سأق ببسلاوه اذه كرذنب فوأ 4لبق ىسلا همهغابو دلو الف عبذ هللاذاوه لاق
 هعم قاطناواليحو انيكس ذخاف انابرق هلل برقن قاطنا قمسالل اقف عذلاب ءايا ىلاعتهنلا

 ىنا مانا ىف ىرأىناىناي لاقف كنابرق نبأ تبأإي مالغلا لاقف لابجلا نيب ههبهذ ىتح

 ىزاسح ام هدف هانلا مفبو

 ماملاف هلق ورع وأو

 ءابالا ايؤرو كنبا خذا
 اعاوةظقيلا ىحواكىحو
 علب هنالاعياب لآ مل

 لبق دقق ةسم دعب ةسم

 ةلئاا نع ةيزرئاةلل لو

 ميذب كم أيمتلانا هللوقن
 ىقىور حم أالفاذه كنبا

 ىلا حايصلانم كلذ ىف

 , را اذه هللانمأ حاورلا

 مون ىعدعينف ناطيشلانمماإل
 ىأر ىبمأ الق ةيورتلا

 هللا مدي أف رمق كلذ لدم
 ةفرع مون ىمسدع نفذ

 ةلءالاىف كلذلثم ىأر مث
 ىمسف هر: ى-هف ةثلاثلا

 رنا ولولا



 ىأرلا نم(ىرتاذامرظناف)
 ال ةرواشملادحو ىلع

 ملو نيعلا ةيّؤر نم

 دبأروملا عجريل هرواشي

 عزجيأإعي نكلومتروشمو

 ىأةزجو لع ىرتدبصيمأ

 || هيدبتو كيأر نمر صيتاذام
 (سعؤتام لعفاتبأايلاق )
 هب ”ئىرقو ه.عؤتام ىأ

 سأتوريشن(ىرتاذامرظناف
 ( سؤنام لمفاتباايلاق)

 مد

 زاذا اسو هيلع |

 ( نورشعلاو كلاثلاءزجلا )

 8 هنأ ىورامو احا هحندب مالا اهبسام الف هلم بوعي ةدالوب ة ةنورعم تناك قعماب |

 ٍْ قسارسا بوتعين| 0 لاقق قرشا تسلا أ لمس سودتلع هنلأ لص

 قحعسا نبا ب وقع نب فسوب لاقدنا عج اف هللا لل ميهاربا نب هلاعيذ قحسانءا هبا

 كلذ لثم فسو ىلا بتك بوقعينا ىورامو ىوارلانم اوزلاو 6 را نبا

 ىأرلا نمي ىرتاذامرظنانؤ# امهبف ءانلا فب ورعواو عقانو ريثكن ا أرقو تبث مل
 نمأيو عزجنا همدق تبثيف هللاءالب ن م لزناعف هدتعام لعل محوهو هف هرواشاعاو

 هلوزت لق هلداقنالاب ا نوهبف هيلع هسفننطولو مواد

 ورعوباو اهحمفب نوقابلاو ةصلاخءارلارسكو ءاتلا مضي ىرتا م تاكل او ب1

 صساعنبا أرقو «تباايلاتو» اهحنمف صالخاب نوقابلاونيبنيب شروو ءارلاةحتف لمع |
 كرعاوا تف ىعاك بيترتلا ىلعو | ةعفد اذذخل هن ىعؤتامىا ## ىعؤتام لمفا طءاتلا حنفي
 هنارومأم ةحدب هناىأر هنادمالكن م مهف هلعلو رومأملاى لا ةفاضالاو هيرومأملا ةداراىلع |

 ىف هيرمالا لعلو نمايالا هيلع نومدقتال كلذ لثم ناوقح ءايالا ايؤرنا لعوا
 صالخالاو دايقنالا لاك ىلع لدا لاثتمالا ىلا امردايم نوكمل ةظقبلا نود مانملا

 هللا ىلص ميهاربا ناك قمعسا نبدي لاقو سمؤتام لمفا تيأاي لاقىرت اذام رظنان كحذأ

 نمحوريوةكع ليقيف ماشلانمودغبف قاربلا ىلع لج ل يعم “او رجاه را
 ناكامل هاحرو هسفنن دْخأو ىجسلاهعم ليععسا غلباذا ىتح ماشلاب هله دنع تدق ةكم

 ةيورتلا ةلد ىأر نانو هيب انا د دا 00 ةدابع نمهيف لؤي

 0 هيور بلا مون 2 كلذ ىو فولط م 1 اذه +تانمأا ا !|

 ذنةسالف زا وموبلا كلذ ىممعت هرج 7 0 6-0 0 كاذ ىأز

 3 ىأ « ىرتاذام رظناف »ف كحذأىنا ماخلاف ىرأىاىناي لاقفدنبا ه.ربخأ |
 كلذفةمكل امو ىلاعت هللا نم مح دنا رعدق أ فهر واش ملتلقناف + ةرواشملا هجو ىلع
 لعياو ىلاعت هللاءالب نم هيلزناهف هدنعامإعلل هرواشاعا ودنا ر ىلا عجريل هرواشيملتلق «

 اهطوبوهسفنعجاربو عزج نا ءريصيوهمدق ترث وهتءاط ىلع هتع زعو هللا سأ ىلعءربص

 ناف ٠ هلوزن لبق ىلاعت هللا الدابقنالاب ةبوثملا بستكيو هن سن اسملاكوهو ءاللا قليو

 ةياعىق ناكمالا ادهنا كلذ ةمكحلاامو ةظقبلا نود مانملاف كلذ ناك ملتلق

 ةظقلا لاوحاب مونا!لاح دك اثمث هلةئطوتلاك ماملاىؤفدروف -وذملاو عجاذلا ىلع ةقشملا

 لاق 8 قحو ىحو ءاببنالا ايؤرو ةلالدلاىف ىوقأ كلذ ناك ناتاهلا ترهاظت اذاف
 سعأامل هريغو قسمان. |لاق هبت سحأام لعفادسال مالغلا لاقىأ ## ىؤتاملعفا تبأأي

 الخ الف بطت#:سشلا اذهىلاقلطناو ةيدملاو للا دخ ىنباي هشاللاق كلد مههاربا

 أم لعفا لاقف هيهللا هسعأاع هربخأ بعشلا ىف هنباب هارب

 6 ىندع- )



 1 تافاصل اوةروس م 4 1-0 - ١2

 ىل- وا عذلا ىلع« نيرباصلا نم هتلاءاشن ا ىتدحتس هاي ؤرلا را ركتل ع راضملا ظفلب ركذاعناو

 ميهارب اودسفن عياذلا رسوا هللا مال استسا هيك سافل ءايلا عتب عفان ًارقو هللاءاضم

 هيف عزانبن نم لسهناف هلصلخاذا نالفا اذه س اهلصاوام ”ىرقدقو هنا

 ةهبجلا يتاح دحاوهو ضرالا ىلع هنيبج عقوف هقث ىلع هعرص « نيبحلل هلتو ©
 ةرحصلاد نع كلذ ناكودحد.الف هل قرباريغت هيف ىرب اليك هتراشاب ههحو ىلع هبكل قو

 كربتلا ليبس ىلع ىلاءعتهللا ةئيشع كلذ قلع اعا «# نيرباصلانم هتلاءاشنا ىندحعس فو

 الف هللا قيفوتالاهتلا ةءاط ىلعةوقالو ىللاعت هللا ةمصعبالا ىلاعتهتلا ةيصعم نعلوحاالدناو

 ثا س 5 وهنبا 0 ا مها رانا وللا سا واداقنا يول 0 ١

 مضت يال تح كي يث نع كاي 3 رطنمأ الك ىلعاب رددشا تبأايهتيادل لاق كلذ لمفالف ََ ١

 0 عرسأو كنرفش 9 نزف ىأ ءارثو ىرجأ صقنيف ىدزنم 'ىش اهلع َ
 مالساا اهياعأر قاف .ىأ .ىاشاي 10 ديدش توملا ناف لعنوهأ نوكمل قلح ىلع نيكسلا ْ 7

 لاقت ىنع اهل قض نوكيذأ ىتدعدباق لمفاذ ىأىلعأ ىلا ا تيارت ا

 هيلع لبقأ مثهشبا هنءسعأام ميها ربا لمفف هللا عأ ىلع ىنباي تن أن وعلا متثمالسلا هيلعميهاربا |

 اهدح هنا متأيش كدحت إف هقلح ىلع نيكس امض ودنامث كس نب الاودطب ردقو ىسوهو هِلبَش ا

 ىلاعت هللا برض لبقأشش عطقب نا 3 كلذ لكر جحلاب اثالثوأ نيتسم .
 22 ف يي را نت اولاق معللا نع ديدحلا عنموهو ةردقلا ىف غلبأ لو الاو هقلح ىلع سان نم ةوهفص |

 ميهاربلءففاهنم عزجاف ةرفشلا ىلا رظنأالاثأو ىلاعت هتلاسعأ نيبوكنيب لوحت َةَقَ

 تقدصدق ميهاربااي ىدونو تلقا ءافق ىلع نيكسلاعنضو مثكلذ مالسلاوةالصلا هيلع

 ادبأ ادحأ نم نتفأال مارب الآ اذهدنع نتفأمل نبا ناطبشلالاق هنباعذ مالسلاو

 الك تلاق هحذيلالاد, بهذامهتللاواللاق بعشلا اذهنم ابطتحمل هب سهذكلاق كباب

 كاذب هس هير ناك نا تلاق كلذ مسام نأ م ا و هنمحرأوه
 هينأرثأ ىلع ىثعوهونبالاكردأ تح اهدنعنم ناطيشلا جرف هير عيطينأنسحأدقف ٠ ا

 هللاواللاق تعشلا|اذهنم انلهال بطتم لاق كوبأ كب بهذ. نب أى ردن له مالغايهإلاقف

 ةعاطو امم-فديرددءسمااملعءقيلف لاق كلذب ءسماهبرنالاق ملو لاق كش نأ الا ديربام
 ةجاهلبعشلا اذ_هلاق حشا اهيأ ديرب نبأ هللاقف يهاربا ىلع لبقأ مالفلا عنتمااملف 7

 هفرعف اذ هكنبا عدي كرماف كمانمىف كءاحدق ناطيشلا ىرالىناهتلاو لاق هيفىل |

 عجرف ىف رمال نيضمال هللاوف هللاودعإي ىنع كيلا لاقف ماللاوةالصلاهيلع ميهاربا ا

 ىوُروىلاعتهللانوعب هتماوعتتماو دارأ امم انغتهلآو مههاربانم بصي ملهظغب سيلبا

 كك ا تراناذا كياف ىهحوا فدك تب ءأ كلذدنع نءالا لاق

 ١ ةداصلا يا عال ىأراملاولاق هلاحر نع قٌقمءانءاورابحالا سك ء ىورو ايّورلا

 ا مهاربا بهذ نأ نيرد لهاها لامذ مالقلامأ ناو لحر ةروصىف ناطشلا لثقف

 هللاءاشنا .ىندمحتس ١
 حذلاىلع ( نيرباصلا نم

 هسال لاق مجيذلانا ىور

 نيش دخل  تبأ اي
 ال ىتح ىنتكنيب سلجاو

 الوةرفشلا ىنتاصأاذاكيذوأ

 ىهجو ىفرظنت تن أو ىنحذب

 12و لدحاو عت لأ ىدع

 ىنمذا ىوريو ضرالاولا
 لع اركاو دلحاس انو
 تبار ناو داسلا و

 ل ىلع ئ-صنق هرثزا

 نكي نأ ئبع داق لففاف
 ( الأ املف ) اهل لهسأ
 اعضخو هللاسمال اداقنا
 هنباذه عسأ ةداتقنعو

 (نيبجللتو ) هفناذهو
 5 هب ع دهارص
 لما زف هقلح ىلع نيكسلا

 ءافق ىلع نيكسلا عضوم

 ىدونو نيكسلا بلقناف

 ايورلا تقدصدق مهاربااي

 ناككأ كلذنأ' ىدر
 د لا رحصلا دنع

 دق ف ردع تا
 نيبحلل هلتو ام-أ الف

 هللا ءاشنا ىند_عس 7

 يذلا ىلع ( نيرباصلا نم

 سمال السواقفتا(انسأ الف)

 هيك ( نيبال هللو ) هللا
 هنن لاو ههجول



 ايؤرلا تةدسدق ميهأ 3 ااينأ ءانيدانو)
 0 ىأ (

070 
 "د

 7 لاملاد» قطنبام ناك ام ناك يذلل دلولا ملسن نم ماخلاىف هب لان سسأام
 باوجاوأ هلولحدعب مظعلا ءالبلاعفد نم امهيلعدن منامك ءامهركشو هتلامهدج و امهراشيتسا نم فسولاهب طيحنالو
 ١ ءالئاوهلاذهنا)ةدشلادمب جرفلانمامهلوحام ليوحتل ليلعت ( نينسحلا ىزحت كل ذكانا) هيلع فوطءمءانيدان و هنمانلبق
 شبكل اوه سابعن!نعو جيذباموه (عذبءانيدفو) ةنيبلا ةنحلاوأ مهريغنمنوصلخملاهيفزيةءىدلا نيبلارابتخالا (نيبملا
 ' هةيىدف ىتح ةتللاىف ىعرب 4 1: ريل ناكو ؛ نورشعلاو كلاثلا هزجلا ) هنمهلبقف لماه هيرق ىذلا

 كلت تعول هنعو لمع“

 عذوةنس تراصل ةحمبذلا

 م( ليسا ايمانا
 ةنسلا ىهو نيم ةثجلا
 هنأ ىورو ىحاضالا ىف
 ىلع مه ارا نه بره

 تايصح عبس ءامرف# رجلا

 الاهلاال عبذلالاقف ريكأ

 ايزا ءان.دانو وف مويلا هيفرحت# ىذلا رمتملاو| ءدهعسم ىلع فرشملا عضوملافوا ىنع
 نيكسلارما هناىوردقو تامدقملاب نامالاو مزعلاب « ايؤرلا تقدصدق مهاربا
 | هيطيحالو لاخلا هب قطنبامناك امناك ءريدقت ف وذح ل باوجو عطقت فا را سم هقاح ىلع

 ش
 || هتوف

 | قيفوتلاو هلواحدعبءالبلا عفدنه امهيلع متناامىلع هللامهركشو امه راشتسا نم لاقملا
 ' || ريغىلا مظعلا باوثلا زارحاعم نيملاملا ىلع هبامهلضف راهظاو هلثملامهريغ قفويملا
 هبعحاو امهتاسحايامهنع ةدشلا كلت جارفال ليلعتت نينا ىزحن كلاذك انا ظ كلذ
 لمفا هلوقل حذلاب ارومأم ناكمالسلاو ةالصلا هيلع هناذ هعوقو لبق عسنلا زوج نم

 سلخلا هيفزيت ىذلا نيبلا هالتبالا « نيبملا هالبلاوهل اذهنا 9 لص ملو مؤتام ] يس. قو
 لمقلاهب متيفهلدب جدباع # عطب ءانيدفو هاهتم بعصا الدنانةبومصلاةنببلاةنحناواءريغنم | هتلارتك اهلا ليو

 هلسننم ىينىاو يباب هتلاهىدفب هنال ردقلا ميظعوانيعم ةثهلا مظع# مظعا# (] دارإ ا ١
 أ

 | ا
1 

 ا
 1 ناط.ك لاهل ض نع هنباعط نأ دارأأل مالسلاو ةالصلاهيلع ميهارب انا سابع نانع | ميهارب |لاقفربك أهتلاو هللا

 عبس ءامر فناطيشلا هل ضرعف ةبقعلا ةرج ىلا بهذمن مهارإ هقسفهشاسف رعششملا ادع : قبف 0 هللوربك دلل

 بهذ تح تايصح عسب هامرف ىطسولاةرججادنعدلضرعمث بهذ ىتح تاصح | ةفينحوب ا دهشتسادقوةنس
 ةياآلا ةدن دنع ةئلائكر

 هما ةنامدلو مذ ردن نيك

 ميذلا نارهظالا وةاشعذ

 هللا سال مهاربا ىضم مث بهذ ىتح تايصح عسب ءامرف ىربكلا ةرجادنع هكردأمم |
 للا نمىدونفىأ «ءانيدانو ف نيبجلا هلتواملسأاملف ىلاعت هلوةوهو لجو نع |
 هنمرهظ ثحايؤرلا كلتنم دوصقملا لصحىأ «ايؤرلا تقدصدق مهاربأي نأو ل

 تقدصدةل دق فيك تلق ناف « دلولاكلذك و ىلاعت هتلاسمأل دابفنالاو ةعاطلا لاك | ركب ىبأ لوقوهو لعبا
 هلعح تلق ججذلا هنملصحوأ اهقادصت ناكاعاو عد ملو عذلا عا دق ناكوايؤرلا | ةعاج و رعن اوس ايعنءاو

 ممع هللاىضر نيعباتلانم
 نباانأ مالسلا ميلع هلوقل
 . دح امه دحاو ني- هذا

 نا ةرشعهون غلب نا 00

 ناكواب را هدلورخ دي

 بولطملا ل صح دقف جاذلاهلعشانلعفو هنكمأاع ىنأو هدوهحوهعسو لد هنالاةدصم ١

 كلدك اناقايؤرلاتقدص دقدل لاق كلذلف كلذلامهدامقناو ىلاعت هللارمالامهمال-اوهو |

 انوفعاك اناىنملاوءدلو عذنءوفملا هتعاطف هتاسحابهللا ءازح ىنمي «نينسحلا ىزحت | 0
 رابتخالاىأ#نيملا ءاللاوملاذهناوف انتعاطف نيتسحلا ىزحت كلذكءدلو خذنع | © 5 ٠ 5 . . 1 1 * | دبع ءوارخ الاو لمع

 وهاذاف ميهاربارظن لبق « .مظع عذب ءاندفو © هدلو عذب .ريتخاث يح رهاظلا |
 ريكو مهارباربكف هنود هحمذاف كنباءادفاذه لاقف نرقألمأ شبك هعمو ليربح

 ٠ ( هنآ ) ناىلا ل يععسا ىب ىدأىف ةيعكلا ىف نيطونءاناك شيكلاىرقزالولبالا نمةئاع ءادقفارخآ ةهلئادع

 ب زنعنبا ىعحأاي لاقف جيذلانع ءاللا نب ورمعابأ تل أسلاق هناىعك الا نءوريبزلا ناو جالا نمز ىف دبلا قرت>ا

 : باتك هيلع لدي و قحتا هنا ههنع هللا ىخ رنبعب انلا نمةعاجو

 لوقلاب ( نينسحنلاىر# ) اذكه ( كلذك انا ) ماملاف تمام تففودق ( ايؤرلاتقدص دق م-هاربا اي نأءاندانو)
 ٍ شبكب(ميظععذبمانيدفو١نيبلا رابتخالا ( نيملاءالرلاوهل اذهنا)لعفلاو



 ناودانيدفو ليقاعاو هللا ل يلح ميهارب ان اهللا عبذ قعسا نب اهتلا ليا رسا ب وقتي نم مالسلاامهيلغفسوب ىلا بوي باتك 1
 هب ىدتفيل شيكلا هل بهو ىلاعت هنال عذلاب سعآلا هنال هنم ىدتفملاوه ىلامتدتلا و مالسلا هيلع ميهاربا ىدافلاناك

 حيذلا كح ىف هقلح ىلع ةرفشلاراعأو هقش لعد! نم مالسلا هيلع ميهارب أد يىفأامنوكينأاماواخالهنأوهو لاكشا انههو

 ناكاع او ايؤرلا تقدس دقدلوق ىنمماف نكي مل ناولدبب يذلا نمصياتلا وهءادفلا وءادفلا ىنعماف عذلا كح ىف ناك نافالمأ

 هللا نكلو عاذلالمفبام لمفودمسو لذيدق مالسلا هيلع هنا باوجلاو عصي ملو الديوأ السا حيذلاهنم صول اهقدصإ
 مهاربا لمفيف حدشبال ( تافاصلاو ةروس ) اذهو هبف ه4 ؟4097 )»>> ىضعنا ةرفشلاعنماءاح ىلامآ

 . شيكلا هلل هللا بهوو ] 0
 برحدنا ىوروريبنم هيلع طرها العو لبقو ةنهلا نم اشيك ناكل بق نيلسرملا ديس

 كلت ماقم هحذ مقل 1 0 1 :
 00 مها رباةقيقملا ىلع ىدافلاو ةنستراصف هذخا تح تايصح عبسب هامرف 5 رح ادنعدتم ١ ١

 حب اذه سيلو هنمالري || يفت اهيل دتساودانسالاو اءادفلا ىف ز ومنا ىلع هسعالاو.هل ىطمملا هنالءاش دفو لاقامناو ََ
 ليض بلا لاقك كسلا نم || مالسنيرخ آلا فهيلعانكرتوو هيلع لديامديفسيلوةاشعذهمزلة داو عذرشننمناىلع |
 الاتبام ناك مكحلا كلذ || «نينمؤلاااندابعنم هنانينسمحلا ىزحجنكلذك ف حون ةصقو هناب قبس مهاربا ىلع ََ

 فيضأ ىذلا لحلا نا )| «نيملاصلا نماس قصمابملن رشي وو» ةصقلا ءذهىف ةىمءرك ف يءافتك اانا هنمح رطهلمل ْ ا

 ىلع مك-ملا هلم مل هيلا | دوجورىلاةجاحالو نيلاحانقو رابتعالا اذو نيملاصلان م هنوكاردقم هتوبتاضقع ا /

 ملا ودءادفلا قيرط | قامت ةنراقه طرسثلالب طورسشم ريغ لاخلا ىذ دو>وناف ةراثنلا تقو هن رشنملا 7

 رقتسيل ءالثبا كلذ ناكو ١ .انرشبو لئءامهيفالمالمحي فاضمريدقتى لا ةجاحالف لاحلاب ىمملارابتعالل هيلمفلا | '

 يف بطاخملا دنع سمالا كح ْ اهولخ هاؤهلوقريظن ريصيال كلذ عمو نيح اصل | نما قمعسا دحوب ناب ىا قمحمس| دوحوب 7

 هنعىتتملاناىلم لاخلا رخل: 1١ انيق. نكي قماو لوخسدلا تقو مدولخ نبردقفاوناك نيلخادلا' نات ندا
 هنوس ةراشلا رهدوصقملا لسحق اي مالفلا 9 ودح وبا تحاهحالصوهسفن ةوبن انايرقريص: نآدل وا قد ىف

 0 هيل لق تباما ا رس نووج م
 ةرءا للص اه ءادفلاب 1 كا _ ليمكتلاو لامكلا ىنمماهنعمتل اهل ةياغلا هنابءاع او هنأشل ميظمتةوبنلا دعب حالصل ا ركذ ىفو ١

 ةدهاجملاوربصاابىلتبم ذل (| اك لاق هدف ىنمنم رمت هبىنأو مهاربا ذهن شيكلاربك و ليريج ريكوهثبا ََ

 امئاو ةفشاكملا لاحىلا || ىذلاشبكلاسابعن.الاقو اهرخنيمبرأ ةنإاىف ىعراشبك عالااذهناكنيرسفملا |
 دارملا رارقتسا دع م.دنلا - ىمس ليقو نيترع لبقتدق واميظعن وكينا هلق ليقمدآ نب اديرقئذلا وه ميهأ ربادحذ ََ

 هادف ىعمدقو هلبقال مالاب ١ ىدفامنسحلالاقو هنممو هظعل لرقو باوثا!ىفهمظعل ل.ةوىلاءآهتلادنعن م هنالاميظع ||

 انكربو)اهسالناتكلا ىف ١ # نرغب لايف هيلع انكرتو :٠» رييثنم هيلع طبهأ ىورالا نم سيتبالا ليممسا || |
 الو( نيرخ الا قلع ب نوما يد كلذك ميهاربا لع مالس ف هدمب نيفاتسمج ءانئهلانكرتىأ |
 ىلعمالس) نالديلعفتو ١ دوج وب ىا«نيهباصلان مابين قممماب ءانرشبو ف ىلامتهلوت# ©: نينمؤملا اندابعزم |
 0 ١ هذه دعب قصاب رشبهلا ءانممو لصعساوه عاذلانا لوقنملوق ىلعاذهو قمع | 4

 ىفاك انهكلذك[ن لق ملو | ءافيشبو ةباالا ىنمملاق الهم حجيذلا لعح نمو هريصو .هتعاطل ءازح تسل

 هان رسشبو نينمؤملاان دابع نمهنا ) ةيناثءركذ نع مورا 5 ءافت؟ اهح رطب فخحمساو ةصقلا هذه ىفقيسدق هلال يع :
1 1 
 ئ

 هتوبنةردقمدح وب نابىأابت قمم ادوحوبمان ريشبو ىاف وذدحم فاضم ربدقت نه دبالو قحم“ا نمةردقم لاح(اس' ومعماب

 نوكي ناودبال ىنلكرالءانثلا ليس لعاهدوروو ةيناث لاح ( نيك اصلا نم) ةراشنلا ال دوجولالاحلا ىف لماملف

 (كلذكم يعارب ا ىلع) ةمالسو ةداعسانم(مالسإ) هدعب نيقابلا ىف (نيرخ"آلا ىف ) انسسح ءانث' ميهارب | ىلسع (هيلعانكرتو) نيعس ٠
 قمعساب هانرمثبو) مملاعاىفنيقدصملا (نينمؤملاان دابعنم) مهارباىنعي (هنا) ةاجعلاو نسحلاءانثلاب ( نينسح لاى رجم )اهلج

 . (نيلاسلاواع
 « ند



 ال وأ ىفميها ربا ىلع انك راب ل قوانيدلاونيدلا تاكربامهيلعانضفأىأ ( قحما ىلعوهيلعانكرابو ) نيحلاصلا ند

 نمؤم(نسحمامهتيرذ نمو) ماللامهيلع ىسيع مهرخآو بوقعي هلوأ ىنفااهبلص نءانجرخأ ناب قحعسا ىلعو

 و نا ىلع همن هيفوعرشلا دودح نعءهيدعتب ةسفن ىلع ملاظو سانل ا ىلا ن وأ رهاظ( نب_.ه ( رفاك ( هسفنل ملاظو (

 رصانملاو عئئابطلاىمأ مدهاماذهو ربلارجاغلاو رجافلاربلادليدقفرصنعلاو فرعلا عامه سم ىريال ب يطلاو ثيبحلا
 دحوامىلعالءادب تحرتحاام ىلع بقاعيوهلءف ءوب باعياع ا هرملانا وةصيقالو بيعي امهيلعدعي ملامهاقعأىف لظلا نا ىلعو

 ( نورهإوىسوم لع ) ه# ١م زي انممنأ (اننمدقلو) 4نورسثءلاو كلاثلازجلا ) هعرفؤ هلصأ نم
 31 0 رح حم 0 2 0 ن(امههوف امهانحنول: :لاي

 « قس ىلعو ف ءدالواىف ميهاربا ىلع « هيلعانكرإو ف قالطالا ىلع لعفلاب 5 ا 5 ١
 تاكربامييلعانضفاوابيعشو بوباك مهريغو ليثارسا ىنب هاب هبلصنم انجرخا ناب ا 0 3 3 5

 ناميالاب هسفن ىلعوا هلعىف نسحتامهتيرذنمو و انكربو “ىرقو ايندلاو نيالا 3 200
 هينا كلذىفو هلظرهاظ « |نيبم  ىماعملاو رفكلاب «« هسفنل ملاظو هه ةعاطلاو ماع 0 0

 3 : 00 راو مهمسع و

 000 ا دوخللا انياععا قالا ناو لالضلاو ىدهلاق هلرتاالا بستلانا ىلع نيمو ندرعا
 عفانملانم اهريغو ةوبنلاب امهلع انمعنا «# نورهو ىسومىلع اننمدقلو  بعو ١ ( ني_لاغلا مهاوناكف)
 قرغلاوانوعرف بغت ن مه ميظعلا بركلانم امهموقواماننحتو 8ةيوسدلاوةيئبدلا ١ و ) هموقو نو دعرف لك
 هموقو نوعرف ىلع « نيبلافلا مهاوناكف وف موقلا عمامهل ريضلا# مهانرصنو ف 3) (ني:لا ياتكلاامهانيتآ

 ةاروتلاوهوهناسىف غلبا طارصلاامهانيدهو 9 ةاروتاوهو هناسىف خيلبلا « نيبتسملا باتكلاامهانيتآو »
 مالسنيرخآلاىف امهيلع انكرتو  باوصلاو قالا ىل لاسوملاقيرطلا © ميقتسملا | طارصلا امها_ئ.دهو !)

 لثم قبس « نينمؤملا اندابعنم امهنا نينسحلا ىزحت كيذك انا نورهو ىسوه ىلع مالسالا لهأ طارسس( ميقتسملا
 ثعب ىسومنا نوره طيس نيسايزب سايلاوهو « نيلسرملا نا سايلاناو ٍظ كلذ هللا من أن رذلا طارص ىهو
 م انا 0ك 1 هلا 00 الومملع بوضملاريغ مهلع

 هلن نممايبنالا رثك أ نوكب ىأ « قم“ لعو» .دالوأىف ميهاربا ىلعىتمي «هيلع ىلع ملل نرش نا 000000000 اا احدت هيرشلا اعنا ىوذاذكو وعما هون امهيلع انكريو) نيلاضلا

 رهاظىأ «نيبمط'رفاك ىأ «دسفنا ملاظوإل نمؤمىأ © نسحم امهتيرذنموإ# | كيذكانانورهو ىسوم
 لجو نعهلوق#نبالا ةليضفبالا لئاضف ةرثكنممزايال هناىلع هين هيفو رفكلا || نم امهنا نينسحلا ىزحت
 امهانيجنو 9 ةلاسرلاوةوبنلاب امهيلع انممنأ « نورهو ىسوهىلع اننمدقلو# | سايلاناوني:هؤالااندابع
 دابعتسان مديفاوناك ىذلا ىنمب# ميظملا بركلا نمط ليئارسا ىنبىمي < امهموقو ظ سايلا وه (نيا-رملانإ
 نورهو ىسوم ىنعي « مءانرصنو و قرغلا نه مهؤاجتاوه لقو مهايا نوعرف (بماكز ازور
 ةاروتلا ىنمي#باتكلا مهانين آوو» طبقلا لعىأ *«نيبلاغلا مهاوناكفوط امهموقو ةشطلاةيارإاو د اكا
 ةنلا قيرط لعامهانلادىا « ميقتسملا طارصلا امهانيدهوإط رينتسملا ؟نيبتسملا» (امميرذنمو قسا ىلعو)
 كلذكانانورهو ىسوم ىلعمالس # نحل اءانثلا ىأ#« نبرخآآلا ىفامهيلعانكرتو» 1 0
 : : ا || رقدلا(ةسفلل لاظوزدحوم
 نلسرلانل سائلا ناوإ» لجو زعدلوق# «نينمؤلاندابعنمامجلا نينسحتا ىزجت | وأ ةكتارعاظ(نيبع)
 ١ 6 ىور ) نم ( ميظملابركلانم )امم نمآ نم ( امهموقو امهانبحتو)مالسالاوةوبنلاب(نورهو ىسوه ىلع اننم
 اءاروتلاوهو( باتكلا )امهانيطعأ(امهانينآ و)ةجحلابنبرهاقلا(نيبلاغلا مها ءاكتف )هموقو نوعرف ىلع ( مهانرصنو )قرف
 لع(امماعانكرتو ) ميهةتسملا قملا نبدلا للعامهانتيم ( ميقتسملا طا رصلا امه ان دهو ) مارح اولال اب نيمملا ( نيبتسملا )
 زكه(كلذكانا. نورهو ىموم ىلع )ةمالسو ةداعسانه (مال)امه دب نيقابلا (نيرخ آلاىق) انسح هانت نورهو سوه

 ش (نيلسرملا نمل سائلا ناو) ني دصملا (نينمؤملا اندابعنم امها ) نسحلا هانثلاب(نينسحلاىز ١



 8[ غسيلا 3 0 نبا لاق معلا قب ءاضال

 نارعنب نوره نيرازنلان ب ضاعف ني رش ر

 م2 ةصّقلا ىلا ةراشالا ركذ جم '

 4 يلعىنلا لقزح لحو نع هلبا ضقامل رابخالاو ريسلا ءاذعو قيما نيد لاق

 او. صنوكرملاوداسفلا مهيفرهظو لا رسا ىف ىب ّق ثادحالاتيظع مالسلاو ةالصلا

 ناك واسس سابلا مهلا لدحو نع هللاثءبف ل و ْنع هللان ود نماهودبعو مانسالا |

 نه ا دب دع لا 0 داس دلع فلا 0 ءانجالا ١

 2 دوت 0 7 مهلا ثعب 0 اهيحاونو كيما || ١

 هلوط بهذ نم مم هآناكو مانصالا ةدايع ىلع مه تاس هموق لضأدق :

 هلاوا_هحو هو_دمظعو 2 اونقف دق اوناكو لعيهمساهو-و ا هلواعارذ نورشع

 ةعبرسشب مكتيو لعب 0 نال 0 نداسةئاسبوأ

 1 كلا سأ نم ناكامالا ا 0 هو ل هللاةدابعلا

 1 ةرابح ل كلمللع ناكو هدشربو هددس و 0 سحأي موه سانلا ناكف قدس

 امتدحاو امم شيعت ناك هشدنح نمّؤم لحر نم تدصخف باغاذا كلم ىلع

 امهعنصنع ابوتنملنا امها هسفن ىلع ىلآو املظ لتقنيح هيلو بضغذق لحو نع

 نيتاقلم نيتفج امهعدي مث ةنينإللا فوجيف انمهكلهأ لوتقملا ةثرو ىلعةنينإاادرير
 ساو 1 هنلا هللاىح راع كلملا ريخاف سايلا ءاخل اليلقالا اف ناعتمتا

 ىرأامهتلاو سالاايلاقو هنلع هبضغ دتشاو بضغ كلذ كلملا عمسالف ةنينإلاو
 ل حل دل سام | سحالف هلتقو سانا بدع ؛ مهوالطابالا هب هنلا ان دا

 01 ناكف لاخلا عا وشب ساس لا قلو لعب ةدايعىلا كلملا عجرو ايراههنع ١

 ضرالا تابننم لكأي ايف ائاخ كلذ ىلع نينس عبس قبف فويكلاو 0

 ىلع حالا لاك طالق مهنه هرتسإ هللاو نو.ءلا هيلع اوضودقو هبلطىف مهورمم 1

 هللا ىحواؤ اعرذ كلذ ا هموق نايصع لاطو لاخلا فزهكلا ا رمامل

 2-5 :اىذلا] 2 :طلاو نز 2 ادهام سابلا|ب دوه فن ؛اخوهو ن نينس جيس هيلا ١

 ىناذ كطعأ ىناس قلخ نم ىنوفصو ىضرأف قو يحو ىلع ا تدأبيف | ْ

 ١ هانأ 5 ريك نأ داو هتحوزو كلملا ىلا سابلا انقل هناعس هللا ثعف 1

 ىبتالمدق ىلاف ىبإب آب ىنقطتو ىنتنع برايلاق ميظعلا لضفلاو ةعساولا ةجرلاوذ | أ

 0 ضرالا كنمىرعأ ىذلا» ويلا اذهام سايلااي هيلا ىلاعت هللا ىجواف ىتولمو ليث !:

 ( نيعوسل اعل ىو

 نورهدلو نهنيساي نبا
 وه لق د قعود ىحا

 مالسأ| هم هيلع ىلا , سيردأ
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 عضوم ىف سيرداناوهنع
 سايلا

 ار يرو ا و ل
- 

 ١ هه 25. تح 4 نورشلاو كلاثلا ءزل |

 سابلا ةزمه فذحم هنعفالخ عمناوك ذ نب أرق سيلا ناوىلا
0 

1 

 أ لاقف كطعأىناس نكلو الدلق متكناو كهابشإبو كباهماوقو اهحالصاعاو اهلهأو

 1 نأ دنرت ىثىأو لجو نع هللالاق ليارساىبنع ىرأ' ىنطعاف ىنتمملنا ساسلا
 | رطعالو ىقتوعدبالا ةباحس مهيلع ريستالف نينس عبس ءامسلا نئازخ ىنكلعلا كامعأ
 | قي مجرأأنأ سايلااي لجوع هللالاق كلذالا مهلذيالهناف ىتعافشبالا ةرطق مهلع
 | نينح سمت لق كلذنم قلخم محرأأن لاق نينس تسفرلاق نيملاظ اوناكناو كلذئم
 | لاق كدسرطملا َنءاْرْخ لمجأ نين-- ثالث كرأث كبطعأ نكلو قلي جرأأنالاق

 كبارشو كماعط كالقني ريطلا نم اشيج كلرخس أل اق براي شيعأ ”ىشىأبف ساللا |
 مع لجوزع هللاكماف تيضردق سايلالاق طصقت ملىتلا ضرالاو فيرلا نم
 ىلع سابلاو اديدش ادهج سائلادهجو رحجلاو ماوهلاو ةيشاملا تكلهىتح رطملا
 ٠ سابعنبالاق كلذ هموق فرعدقو ناك ثيح قزرلا هلعضوب هموةنم ايفتسم هلاح

 تلاق ماعط كدنعأ اهللاقف زوب سايلارف طسقلا نينس ثالث ليئارساىب باصأ
 اققدامارج المىتح هسمو ةكربلاب هنفاعدو هباعدفلاق ليلق تيزو قدقدنم *ىش مع
 هلاحنم لجرىبمم تلاقاذه كلنب أن م اولاق اهدنع كلذاوأ رالف ان زاهباوخ المو

 مهنه برهف ءودجوف هوبلطف سايلا كلذ اولاقو هوفرعف هتفصب هتفصوف اذكواذك |
 هتوآف وضد, بوطخانب عسيلا هللاقبنبا اهلو ليا رسام ةأرساتيبىلا ىوادنامث ١
 هبنمآو سابلا عسيلا عبتاو هبزاك ىذلارضا!نم قوعف اهنبالاعدق ءسما تفخأو |

 / باش مالغ عسيلاو نساوريكدق سايلاناكو بهذ اًميحدعم بهذو هءزلو هقدصو

 متاجلا نه صعيب ملنمت قلخلا نم اريثك تكلها دقكنا سايلا ىلا حوا ىلاعت هللازامث

 ىذلااثا نك !ىنعد برايلاق سايلانا نوعزبف رطملا حن ماوهلاو ريطلاو باودلاو
 كريغ ةدابعنع نوعزتيو هيف مهاع نودجرب مهلعل ءالبلانم هيف مهام جرفلاب مهلوعدا
 تكلهو ادهحو اعوح مكلهدق ركنا لاقف لعارسا ىنىلا سالا ءاج من هلل يقف

 نوبحت متتكناف لطاب ىلع مكناو [ ايا رجحشلاو ماوهلاو ريطااو باودلاو متابلا |
 لءفت مل ىهناو نولوقتاك كلذف ركل تباجعسان اذ مكمانصاب اوجرخاذ كلذ اولعتنأ
 اولاقف ءالبلانم هيفمتثاام مكنع جرفف ىلاعت هللا توعدو متعزنف لطابىلع مكنأ مع
 ساييلااي اولاقف ءالبلان م هيفاوناك ام مهنع جرفتإف اهوعدو ممانواب اوحرخف تفصنا

 لم ةباحمس تجر جرفلاب عسيلا هعمو سايلا اءدف انل هتلاعداف انكلها دقانا

 هللالسرأمث قافآلا تقبطو مهو تابتاف نورظني مهورحملا رهظىل ع سرتلا
 اوطقنرضلا مع ىلاعت هللافثك الف مهدالب تيمحو مهئاغ اورطملا ميلع لجو نع

 امد سايلا كلذ ىأر اظن هيلع اوناك ام ثبخاىلع اوماقأو مهرفكنع اوعزنيملو دهعلا |
 عضوم ىلا جرخاف اذكو اذكموي رظنا نوممزياهف هلل يقف مهنم هحيربنا لجو نع هير |
 مضوملاب ناك اذا ىتح عسيلا هعمو سايلا جرخف هبهتالو هبكراف ”ىشنم كءاحافاذك

 ىئاوق ساسلا ىدد نيب فةوىتح رانلاك هنولليقو راتنه صرف لقا هءرعا ىذلا ظ

 2 هيلع )
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ر ف كي هللا هعضوه ناكو ا مهولم>و نداس تاب رانومدخا د ءوظءوهءاونتف هج
 راصو بك

 نسحلاو راملابرضانا لكواك ىفايفلاب لكو سايلا ليقو نايح امهنارضاناو سايلا ف لقو مأشلا دالب

 نورذتو ) نادح امنا ؛ تاذاصلاوةروس ١ سانلا لوقباك ه4: ؟ 6١ ريح لوقنالورضالاو سانلا
 / وهودنمريملانويلطت ا وادنودرعتأ ه# العب نوعدن أ 95 هللا ب اذع#؟ نوقتنال ا هم وقل 01 نو( نيفلاخ | نسحأ ١ 0 و سمسم يعم مدمس جبع مبا

 5 ( نيلوالا 5 انآ هفراشادقوهتدابعنوكرتتو ! نيةلاا نسا زوو ل سلاسل دنأ نمل 1 يرو كبردنلا )نب ردوا | ت2 تي برا لجل لدول اس تالا الا ات ناك ماس مسا
 ٍ © نورضحل مهنافمويذكف © لدبلا ىلع بصنلاا صف-و بوقءيو ىئاسكلاوةزجحأرقإ ركأ ري قرع مر || < يلدالا كنا برو ركبرمللا لف هلوقب دبع رس مثةزحهلاب ىنملاراكتألا نيا
 رشأاب صوص قلطملا راضحالا نالوا ةنيرقلاب ءافتكا هّقلطا اكاو تاذعلاف ى

 5 ريت دولا | اوفوتلااضانرشما سالافارع يتصل
 ند كإ : لعبوقءيو سماع نب او عفان أرقو سلم ليلقوهو نيمعالك ب دنلا ءايفذحم هب :ره ( نيصلخلا هللادابع بو.نمألوا ماللاب هغيرمتبجتمجاذا معلا هيفانينكل نيبلهملاك هعاتاووه هال الا) راثاف ( نورضحل هلعج لّقو نانو نيتك ساحلاو غل « مايل لا مالس نيرخ الا ذل

 اوه ىذلا هللاٌةدايع

 نم لدبلا ىلع ورعىبلاو

 ىلع عفرلاب مهريغو نحل

 ىف هيلع انكرتو ) هموق : 8

 ىلع مالس نيرخآلا || نم هلادكب سابيلا هيلا فذقف ىنيمأتام سايلاا عسيلا ءادانف سرفلا هب قلطناف ل
 هموقو سايلاىأ(نيسايلا | هيدهلارخآ كلذناكو ل_ارساىىلع هايا هفالممسا ةمالعكلذ ناكف ىلعالا وذ
 نوسلا مهلوقكنينمؤملا شرلا 0 برسثملاو معطملاةذل هنع ماطقو ضرما نيب ند سابلا ىلاعت هللاعفر

 هلياد_.ء 0 ىعلا مهل اودع هموقو كلملا لك لحو نع هللاطاسو ايواكتاضرأ ايكلماسنا أ

 نيسايلآ هموةوريب زلا نبا ةنينلاىق ل-مرا هنأ سعاو بحأ لتقف مهةهر ىقح هباورعشب مل ثيحنم مهد
 مسانيسايزال عفانو ىاش ىتح ةنينملا كلتىف نيتاقلم امهاتئح لزرف نءؤملا كلذ نم كلملا ةًأما ايصتغأ ى

 هللا فضاق سالاو أ || ىبىلا الوسر هيو عدلا ىلاعتو ةئاعس هللاأيلو امههاظع تمرو امهموخل َت
 اللا هموقل لاقذا) هموقىلا 0 م . - 2 خه تعال ىلا هتلاكحو هنوظعي اوناكو لمارساونب همتنماف هدباو هيلاىحواو لتارا

 هللاريغ ةدابع ( نوقت
 نودبعتأ ( العب نوءدتأ )

 اروثلاَشو هللان ود نماير
 هلوط مم مهل ناكلاشو

 ةعبرأ هلو اعارذ نوثالث

 نورذتو) لءبهللاقبدجوأ
 نوكرتت ( نيقل اخلا رسحأ

 الف نيقلاخلا ,ظعا ةداع [ .
 نيسابنال نآرقلا لآ ل قو لسوهنلع هللا لص دحلآ دار

 2 ل 1 6 ع : دامع ٍ كا رقلا ءامسأ م

 ود( مكبر هللا ( هدودبعت واب 2ر1 1197 1 ب 10 83 001 مكعب ق كل د هيج ىف

 هللادابعالا) رانلاىف نوبذعمل (نورضحل مناف)ةلا_سرلاب (هوبذكف) مكلبق( نيلوالا ) مكثابآ قلاخ( مكئابآ بر
 (مالسإ)ءدعب نيقابلا ىف( نيرخ لاف ) انسحهانثس ايلا ىلع (هيلعانكرتو) كلذك اوسيل ,هناف ديحوتلاو ةدابعلا

 0 0 وهو نبسابلا ىلع ةمالسو ةداعسانم مالسل وق: نيسانلا ىلع تأأرقناذ مالسلا هيلعدحم لآ ىلع (نيسايلا لع)ةهالس

 سالانا ليقو ماعلكيف مس وملا نافاوو سدقملات سه ناضهر ناموص

 نياعسرملا نأ سالاناو ىلاعت هلوق كلذو راحلاب لكو» رضالاو ىقايفلا

 نول ان أ «ن ور 0 نءعلا لها ةغاب برلا لءلا لق كيلعب مهتيده تعم كلذ

 هوبذكف نياوالا مكئابأ ترو مكيردهللا ٍِ هلوديعتالف © نيقلالخا نسحا © د ١
 مهناف هباوتمآ نبذلا هم وق نم ىا## نيصلختا هلاادا.عالا 3 رانلا ىف ىا 0 نو 1

 1 مهلا ا 0 تت 0 0
 5 0 1 1١
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 نيرباقتاىف ازوجعالا نيمجأ هلهأوءانيجتذا نيلسرملا نمل اطول ناو نينمؤملااندابعنمهنا نينسحملا ىزجت كلذك انا)لآلا
 هيلع فقولاو( لاللابو) حابصلا ىف نيا اد( نيععصم ماعن ورقل)ةكملهااي(مكتاو نيرخآلا) انكلهأ (ان مد مث )نيقاملا ىف

 0 ولذصق متع ملا#او اهب نوريتعت ل وقع مكيفافاراج والد مأشلاىلا كرجاتمىف مهلزانم ىلع نورك ىنمي( نولقءتالفا ) قلطم

 ”عيجي ىلع ملسدق ىلاعتهللانال امهلبق نم 4 ؟6؟ ظذ- ةصق ( نورشملاو ثااثئاءزجلا ) متخاك ماللاب سنوبو
 ةاانع 0 تاك ةروسلا رخآىف نيلسرملا

 ركذ نبع كلذ قي اذ
 مالسلاب ادرفته دحاو لك

 |[ , نيلسرملانمل سنوءناو )
 برهلا قابالا ( قبأذا

 دمجح لقو سالاابا نيداي نوكف نالوصفم فما ىفامهنال نيساي ىلا لآ ةفاضا
 صصقلارئاس ظن بسانبال لكلاو هللابتك نم هريغوا نآرقلاوا سو هيلعدتلا لص 1

 ريممتلانا رهاظلاذا « نينمؤملا اندابعنمدنا نينسحملاىز كلذكانا  هلوقالو
 انسعد مث نيرباغلاىف ازو جعالا نيءولا هلهاوهانيجنذانيلسرملا نملاطواناوو سايلال

 كرجاتمىف مهلزانم ىلع# مهءاعزورقلو» ةكملهااي « كتاوط هناسقبس «نيرخآلا ١
 يا : 0 58 محلا طلح ماك |

 ىأ « لبلبو »ف حابصلا ف نيلخاد « نيمعصم نط هقيرطيف مودسزاف ماشلاىلا | 5 17
 ه] دساقلاو احابص هنع لحترملا امرعلزنم بيرق تءقو اهاعاو الباو اراهنوا ءاسمو أ 1 ل

 ١ "ىرقو# نيلسرملا نإ سنو. ناوو# هءنوربتمت لقعركف سيلفأ 6 نولقعتالف أ » ءاسم
 هموق نم دم رهناكامل نكل ديسلا نم برهلا هإصاوب ره # قباذاؤ قولا |

 ١ عراقف « مهاسف»ءواملا «نومحتملا كلفلا ىلاوه هياع هقالطا نسحهير نذاريغ

 كيذدك انا © نينمؤملانم هعابتاو سايلا هانعمو لصولاب نيسابلا 'ئرقو دعبهفو

 هانيحتذانيلسرملانل اطولناو #9 ىلاءتهاوق 6# #نينمؤملا ان دابعنمهنا نينسحلا ىزت
 انكلها ىا  انعد مث ل باذعلا ىف نيقاءلا ىا 4 نيرباغاا ىف ازوجالا نيمجأ هلهأو
 | مهلزانمو مهراثآ ىلعىا * ميلع نورتل © ةكم ل_هاايىا « مكاو نيرخ الا

 | «نولةعئالفأ له كرافساىف لءالابو ىا  ليللابو #9 حابصلا تقوى ىا « نيحصم وي

 | هللالسر ةلج نم ىا « نيلسرملانمل سنو.ناو أ لجو نع هلوق هك مسنوربتءتفىا
 بهوو سابعن.الاق ءواملاىا © نوعشملا كلفلا ىلا 8 برهىا قب اذا © ىلاعت .
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 ىلا )ا زاعاقأبا هر نذاريغب
 ءواملا (نومعتملا كيفلا

 مال_لا هلع ساو ناكو

 رح انالق نا فعلا هر

 || روتسملاكجرخ مهنع با ذعلا
 تر رحملادصقف مهن

 اولا_ةف تفقوف ةنفسلا
 هدم س نه قبآديع انهه

 نا نوراحملا عزءباهفو
 قباابق ناكاذا ةنبفسلا

 تدرخف اوعرتقاف رمل
 لاقف سنو: ىلع ةعرقلا

 ىف هسفنب جزو قب لاانأ
 (هاسف ( ءهاوق كلدفءاملا

 اندم 1 م مه راقف

 ءاقلا ةمهاسملاو ماهسلاب
 ةعرقلا ةهح ىلع ماهسلا

 (كلذك انا) ىنلاس ردا

 ( نين_حن ا ىزحت )اذكم
 نسحلااهانثلا و لمفلاو لوقلاب

 225 ا ل )ا نينمّولااندابع 0 هنأ (

 (ناكف ) (نيرباغلا فازوعالا نيمحأ)اثيرو اروعاز هيتنم|(هله أو ءاني<يذا)هموق ىلا (نيلسرملا نمل اطولناو ) نيقدصملا
 ! لحأأي ( مكتا و) هشاو طول دعب قب نمانكلهأ )نس رخ آلان يصد مث ) كالهلاب نيفلختملا مهتفلخم ةقفانملا دنأسماالا

 ملءفامنوةدصتالفأ(نولقعتالف أل دللابو ) راهلاب(ناعصم)امودادو ارو.صواروعو مودسطوا تايرق ىلع( مءاعزورمتل)
 | (نوحشملا كلفلاىلا ) هموق نمرف لاقنو هموةدنعنمجرخ( قنأذا)هموقىل!(نينسرملانأ سنو نا وزع اودنقت الف

 ةنيفسلا ىف عراقف(مهاسف):زملا ةرقوملاةنيفسلا

 تعقوف اوعرتقاف هدم_سنم قبآ دبع انهه نوحالملا لاف ةنفسلا تستحاذ ةنيفسلا
 لّقو ءاملاف هسفنجزو قب آلانا لاقف سنو. ىلع عقنىهو انالث اوعرتقاف سنوي ىلع

 | مدقف مهعمبكرينأ داراف بكس ءاجخل هلزانباو هنأ سما همم تناكر لا ىلا لصولملهنا
 ةحوم تءاجو كك رللا بهذو تكا نانو هني جوملا لا اهدعب بكري هن أسما

 0 الل د وفارتمألا نالادخاد تادناحو رك الادنا تذخأت ىرخا
 مكفنا نوحالملا لاقف تدكر رحلاىف ةنيفسلا تممالف موقلان م ةيحاندعقو هبكرف
 نف اوعرتقاف رهاظ بدسالو عرريغنم ءارتامث ةنيفسلا فوقو لص ملالاو ايصاع

 سون مهسج ردف اوعرتقاف لكلا قىغ نم ريخدحاو قرغينالف هقرغن همس جرخ

 عراف ىأ *« هاف 9 ىلاعت هلوق كلذ



 ذلا نع 3

 رفظلا ماسقم نعقلزملاهلصاوةعرقلاب نيب ولغملا نهراصف 72 نإكف ملعا

 ةئرفسلا  بكرف هد ىلاعتهللا ءسعأي نالبق مهني نم جرخ باذعلاب هنوقدعوال هناىور
 هسفنب ىرو قب الاانا لاقف هيلعةعرفلات>رخفدإ [وعوتقاف قيادنع انههاولاقتف تفقوف 7

 اع تآوا ةمالملافلخاد « ماموهو يط ةمثالانم هعاتباذ «ت وكاهمقتلا املا ىف

 نمناك هناالولفإو بوشمىف برشك مبا نم اينبه فلاب 'ىرقو هسفن ميلموا هيلع مالي ||
 الادلاال هلوقوهو توحلا نطبىفوا هرع ةدم عيبشلاباريثك هتلانيركاذلا( نيمعسملا ||

 © نوثعم موب ىلا هنطب ىف ثباو» نيلصملا نمليقونيملاظلا نم تنك ىنا كناحعس تنا

 ءارسلا ىفهيلع لبقانهو هنأشل مظمتو ركذلا راثك اىلع ثخ هيفواتيم لبقو ايح

 ناكملاب #ءارءلاب# هظفل ىلع ت مم « هانذبتف » ءارشلادنع هدسدخا
 نسف سو اعفار ةنيفسلامم راستوحلانا ىور تببوا رحمت نم هنطذياع لاخلا
 مون ضعب ليقف هثبيل ةد-ه ىف فات>او هظناف ربلا ىلا اوهتنا ت> مسنو سنوب هيف

 لبق هللا امت 4م .ةسوهو# نوعبرا ليقو نورشعلقو ةعبس لقومايا ةثالث لق

 نم ا ةلظم هقوفىا ههيلع انتبناو دل وبني لفطلا ندبك هندي راص

 ناكملابن طق نم ليعف هقاسىلءموقالو ضرالا هجو ىلع طسنب ةرخش نم «# نيطق

 سنوي ةوسىؤةصقلاتمدقت دقو نيبواغملا نيعورقملا نهىنعي 6 نيضحدملانمناكف 8 |

 هنأالوافإط هيلعمالياع تآىأ 4 ملموهو ظ هعاتباىأ# تواعادمقتافوف ءايبنالاو |

 لاقو ركذلا ريثك ناكو كلذ لبق لجوزع هللا نيرك اذلانءىأ #© نيمعسملا نم ناكأإ
 هنكلو توها نطب ىفةالص هلتناكامن سحلا لاق ني دءاعلا نم لمقو نيلصملا نه سابعنبا
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 ناطبىف ةدشلا ىف مقو املفىلاءئهللارك اذ احلاصادبع ناكسنون نافذ ةدشلا ىف كرك ||

 لام طب ىفثبا # نيمعسملانم ناك هنأ الولف لاقف كلذدل ىلاعت هتللاركش توملا |

 كياححس تن الا هلاال هلوش تون طبق 2 1 لقو 4 نوثعبسموي

 نس تنكالل

 ىلا 120 م 3 ةذيف »8 لجوزع هوت هةماقلأ م
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 ةوق هلت ملو همظع قرو ه4 ىلبدق ناك ليقو طعمملا خرفلاك ليلع ىا © ميقس |

 أ لوقو امون نبرثع ليثو مي و مايأ اك توكل + نطبى:ثيل هبا لكك أ /

 قع « نيطش ن ٠م ةرخش هلع انثبنأو 9 < 0 8

 لديوهيلع عقبالناف بابذلا نع اهقاروايهتطغ ءابدلا تناك اهنا ىلع رثكالاو هيماقاذا

 | ءاخرلا ىف هللا اورك ذا مهضعب لاق ةعدقلا هتءاط هل ىلاعت هللاركشفاخاسالع مدق |!

 | ىلاعت هلل ةقواخم اهلك داثعلا كلا ل كا اوه توما نك نإو 5

 أ وهو 8 لحاسلاب لبقو تاينلاو:رمتلا نع ةيلاسغلا ضرالاب ىأ « ءارعاب ف

 ) دوبقلا نم هم طب ٍِق كلكم ) 0 ثلل 2 كلذ لبق نم نيلصملان»

 (نيوعسملا نهناكهناالولف) ةمالملاف لخاد(ملموهو) هعلتاذ ( ت رحلادمقتاو دع رقلاب نيب ا 0 نم ااكت) ٠
 تيكا كياوعس تن :أالا 4 تافاصلاوةروس ٍ هلاال نيلئاقلانموأ - يلا مس مسه نيرك 11 ا

 نيلصملانم 07

 سابع نبا نعو كلذلبق

 مدست لك اىهنعدّرلا ىذر

 لاو ةالصوهفنآر ملا ىف
 4 رحاص عفر. اصلا لمعلا نا

 ىلا هنطب ف ثبلل ) رثعاذا
 قل رهاظلا ( نوتعموب
 نعو ثعبلاموب ىلا ايح

 هإ توأان طب ناكلةداتق

 ٠ د .ةااموب ىلا | ربق

 ع 8 أ مايأة ثالث هك

 يمثلان ءوامو َنيعب رأوأ

 2 هظفاوةودكدمتتلا

 هاتمقلاف ( ءارعلابءانددنف )

 رجشال ىذلا ىلا ناكملاب
 ( ميقسوهو )تابئالوديف
 ماقتلا نه هلاناع لع

 هنديداع هناىوروت وحلا

 دلوب نيح ىصلا ند

 ىأ ( ةرهش هللعانشم أو )

 اي هلةلظم هقوف اهانشبنأ

 ناسنالا ىلع تيباا بنطي

 ىلع روهخجا (نيطق نم)
 نأ هلسافو عرقلا هنا

 هدلنع عمتج ال تايذلا

 ايان راوشالا ع او

 ةعللا ىهاذ نيعورقملا

 همقتلاو ) ءاملاىفه هن قااف
 2 ميلموهو) ةكيسل (توحلا

 مولي
 (نيوعسملا نم ناكمناالواف)
 (ءارعلاب) هانح 3 انديتف)

 هموق نم رف اع ل



 ١ لاقعرقلابمتل كناطسو هيلعهللا لص تف[ 7٠6 ]قمح هللالو سرا 4 نورسشعلاو ثلاثلاءزجلا ) ليقواءافتراوادادتماو
 سنوب ىخ أ ةروغش ىه لجأ
 (فاأ ةئأم لاءاننش رار
 ثعب ن.ذلا موقلا هددارملا

 نوكف ماقتلالا لبق مهلا

 ( نودزروأ ) ةروضمدق

 اذا ىأ رظانلا ىأرح ىف

 فاأةئامىهلاةىئارئااهآ ر
 لاق جاحزلالاقو رثك أوأ
 نوديزب لب هانعمدحاو ريع

 ةديبعونأو ءارفلا كلذلاق
 كلذكس ايعن. نع لقنو

 هبل راع وهن( 07 (

 ىأ ( نيح ىلا مهانعتف )

 مهتفتساف ) م <لاجآ ىهننم

 .(نونبلا مهل تالا

 لوأىف هلثم ىلع فوطعم
 مهتفتساف ىلع ىأ ةروسلا
 تدعارتناواقلخ دشأ ,هأ
 | هللالوسر أ ةفاسملاامهنب
 هحونع شيرق ءاتفت_ىاب

 قاسم الوأ ثعبلا راكنا

 مات لا 0 مضءس

 ىريضلا زوسقلا هحو نع

 هللا واح ثمحاهو م-ق ىتلا

 نيطةلاوهف قاىلءموشال

 فل ةثاماكلا ءانلرأو)

 نوديزتلب ( نوديزيوأ
 5 ) اونماو 6 ) افلأن رشع

 ىلا ) مءانلحاف (مهانعتف)

 الب توملاتقوىلا (نيح

 لهأ لس( مفتساف) باع
 (تانبلا كبرلا) علم ىجةكم

 لبق اه لظتس ل 1 شدا ع ةطسنم تن اكو لو ةرحمتلا كلت ١ لظاسإ |

 هرمش تبنو هخل دثغا ىتح ةيشعو 26 ل 1 لرش هللا تفلت درعو ثناكو ١

 1 زد ن نوصل سهلا رحب هنا و ةروعشلا تسبب دقو طظقتسا مث ةموث مناف ىوتو |

 نم فلا ةثاع لع لوكا

 00000011 2 نأ لق لاصوملا ضرأ نم ىوني لهأ ىلا هلسرأ لقا
 10 ان ل اك

 ا نإ زو لقو توما نطب نه هحورخ دس ميلا هلا سرا ناك لقو ظ
 انعم سابع نبا لاق 4 نوديزبوأ © نيلوالا موقلا ريغ نيرخآ موق ىلا هلاسرا |

 ىتارلاريدقتىفنوديزبوأىنمملاو اهلسأ ىلع وأ ليقو نوديزب لب ءانءمءلدقونودنزنو ١
 مهآ راذا ْ

 هكا ق3 ١ حسنت فالح دف هس م عم ح2. ب تح هس صو سم جس حمم ع وس عج جحا

 هرامكث ىلع رطفبو هناصغاب لظ:_بو هقروب ىطختب زوملا ليقو نيثلا ليقو سنون
 ةيدارملاو ى ونين لها مهو مهنع بره نيذلا هموق مه «#فلاةثامىلا ءانلسرا رو
 رظانلا ىأ ىف «نوديزبوأ # مهريغ ىلاوامهيلا نا لاسر اواهلا سرا نه قبسام

 «اونم انزهواولاب”ىرقوةرثكلابفصولا دارملاورثك اؤا فلا ةئام مهلاق مهءلارظناذاىا
 متع ملاغاهلعلو جلا مهلحاىلا# نيحملا مهانمتف لف هرسغعت ناعالا وددحت و ادوقدصف

 ىلواوءاربكل ا عئارسشلا بابرانيب وامهنيب ةقرفت صقل ارئاس هب ماع طواةصقوهتصق

 مهتفتساف © ةرولارخآآ ىف نر وكذملا ل -رلا لكل لماشلا ملستلابءافتك اوالسرلانمهمزعلا

 هيلعهّللا كس هلوسر سما ةروسلا لواىف هلثمىلءفوطعم © نونبلا هاو تانبلا كبرلأ

 ايراح هريرشت ق مالكلا قاسو ثعبلا هراكنا هحونع شررق ءاتفتسابالوا سو

 ثريح ةمسقلا هحونع مهئاتفتساب ىمامث ضءبب اهضءبالوصوه صصقلانم هالي

 مطدلاو ءائثقلاو عرةلاك ضرالا هحو ىلع طسنبو دتع تبن لك نا. لق عرقلا

 ةشورعم تناكو كلذ لق ن 6 ملو هَ للاخت دلل نوم لبق نيطق وهذ هوحنو

 سأوب ناكف اهدنع عمتجال تايذلا نا ىهو دنا عرقلا رجم# ىو لالا هل لمعلا

 الو ةريع* ىلع نزخنأ لاثو ليري_ح هيلا ىلاعت هللا لد قال هدحو اديدش

 *« فاأ هكا 1 و 2 اونانوا أ لو كتمأ ن

 5 ملا عجرينا سأ توحلا نطب نه جرخ الف با

 نيقواخلا ريدقت ىلع كلاذ كلذ ىلع نوددزن وأ فاأ ةئام ءالؤه لاق
 هدضعبوافلا نيرمثع وناكسابع نبالاقف ةدايزلاامأو لوالا سابع نبالوقوه مدالاو

 نع هاا لص هنلاال وسر تل امناَد هنعىلا_هتهللا وذ ربعك نءىبانع ىورام

 ىذمرتلاهجرخأافلأ نيرسدع نوديزبلاةنودزب وأ فا أةئامىلا ءانلسرأو ىلاعتدلوق

 ىفعي ةياونم وافل نيءيس لق و انا نيثالثواءضظب نوددزب ليقو نسح 0

 مهلاجآ ءاضقناىلا ىأ# ني ىلا م 00 تاذعلاةشاعمدمب سنا مهعأا كدر نذل

 كيرلأ » خبوت لاؤس وهو ةكم لأ ل ه0
 هللا تانب ةكئالملانااوعزرادلادبعنب ةلسىنبوةنيهح ناكلذو # نونبلا يلو تانبلا

 ا فاو ثا ناوكرت الام 0 سو هيلع هّللا ىلص ىناا مها لاقف منن اولاق روكذلا( نونلا مهلو ) ثانالا



 فللذ | يا امك مهنال مهل ليهجتو مب 2 نهم ةدهاشملاب يلع يللا داع (نودهاشم >وانان ادكمالم الملا 2

 لالدتلا قيراط الو قداص 0 تافاصلاو 5 ةروس ْ رابخاب الو ه7 ؟ 66 7-1 مءواق ىف 0 هلعمشلا قلم اولا ةدهاشم

 نشف ةنينأمط ْنَع كلذ

 )داك ت6 ياهج طار ةال

 ىلع اوداز ءالؤهو هللاتانب ةكئالملا مهاوقف قبلا ٠ مهسفن :نالو تانبلا هللاولعج ٠
 ١ ةصوصةدالولاناذ ىلاعت هللا ىلع ءانفلا زيوحو مسا وهو رخآ تالالض. ك ريغقلا

 | هلزيسنجلا عضوااوامج ثيح هيلع مس لزطفتو ةدسافلا ةّاكلا ماسجألاب
 | كلذ راكتاىلاعت هللاررك كلذإو مهوثاثيح ةكئالملاب مهتاغساو مهل امهعفراو [] '

 ضرالا ق-كنتو هنم نرطفتن تاومدلا داكت امن لمحو ارارم هناتكىف هلاطباو ||

 | ةمئاطلا ءذه ضاصتخال نيزيخالا لع: روصقم انهه راكتالاو اده لاطا رز |
 | ماهقتسالل لداعملا لعج شح مهعابط ىضتقع ةماعلا هكردتا# امهداسفنالو امهب

 ا نال ةدهاشملا اع صخ اماو 4 نودهاش مهو اانا ةكئالملا انقلخ مأ» ميسقتلا ىلع
 | فرصلا لقعااب هتفرعم نكمل مهتاذمزاولنه تسيل ةثونالانافدنالا عيال كلذ لاثما

 مهةلخاودهاشدق مب 3 هه نوب مهاهج ٍطرفل ماب راعشالاو ءازهتسالا نم مقاما

 نم منا الأ ( مهقاخ

 هلئادإو 3 ولوقمل مهكفا

 مهل وق ىف ) نوب اكل لاو

 (نينبلا ىلع تانباا نطسا)
 وهو ماهفتسالل ةزمهلا مفب

 تفدحو مب وت ماهفتسا

 اهن 3 ءانهت 2 لد ولاوزره

 00 00 0 ظ « نوبذاكل من و نفاه قوي تتش ان دل « هللادلو نول وقبل مهكفأ ع نم مهناالأو
 0 لع و1 فعال ءافطسالا و ماعتتساو رانا ماهغتما نخل ككل ناسا كن نوما ورك ذملا ووجلا 7 ( نورك ذتالفأ ل دسافلا | دساول| هيف وتس لود تع ودل ةكئالملاىا هللادلو ”ىرقو هءنوشدتباعف
 ل وسم كرما ةلالدإ ماهفتسالا فرح ف ذح ىلعةزم<لارسك عفان نعو ىشلا ةوفص ذخا
 نأب ءامسلا نم مكيلع تلزن | دلو نه هلادبا وا قطصا مهلوقىف نويذاكل ىا لوقلا راعشاي تابثالا ىلعوا اهيلع

 يعل زنأ ىذلا(ىبتكب | ا ناب ءامسلا نم مكيلعتلزن ةهعضاو ةدح « نيبم ناطلس مكلما ظ كلذ نع 1 اونأف ) هللاتانب ةككالملا | ءذنم هلا  نوركذت الفأ #9 لقع هيضتربال اع « نومكحم فيكحح ملام ف هللا ||
 م اوعدىف(نيقداس متكنا) 5 0 اوعدىف 9 نيةداص متنك نا ٍِه مكب ء لز'ا ىذلا 4 0 اونأف ١ هناش ا ٠

 مهراتتسال ةكمتالملا(ةنجلا ْ ليقو 4 تاو ره هللا نا اولاقل قو ةبترملا هده اوفلس نأ || نيبو) هللانيب(هنيباوامجو) ا ع 0 0 9 4 5 5 ةنجلا نيبو 1 ١
 000 معز مو( ' تانبلا 7 نوفكتتمل اوناك برعلا ناللطاب كلذونبن :لامهاو تانبلا هللاولءجىنمملاو | 1

 مهواثانا ةكئالملا انةلخ مأوط قلاخل بسن فيك ق ةراخماهنمفكتتسي ىذا ىثلاو | ا
 نولوقيل © ,ميذكن م ىأ ريك |نمممناالا» مهاياانقلخ نو رضاع «نودهاش | ا

 ؟عزىفى ا؟تااؤنسأو اوعزايفىا «نونذاكل منا رة مه«عزيف ىا# هللادلو ْ

 7 أ # ن نو* د ملام عيرقتو ميو ماهفتساوغو «نينبلا لع»

 ااا البا | نيب ن اهرب ىأ «نيرهناطلس مكل مأ طن وظ.تالفأىأ «نو ركشالفأ» نينبلاب كلو |
 / نا مكل وق ىف ىأ « نق داص من ناوي ةح> هيفر كل ىذلا نمي # مكاتكبا وتانادلو هللا ىلع |

 اوان مسي دكت نود
 1 اراقب (هق (ِنا مات <ال 5 ةنلاي دار أ لق «ابسن ةنحلا سو هني اولمج وال , ْ

 0 ) 0 ( ْن ولوشاع ا ل 0 1 “ 1

 حلم وزبةكم رافك (اولعجو) هللا تانب , ةكئالملا نا (نيقداص منك نا مكباتكب | ونأف)هللا تانبةكتالملاناهبفنيبباتكا
 ةكئالملا نسب و هلازباستةخال

 ةكئالمل نقاش از تشل

 مهو ) نولوقت اك( اانا
 الا 0



 ”راثلا قرورضح لودلا اداوم نيذلانا ةكئالملا تلعدقاو ( نورض#ل منا نجلا تلعدقلو ) ةكئالملاهتداوف
 1 اسمن رضحلا نم عطقنم ءانثتسا (نيصلخلاهتلادابع الا ) ةدحاصلاو دلولا نءهسفن زن (نوفصياع هللاناحمس )

 ىأ نوفصي واو نمءانثتسالا مقينأزوحودهنه عقوام نيبو ءانثتسالانيب ضارتعا هللا ناحتسورانا!نم نوجان نيصاخما
 : مهو ( متتأام) مكيدوبعمو(نودبت امو ( ةكم لها (مككاف)هب هوفصل نأ ند ءآرب نوصاخملا نكلو كلذ. ءالؤه هفصنب

 ماللا رسكب ( ميسا لاص وهنمالا) ف ؟6> وس نيلضع (نينتاش) نورسشعلاو ثلاثلاء زا م١ هللا ىلع ( هيلع) اعيج

 2070 ا ها

 الا | 2 نواصت ملأ
 قيس نيذلا راثلا باح

 مهلاعأ ءوسب مهنا هلعيف
 اهواصي نا نويحوتس

 نالف ىلع نالفنتف لاق
 اهدسفأ لوقت اهمتارصا
 مكتاف نسحلا لاقو هيلع
 لوقلا اذه نولئاقلا امأ
 مانصالانمديوديعتىذلاو

 ناثوالا ةدابع ىعمتأام .
 ردق نم آلا ادح أ نيلضع

 ئىأ ميحجا قضينأ هيلع

 متنأام لقو راثاالدس

 هيلعتببجو أن مالا نياضع
 ىفامو ةقاسلا ىف لالفلا
 عضومرف نمو ةيفان ألم
 نسحلا ار قو نينافب بصنلا
 ماللا مب مهلا لادَص

 امج نوكي نا ههحوو
 ةفاضالل نونلا تفذُحخل

 ءانقتلال ' وااؤلاتفداو
 ىف ماللاو ىهنينكاسلا
 ظفللادح وم ندو ميجا

 ىلعوه لم ىنملا عوج
 هانمم ىلع نولاصلاو هظفل

 ماقم هلالا )دح أ(انمامو)
 هزو اجيال :دابعلا ف( مولعه

 وادا فا ةرفكلا نا « ما ةنجلا تاع. دقل 1 نا وخا ناطشلاو هللا اولاق 0

 # نوفصياع هللا ناه- ه باذعلا ىف نورضحمل هه ةكئالملا ريغب ترسف نا ةنحلا ظ

 لصتموا عطقنم نورضحملا نمءانثتسا © نيصاخملا هللادابعالا و بسنلاو دلولا نم ظ
 « نودبعت امو مكناف 0 نوفصي نموا ضارتعا امه امو مهمل اع ريوملا نسف نا

 سانلا نيدسفم © نينتاش © هللا ىلع # هيلع متناام » مهباطخ ىلا دوعا ا

 اهالصي رانلا لها نم هنا هلعىف قيس نم الا« ميعجلا لاص وه نه االا #2 ءاوع الاب ا

 نوكيي نا زوو بئاغلا ىلع بطاخلا هيف بلغ مهتهل الو مهل ريض متناو ةلاخمال ظ
 نولازتال ءانرق متيلاو مكنا ىا ريادسم اداس ةنراقملا ىنعم نم هبفال نوديعت امو |

 ايجوتسم الاضالا ةنتفلا قيرط ىلع نيثعاس نينا هنودبعلام ىلعمتتاام اهنودسبعت

 ءاقثاال هواو طقاس نم ىنعم ىلع لو مح دنا ىلع ملا لاص ىرقو مكلم راثلل |

 ىسنملاك هن قوذحلا وا كنئأش ىف كاثكح باقلا ىلع لئاص فيفخت:وانينكاسلا |

 « مواعم ماقم هل الا انم امو ط ةيفاعك ةيلاب اهلصا ناف ةلاب هب تيلابام مهلوق ىف اك

 ماقم هلالا دحا انمام ىنعملاو مهتدبع ىلع درلل ةيدوبعلاب ةكّتالملا فارتعا ةياكح |

 را ديال هللاصأ كلا ءاتيالاو ةداسلاو ةفرعملا ىف مولعم.
 م-هاولاق سلبا مهنمو نجلا مهيأ لاش ةكنالملا نم ىح مه سابع ن.الاق راصبالاّ نع |

 لقوئجلا تاورس اولاق ممتاهمانفهنع هتلاىضرقيدصلا ركبوبأ مهللاقف هللاتانب |
 نه ديا ةقدانزلا لوقوهليو ىلاعت هللاةدابعف نيطابشلا اوكرشأ منا بسنلا ىنمم )

 « نورضحل# لوقلا اذهىلئاةىنمي « مناة نا تلعدقاو» ناطيشلانمرسشلاو هللا
 © نيصلخما هللادابعالا 9 نول وقباعهسفن ىاعتهللا ءزن # نوفصي امم هللا ناس و رانا! ىف ىا ٠

 ةكم لأي ىنعي« ركنانإ» نو رضحال نا ىنملاو نيرضحملا نم ءانثتسا اذه

 © نيتتافب# نود تام ىلعىأ © هيلع متأام 96 ماتصالا نمىا «نوديتامو» |
 ةواقشلا هللا لعىفدل قبس ن مالا ىأ * مسجلا لاصوه نمالا »8 ادحأ نياضع أ ظ

 « مولعمماقم هلالا انمامو ط ةكتالملالاح نع ارابخسا ىللاعت هلوق # رانل !!لخ ديس هناو

 تيقأو فوصوملا فدخل

 2 6 ديه, ) هللاكيرش هللامم هللادنما سيلبأ اولاق ثيح ةقدانزلاف تلزن لاقبو هللاتان ةكئالملا اولاق ثيحابسن
 رانلاىف نوبذعم.( نورضحل ) ملم ىنب ةكم رافك ىنعي (مهنا)ةكئالملا( ةنلا تلعدقلو ) رسشلا قااخ سيلب او ريدا قلاخ
 نويذكيال اف ديحوتلاو ةدابعلا ف ( نيسلخلا هللادابعالا ) بذكلانم نولوشاع ( نوفصياع) هسفنهزن (هللاناحعس)
 ةكم لهأأي ( ركاذ) شحاوفلاو كرشلاو رفكلا نهنيموصعملا نيصاخلا هتلادابعالا نود نورضحل مما لابو هللا ىلع

 ١ سيلباوهو مكممرانلا ل خاد ( معلا لاص وهنمالا ) نيلضعب (نينتاش) هندابعىلع(هيلع متأام)هتلان ودنم(نودبءئامو)
 كر فورس (مولعمماقمهلالا)انمامو مالسلا هيلع ليربجلاق ( انمامو ) مكعم رانلا لخادهناديلعتردقنمالا لاقو
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 نحمل اناو ) نينمؤإل نيعاد شرءلالوح فصنوأ ةالصلاىف انمادقأ فصن ( نوفاصلا ندقل
٠. 

 ىتحةكمالملا مالكنم نوفصيامم هللاناحمس4وقنمدلبقامو اذه نوكينأ هجولاو نولصملاوأ نوجزملا ( نوصصسللا
 اولاقو ةزماابرةبسانمىف ماع نو رتف«نيكرستملانااودهشوةكئالملا رعدقلو ليقهناك ةنلاتلعدقلو هلوقىف مهرك ذب لصتب
 - رفكلل اولاقودنم مه ٌدريو ( تاناصلاوةروس )+ نيصلخلا هللادابع سه[ "ه0 زق»ح اونثتساو كلذ نع هوه زافدتلا ناس

 مكتيلا و مكتاف كلذ عص ذاق أ دقلو لاق هد م ةنلا تاعدقاو هلوَش لصتيل مهعالك ند هللا نادعس هل وق نم هلقامو 1 هلآ و مكتاذ كلذ عصاذاذ |” رود و روك 0-5-5

 0 1 موي 1 | 0 3 6

 0 00 مث هنع هل ايزنت هللا ناحمس اولاقو كلذ, نوبذسم نيكرشملانا ةكت الملا تملع |
 الاءواضتو هقاخ نمادحا ()' ةردقملا ةواقشال كل ذب نانتفالا ناب ةرفكلا اوبطاخ مث هنم مهلتءربتنيصتخملا اوقسلا ||

 تعقاو فوضوملا فذحف امنوزوامتنال اهيف مهيتاع توافثوةيدورءلاب اوفرتعا مث فكورانلالهأ نهناكنم [ 3
 ةزعلابرل نيبسانمنوكت ١ ين ومسملا هتلاناوفة مدخلا لزانموةعاطلاءاداىف «نوفاصلا نئتلان اووف هماقمة فصلا ||
 نيب ءالذادبعالا نامو ظ فراعملاق اذهو تاءاطلاف ماجر ديا ةراشا لوالال ءاو هءقيليالاع هليزوهزلملا ]

 نه مولعم ماقمانم 0 كلذىلع نوبظاوملا منال صاصتخالاو ديك أتلانم لصفلا طيسوتو ماللاوناىفامو ا

 0 6 0 نينهؤملاو ل-سو هيلع هتلاىلص ىنلا مالكنم وهلقو مهريغ نود ةرتف ريغنم اسعاد
 را ار ]ا هكنوفاضلا نمملاناو ةمايقلا ف هللاىد. نيبوا ةئهلا ىف مولعم ماقم هلالا انماموىندملاو |

 مل عسا | نيو هموم هديا نيو نا يشوف /
 لبق 0 110 <« نيس اهإامابكا ٍس ميت 0 ناد ارك" ا 1

 اللوح لو ل يدا دل جداا ىأ © دياورغكف ف مهلثم فلاحا ما ا
 مولعمماقم لالا دج ,ناسملا || ىسفن ىذلاو طئتنا اهل قحو ءامسلا تطالاق عسو هيلع هللا لس ىلا نعرذوبأ ىورو نءامو ىنعي !سوديلعمتلا | 2“ وأ ىلصي كلم هياغو الا رش عضو. تاوع-لا ىفام سابعنبا لاقؤل هيفي اي

 نم هلعردت ىلعةمارقلا موب || وهو ىدمرتلا هجرخأ ادج ايم هنا هيي متعاو كانوا عباصأ عيرأمضوم اهفامءدس
 كم نأ ىسع ىلامتدلوق || تهتحو لبالا تاوسأ ليقو بادنقالا تا وصاةططالا لق كيد ل فرط |
 232 وع اناقتك | ١ كب ندم لكم 5 و تطا ئح اهلقثأ دق ةكئالملانم 1 ثيدحلا ىنسو |
 نوفظام كا دئاولا ا ةدهاشملا و: برقلاف أ واس ماقد مل الا مش ليكو طيطاقخ نال ملذاو ةككاالملا |
 لانوعسو ةالصلاوف | نمي اناو 8 اضرلاو ةبحناو ءاحرلاو فوخلاك ةفلتخم تاماقم ىلع هتلادبعي لبقو
 هللع زوحنالاع هنوهزنيو ||| ةالصلا ف سانلاف وفصك ىلاعت هتلاةدادعف مهمادقأ ا ةكلالملا ىنمي  نوفاصلا | ١

 ىأ (نولوقتيل اوناكناو ) || هلل نوهرتملا لقو ىلاسمت هلل نواصملا ىا © نوحتسما نحل اناو و شن ف0
 ةثعيم لبق شيرق وكر.ثم لإ ةالصلاب ىلاعت هللا ودبس مهنا عسوديلعدتلا لس ىبنلا ليربج ربح هوس لك ل ل
 اندنع نأول )ءال_لاديلع || «نولوقيل اوناكاوو» لجو ع هلوق © رافكلا تءزاك نيدوبمعاوسيل جاو عت
 اباتكىأ(نيلوالا نماركذ || © نيلوالا نم اركذ انذنع نأ ول و حسو هيلعهتلاىلس ىنلا ةثبلبق ةكمرافكى نعي |
 نيدلا نيلوالا تتك نم هلل ةداعلا انصلخالىأ ## نيصاخلا هللادابع انكل © نيا دالا باتكلثم اباتك ىع |[

 أ اوفلاخ ام انفلاخاملو اوبذك امي انيذكاملو هللةدابعلا ( سم #6 اخ و اق ) انصلخال ( نيصلخلا هلل دابع انكل] ّلالاوتاروتلا يلع لزت ا لا ل هوو تي يصار
 هءاورفكف)بتكلانيب نم زم وهىذلا باتكلاو راكذالاد.سوه ىذلاركذلا .هءاق
 لبق (نولوقيل) ةكملهأ ناكدقو ( اوناكزاو) نواصملا(نوحسملانل اناو ) ةالصلا(نوفاصلانمتلاناو) هامتلا ٠
 هللادابعانكل )نيلوالا ناك اك نيلوالالرلثءالوسر(نيلوالانم اركذ اندنعنأوإ) هلا !سو هيلع هللا لصدخم ”ىعلا

 نآرقلاومالسلاهيلعدم* ( هباورفكف ) نيدحوملا( نيصالأ

77797920 

 0 يي ع
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 "101/2 كلو ةقرافلا ىه ماللاو ةلسيقتلانم ةففتع ناو ماقتنالانم مهب لحتامو مهيرذكت ةبنم (نوملعيفوسف
  دحاو ىنمهىف تمظتناامل اهنال تاملك ىهو ةملكاها_هءاعاو ( نويلاغلا مهلاثدنجنأو نورو_صنملا مهل مهنا) هلو ةملكلا( نياسرملا ندا انتملكتقب- دقلو ) ءرخآومهسأ لوأ نيب مكف هيفنيداج لوقلل نيدكؤ.هنولوق
 مهلع مهولعو ايندلاىف لاتقلا جالمو جاححلا مواقمىف مهودعىلع ولعب دعوملا دارملاو ةدرفم ةملك مكح ىف تناك

 ىقعقوناو ةرصنملاو رفظلاهنم 1-5 "6م 1- كااغلاو 1و مل اوثااثلاءزلا م هساساو مهيم اةد_عاقنا لصاخلاو ىقءلا قاورصنايندلا ىفاورصننب ملناامهنعمللا ىخر سا,« نبا نعو ب رح ىف ىن باغامن ا نءوةرخ الاف

 نماسوش كلذ ف.عاضت
 ةريملاو ةنغاو ءالتالا

 انتلك تقبسدقلو 9 مهرفك ةبقاح 6 نولي فوسف و اهيلع نيمملاو راكذالا ف رشا
 نوروصنملا مهامنا ©ىلامت هلوقوهو ةداغااو ةرصنااب مهلان دعو ىا#نيلسرملا اثدابعا
 ىهو ةلك ءامساعاو تاذلاب ىضقملاو بلاغلا رايتءابوهو « نوبلاغلا مهلاندنجناو

 وهو 4 نيد ىتح 9ع ضيىعاذ 4 مع لوتف 4٠ دحاو ىنءعمق اهءاظتنال تاك

 ذئنيح مهلانيام ىلع © مهرصباو وف حفلاموب لدقو رديموبوهو مهللع كرصنا دعوملا
 « نورصبس فوسف # همادق هنأك بيرق نئاك كلذ نا ىلع ةلالدلا ىمالاب دارملاو
 ديتاللال دعوا فو_سو ةرخآلاىف باوثلاو ةرصنااو 7 كلانيضقام

 اذاف » لزنف اذهىتم اولق نورصبب فوسف لزنامهناىور © نولهتس انباذءفأ ف
 ليقوةتغب مئانشب خاناف مهمه شيحيدبش ةتنب انش باذعاا لزئاذاف 6 محاسب لزن

 حابص ءاسف و باذعا!ىا لزنو رورجاوراجلا ىلا هدانسا ىلع لزن' ”ىرقو لوسرلا
 حابصنم راهتسم حابصلاو سنجل ماللاو مهحابص نيرذنملا حابص سئيف « نرذنملا

 ةراغلااوعس اصلا ىفةراغاا رمودعملا مهنم روف ت رثك الوباذعلالوزن تقول تدبملاشبحلا

 مدقن عي« نيلسرملاان دابعلا:تلكت قبس د قا ووط ىلامتهلوق ه6 مهلدي تدي نول ف وسف»
 «اندنج ناووط ةغلابلاة خلاب ىأ «نوروصنملا مهل نا ,هرصننيلسرملاان دابعلاندعو

 مهنعإ» ض_عأىأ# لوتف»ةبقاعلا ىفةرصنلا مهل ىأ« نوبلاغلا مهل 8نينمؤملان: زح يأ |

 ةيآلاءذهو لاتقلاب 2 سآ ىتح ل قو ردن موب ىلا لبقو ثوملا ىفعي سابع نب |لاق# نيح ىتح
 باذملا ميلزناذاىأ 6 مهرصبأو  باذملا مهتأينا ىلا ليقو لاتقلا يب ةخلوسنم

 لجونع هتلالاق باذعلا اذ_هىم اولق كلذدنمف كلذىأ © نورصبس فوسف

 | ليقو مترضحمىأ « متحاسب ط باذعلاىنمي © لزناذاف نولعتس انباذفأ
 باذعلا اورذنأ نيذلا نيرفاكلا حابصسئبنىأ « نيرذنملا حابص ءاسف ط مانع
 ةيرقلا لدا رببخانغ لس وهيلعهتلاىل< هللالوسرنا هنعمللاىضر سن أ نع ( ق )ل

 ض ىعاذ( مهنع لوتق) بااغلل
 ةدع١ ىلا ( نيح ىتح] مهنع

 ىلا ةدا ىهو ةريسب

 وأردب موبىلاو اامفاواهمأ
 ( مرصبأو) ةكم مذ ىلا

 ذئ.وب هلا امرصب اىأ
 كلذ (نورصبس فوسف)

 وأ ديعبتلال ديعوالوهو
 فوسفاوبدءاذا ملارطنا

 وأ اوركنأ ام نورصبس
 تادعفأ)ن ولعب فوسف مهلعأ

 هنيحلبق ( نوا_سعتسي
 باذهلا ( لزئاذاف )

 حابصءاسفإ) مت انغن (مهتحاسب )

 ماللاو مهحابص(نيرذنملا

 ردا ل مهب نير ق 1 ع رمل 1
 نش وءاسزال اورد نم

 لوزنوهل قو كلذنايضتق
 رع هللا لص هللا ل وسر

 باذعلا لثمكع عقلا موي

 . 0 امدعب معلزاناا

 ع لاق 2 مهمانغب خان | ىتح ها ردن | ىلا اوتفتاب مف م هحاصت ضع هموق ههوج#: 0 شيخ هوركحناو

 ىف ثدقو ناو احايصةراغلاإ تيس احاص اوريغينا مهرب واغم ةداعتناكوةرا_ُء'ا مهلع نثق ةتغب

 ةلودلاوةرصنلاب (انتك ) تبجو ( تقبسدقلو ) ةمايقلامويوربقلا ىفو توملادنع ميلف اذام(نولع ف وسف) مهءاحنيح

 ددعلاو ةححملاب ,( نوبلاغلامهل ) بنمؤملاو لسرلا (اندنجناو ) رذعااوةسحلاب ( نوروصنملامهلممنانيلسرملااندابعل )

 مدعأ رص و د ب مك الح تنور (نح ىح) ةكرافك نع (ن) دحايش ا( لوح ) ةمقا مويل
 لزئاذاف ) هلج لة نواجتساانباذع لثمثأ ( نواجعتسم انباذعبفأ) مم لعشب اذام نولعي( نورصس فوسف ) هللاب ادع

 لسرلا يرش أ نمل حابصلا سيف ( نبرذنملاحابصءاسف) يب رقب( مهتحاسي



 ديك أتىلا داممملا عوقول ادنك ةوتلت تلت نك تاو رح رس

 را ونص نمر كذلا هه طي الامن و رس مهورصبرب هناو لوعقملابديبقتلا نع امم نيلعفلا قالطا ىهو و د از دف هس 3

 لاول[ كما ) ةزءلابر كير ناهس ) ةرخآلا ٍباذعرخآآلابو اندلا بادع امهدحايدي رأ لق وةماسملا عاوت

 نمام هنادارب نأ زوحنو قدصلاب هصا_صتخال قدص بحءاص لوقناك ةْرَءلاوذ لق هناك ا هماضتخلال ةر

 دلولان م ( نوفضيام ) 4 تافاصااوةروس )ل ءاشتنمزءتداوقك ه4 ؟هو ززؤح اهكلاموا روهوالا دحال :
 كيرشلاو ةبحاصلاو | :
 : | © نورصس فوسف رصياو نيح ىح معلونو 9 رخآ تقوىف تعقوناو اال

 (نيلسرملا ىلع مالحو ) ملم معالام نورصرب مهنا ورصيسمناب رامشالل ديدي قالطاو دك انك ذل
 دعب مالسلاب لسرلا م ١ نازي قاكثاو انذلا باذعت لوالاوأ تاسلا راو ا 0 كلا
 ةروسلا ف ضعبلا صخام ١ :رولاىف حام ىلعهيف نوكرشملاهلقاع# نوفصياعةزملا برك ر ناس م رخآلا
 رك ذلا,لكصيصخت ىفنال | ةاجديف جردا دقو ءنعا نملوا هلالا ةنعالذا هباهصاصتخ-ال ةزملا ىلا برلا ةفاناو

 هللدمحلاو ) اليوطت | ميمت  نيلسرملا ىلع مالسو يه ديحوتلاب رامشالا عم ةيتوبتلاو ةيباسسلا هلاقص

 كاله ىلع ( نيملعلابر | ضافاام ىلع © نيملاءاابر هللد_لاو © مهضعب صيصخ دوب ميلستلاب كي

 ءابسالا ةرصنو ءادعالا مللعت دارملاو ميل تلا نع هرخا كلذلو ةبقاعلا نسحو متنلا نه ا و مهيلع

 رك ذىلع ةروسلا تلقتشا ا بحانمهنعهللاىذر ىلع نءو» هلسرىلع نولسو هنودمحم فيك نينمؤا |
 هللاىف نوكرمشملا هلاقام | كبر ناعس هلعنم ماقاذا همالكر خآ نكيلف ةمامقلاءوب رجالا نم ىفوالا لابكل
 ةنع,زنموهامم هيلا ءويسنو || رجالا نهىطعا تافاصلاو أرقنم سو هيلع هللاىلصهللالوسرنعو» ةروسلا رخآ ىلا

 نم نواسرملا هاناعامو || ”ىربو .نيطاشلاو نا ةدمدهنع تدعارتو ناطدشو نجح لك ددعب تانسح رشع

 ةبقاعلا ف هولوخامو ,هتهح 2 تاسصفثالثاهلاق نيردنملا حايصءأسق موق ةحاس انزئاذاانا ريب تبرخ ربك أ هللا لاق

 اهمتد مولع ةرصنلا نم ليقو# ني> ىدح مءلونو 9 ىلاعت لاَقف تاذعلا ديعوا ادكأت مدقتامركذ رز 1 7

 لف 2 لاق مهلاوح أر كذ ءدهو انندلا ف ملاوحأ ركض ىلوالا ةب آلا نم دارل

 | © نو رص فوسف © ميلزاذا باذعلاىأ 6 رصبأو © راركتلا لوز لوقلااذه

 أ ل ةراغا هو ةردقلاو ةبلغلا يأ ةزعلا بر ركن ناس و ىلاعت لاقف هسفن هز م

 هلا ذاختا نعىأ 4 نوفصب اع ٍِ ثداوحلا عج ىلع رداقلاهناو ةردقلا
 ا ءاكرم

 | عئارشلاو دبحوتلا لجو نع هللا ءاونلب نيذلا ىأ#؟نيلسرملا ىلع مالسودالا ١

 | ةالصلا سلع ءاببنالامهو هريغا ذامكم هسفنىف الماك ن وكينا رمش هلا بتارم لعانال

 بر تدّ+او 0 مهاد ءادتهالاو م.ءادتقالا ذخأ لكىلع بحي * مرجالف م' |

 ني_:هؤملا ميلعت كلذنه ضرغلا ليقو هايبنالا ةرصنو ءادعالا كاله لعىأ # نيملاع
 لاق ههحو هللامر فاك ط ى بأن لعن 3 ىورامل ةنع اولفغيالو ههاواعالو هواوي

 هسا نءماةاذاهمالكر +1 نكيلف ةمايقلاموب رجالا نمىفوالا نايكملاب لاتكينأ بع
 ديخأ هنآ رش تاعدوم 3 | الكي خلد م4

 هناذهيزتتنم كلذ عماو

 نوكرعلملا هههفصواع

 نيلتسرملا قلع ملمشلاو

 ىلع نيملاعلابر هتادجلاو

 نسون ٠ ممل سيقام

 ملعت دارملاو بقاوعلا

 كلذ اولوشنأ نينمؤملا

 نع اوافغبالو ١ اولدعالو

 كلا 1 5 تاروضم

 ناحم< هساحم نه ماقاذادهالك رخآ نكلف ةمايقلامونرحالانمىفوالا لاكملاب لاتك نأ 0 هننعشا مطب :

 نيملاملابر هتلدتلاو نيلسرملا ىلعمالسو نوفصياع ةزعلا ب

 لعف اذامنولعا(نورصبي فو سف)!ءا(رصب أو)ردب موب مهكاله تقورلآ ( نيح ىتح) دج( مهنع) ضنعأ ( كونوا 2
 ةمالسانم(مالسو) بذكلان من ولوش (نوفصياع):ردقلاوةعملا(: زعلابر) كررشلاودإلو | نءهسفن زن (كب رذا

 نجلاوسنالاديس(نيملاعلابر) مهموقكالهو لسرلاةامخب هتيةينادجولاو ركشلا (هللدحلا و)ةلاس رلا ميشيلبت



 (ص)“ ْ 6 مح رلازجرلاقامسب 9 7 00 عستو ىفوك ةيآ نوناكأو ناك ىهو ةيكم ص ةروس اقؤح
 ىدعلا ةلالدل باوك فو دم مسقلا 2 مثزاحعالا ىلعهيبنتلا وىدنملا ليبس ىلع مستملا فو رحنمفرحلااذهركذ

 00 قع دا رع 0 -4 اح زق»- ىأ(ركذلا )1 نورشعلاو ثااثلاءز1ا + ىذذأ رقلاو) لاق هناكديلع

 ادعم ريخ صزوكي

 ةروسلل مسا هنأىلع فوذحم

 هدهىاصمد_ه لاتدناك
 تدر لا ةووكلا
 ركذلاىذنا رقااوببرعلا

 ديرب ' هللاو تاحاذه لوقتاك

 ءاملاب روهشملا وهاذه

 اممقأاذا كلذكوملاو
 نآ رقلاو صب تعسق لاو هناك

 مث زمسسملا هنا ركذلا ىذ

 ىفناورفك نيذلا لب)لاق .

 ناعذالا نع ربك (ةزع
 قلاب فارتعالاو كلذل

 هلل فال-خ ( قاقشو)

 ةزمىفريكتلاو هلوسرلو
 اممدش ىلعةلالدلال قاقشو

 رك ذي ىلا ةر وسلا نسر ل

 ا ةيكماهلكى هو ص اهيف

 امتاطوةيآ نون اهو تساهتايأ

 : 7 أ 58 ناكضنا ةفايقلأ موب ءاظفامح هلدهش وكرشا|!نم

 م4 تازا ىنامتو نونام اهياو ةكم ص ةروس خم

 ََن
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 أ مج رلا نمرلا امس نجم ْ

 ٠ ةضرافملا ىنمع ةاداصملا نم سما هناللقو نينكاا ءاقتلال رسكلاب "ىرق « صرف | |

 ا
 كاذل متقلابو كامب نأ رق ضرام ىا لوالا توعلا ضراي هناف'ئدصلا هنمو |
 ريغ اهناف رأا عضو ّق عفلاو هراعشا وا هيلاهلمفالاصياو مسقلا فرح فذلوا |
 ىذ نآرقلاو 8 باتكلا ل.وأت ىلع نيونتلاو رلابو ةروسلا 0 ةفورصم |
 لثم مالكي نعرال زا دعلا وك دوق رعلا اما صرلءجنامسقال واولا « ركذلا .
 نافطءالو مالا ظفاوأ فوذحن اربيخ ةروسللوا سو هب ةيلع 5 ىلص دجح ىدص |

 سصالاوا ىدمملا ىلع ةلال دلانم ص ىف ام هيلع لد فوذحم باوجلاو هياوستم لاح |

 قداصل سو هيلع هللا ىلص ادع ناؤا هبلمتلا بجاول وا زجستمل هنا ىا ةلداملاب
 ءدحو للخل رفك نم هب رفك ام ىا # قاقشو ةزع ىف اورفك نذلا لب » هلوقوا

 رسعأمللاو نيملاعلابر هتلدلاو نيلس رمال مالسو نوفصياع ةزءلابركدر نام |
 ا هناتك را من هدارع :

 مه ةالصلا هلع دواد ةروس اهللاقو ضةروس ريسفت الجو |

 مد نونامتو نامل قو تسىهو ةيكمئهو مالسلاو الج
 مد ةثالثو ةلك نوثالثو ناتتثاو ةئامعبسو ةنا قعم

 م6 افرح نوتسو ةءيسو ا 1-0

 - مك محي ْعَلأ 32 رم

 همسا حاتفموه لقو ةروسلل مسا لبقو ع لبق # ص 5 ل جوع هلوق # |
 دمحم قدس سابعنبانعو هللاقدص هانعمىل قو رودصلاو دعولا قداصو دمها

 ىذلبقو ناببلا أ سابعنبالاق © رك ذلاىذ نآرقلاو ه سو هيلع هللا ىلص
 !اعتو هناوهعس 5 ىلاعت هيف مده دو هبأوحاو ل ا مسقوهو فربثلا

١ 
! 
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 نوثالثو ناتنأو ةئامعبس
 قالآ ةثالئاهفورحوقلك

 4[ انرح نوتسوةتسو
 <« مح رلا نجرلا هتلامسب وف

 ىف سابعن. | نعمداتسابو

 ص لوش (ص)ولاءتدلوق

 نارها وررك ىانارقلاو
 رفكلانهناع الااوملعت تح

 قحلاو ةعدلانمةنسلاو

 ءردق ودع 20 باول لدقو قداصل مطسو هلع هللاىل_مادجنا نا رملاي

 ىلاحت هلوق قودحلا 1 ىلعلذ راقكلا نيكس رك دلاىذ نآرملاو

 اريخأتو مدق هقىلثو متقلا عاوب اورفك نيذلالب لهو ©« اورفك ئذلا لبو 11 لكنا م

 لكنا هءأوح ل قو رك ةلاذ نآ رقلاو «# قاقشو ةنعو » اورغك نيذلالب هريدقت نم داو ل
 مار انملاللاوبذكلا
 ل 2 قداص ص لاه وءليحوب لاقي ىدهلاو قا ن ءذكملهأ فرص ىدهلا نع دص ص لاق ورمشلا ن :مريكلاو

 الا ا مانا نآر قلاب مسقأ ( نآرقلاو ( هب مسك !مسقلاقو قداص هللاءاعسأ نم مساص لاقو هلوقىف

  فالخ(قاقشو)ربكتوةيج (ةنعو) ةكمرافل (اورفك نيذلا لب ) نيرخ آلاونيلوالاناسو هءنمآ نهفرش



 0 ا ال
 ُ 0 مر ا

 نه)قاقشلا وةزءعلاىوذلد_عو ) انكلمأك ( قحلا عابنا وراظنلانم مهيلع بحي اعةلفع ىقىأت 0 0 0007 1

 اهيلع تديز سلب ةمكملاالىه(تالو) ب اذعاااوأر نيحاوئاغتساو وءدن(اوداتف) ةمانم(نرقنه )كموق لبق ند( مهلبق

 ملونايحالاىلعالالخدن ملإصةروس )ث.حاهمكح كلذ ريغتو همهم وهم ديكو لإ مث و بر لع تدن زاك تين اناء
 1 ا
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 هلوسراو هلل فالخ قامقشو قألا نع رابكتسا ىا ةزع ىف اورفك نيذلا لب هنف
 نم نكلو رد-قملا باوجلا نم اضيا بارضالا نياوالا ىل_عو هب اورفك كلذلو

 هيلا جاتحمام ركذوا ةرهثااوافرسثلاوا ةظءلا ركذل اب دارملاو كل ذب هراعشا ثيح

 ىلع ةلالدلل قاقشو ةزعىف ريكنتلاو ديعاوملاو عئارششلاو دئاقعاا نم نيدلا يف
 مهلبق نم انكلها ؟ © هيف رظناا مهيلع بحي اع ةلفغ ىف ىا ةرغ ىف 'ىرقو امهتدش

 ةبونوا ةئاغتسا © اودانف © اقاقشوارابكتسا هب مهرفك ىلع مهلدبعو « نرق نم
 ةهبكملا ىهالو صانم نيح نيل سبل ىا *# صانه نيح تالو © ارافغتساو
 موزلب تصخو همعأو بر ىل لع تديز اي ديك انا ثينأتلا هان اهيلع تديز سلب

 مهل صاَنَم نيح الو ىأ سنجل ةفانلا ىه لو نيلومصملا دا قدس 0
 ًادتمموا مسادنا ىلععفرلاب ”ىرقو صانهنيح ىرا الو ىا هرامخاب بصنااو لعفلل لبقو
 هلوةكرمكل ابو مهل ناك صانع نيدحال وامهل الصاح صا:٠ نيح سدا ىا ربها فوذ#

 ءاق نيح تال نا انيحاف « ناوا تالو |_:كلص اودط

 . جيحا ملماماااذهكالوا ٠ هلوقو ىف رئاعضلا رحال و ناار نايحالارجنتالنال اما
 صام هيلع لج مث لك ناوا هلصا ذا ةفاضالا نع عوطقم هنال ذابهبشناو نالوا
 انه نيد هلضصاذا داحتالا نم امهنب امل هتلزنه فرظلا هيلا فضا امل اليزتت

 ءاهلا اهيلع ةيفوكلا فشوريك رسكآاب تالو نكته ريغىلا هتفاضالنيها ىنب مث
 مامالاىف هب اهلاصتالنيح ىلع ةدبْنم ءاتلا نا للبقو لاعفالاكءاتلاب ةي رصبلاو هاعمالاك

 هرابتعالصالاو هيف دهمي مل هلثم ذا سايقلا نع جراخ فخصملا طخ نا هيلع درب الو
 . عام نمامنامزن ويعطملاوءفطءنهالني<نوفطاعلا » هلوقا وليلدلاهصخايفالا
 ف مهنم ردت مهءاج نا اويسعو © هتاف اذا ه صوت هصان نم ىجتملاصانملاو
 رهاظلا هيف عضو « نورفاكلالاقوإ» مهدادع نم ىئاوا مهلثم رمشب

 رالال هأ مهدات قل كلذنا لبقو انقزرل اذهنا هءاوح لدقو لسرلا بذكاالإ
 لب ليقو ةريثكرابخأو صيصاقأ باوملا اذهو مسقلانيب لاختهنال فيعض اذهو
 نيذلا لب ركذلاىذ نآرقلاو صب مق ىلاعت هللانا ةيآلا زاعورخآ ىفنومالك كرادتل

 فال ىأ قاقدشو قطاع ركمو ةلهاج هجاء سو ةتمل س0
 ةيلافلا مالا نم ىنعي «نرقن مهلبقنم انكلهأ؟ و (وديلع هللاىلس دمحل ةوادعو
 ىأ 6 صانهنيح تالو © ةمقناالواحو باذعاا لءزئدنع ١ وئاغتساىأ « اودانف ه
 برحلا ىف اورطضاف اولئاقاذا ةكمرافك ناك سابع ن.!لاق رخأ:ورارف نيحح نيا سبا

 اواق ردب باذعلا معلزتالق كرذح اودخو اوبرهاىأ صاننم ضع مهضعبلاق

 «اوبعو 8 لوقلااذه نيح نيا سيل ىأ ص انه نيحتالو لجو نع هللا لزناف صانم

 | نو رفاكلا لاو وه ,هرذنب مهسفنأ نمالوسر ىنعي 4 مهنهرذنم هداحنأ # ةكم رافكى نعي

 مسالاامااهيضتقمدحألا زرع
 امهزورب منتءاوربخلاو أ

 ليلا بهذماذهواعم
 شفخالا دنعو هبودسو

 تدب ز سنجل ةيفانل ا الاجنأ
 ىل تصخو ءاتلاااع

 نيح ) هلوقو نايحالا

 1 ومهام( ضان
 صائم نيد الو تاقكناك

 بصناانأ امهدنعو مهل
 نيد نيا ت الور دقت ىلع

 نيح نيا سيل و ىأ صانه
 (مهءاجنأاوبعو )صانم

 ) مهم رذدع )مهءاح نأ ن د

 مهرذن مهفنأ نهلوسر

 نوكينا اودميتسا ىنعي
 لاقو ) رسغبلا نم: ىنلا
 نورفاكلا

 مسقملاناكاذهلو ةوادعو
 ) مهابق نم انكلهأ < )هيلع

 (نرقنم) شرق ىل, نم

 اودانف ) ةبلاخكلا مالا عم

 مم دانف(صا:هنيحتالو

 تالوميك اله دنءنك7الملا

 نيم سيدا ىأ صانم نيح
 اوفقوفاوفق رارفالو ةلج

 اوناكدقو هللا يكل هأ تح

 ىدان اودع اولتافاذا كلذ ل.ف

 نا نان اما مهضعإ

 نما“ ةدحاوةلج نوب

 بلغاذاو كله نم كله وان

 نورد اوناك مماعودعلا

 مهني تناك ةمالعهذهو لاتقلا ند نورففارارف ارارف 0 داصلا ب عطب صانم صا:ءاضعب مهضءب نوداني واضعي مهض هب

 سبل ىأ صام نيل تاالو ةكئالملا د انمهك اله هتلادارأ فودعلا نم اورغؤأ ودعلا ىلع اوامم نا اودارأ اذالاتقلاف .

 رافك ( نورفاكلالاقو) مسن ْنم ) مه ( فولو سر(رذنم) ,هءاجنأب(مهءاجنأ) شيرت(اوبعو) رارفالوةلج نيحم



 . اذهنأ لع ةلالدو مهيلع بضذال اراسهظا اولاقو لقبملو (باجت 'ىئلاذهناادحاواهلاةهلآلا لجأ باذكر حاساذه .٠ :  0كيم :* 3 5 0 3
 ايذاك هللادق دص نم اوعسي نأنم غلب أر فك الذا ىتلاىف .نوكمهنملا رفكلا ىفنولغوتملا نورفاكلاالا هيلع رساللوقلا

 هبحرفإسأ لهنعمتلاىضر رنا ىورو مح لطابوهوكرسشلا نم اوي الوهلبالا قل اوهو ديحوتلانم اوبجعتنو ارحاس ٠
 وشمو مهدي دانص نماسفن نو رمشعو 6, 0 1 ةسج مح اف 1 نورشءلاو ثااثل اءزجلا| ١ شيرق ىلع قشوزنونمؤملا

 لوقلا اذه ىلع مهرمدج مه رفك ناب اراعشاو مهلام ذو مهلع ابضغع ريدكلا عضوه | 0 7 1 0 0 مس او تل
 / اذه نا 8# دحاول مهل تناكىتلا ةيهول الا لءج ناب  ادحاو اهلا ةهلآلا | 0 0 ١ لمجأ ىلاعت هللاىلع لوب ايف # باذك  ةزجسسم .رهظي ايف « رحاس اذه © | 0 36 ٠

 ١ نا نم ءدهاكنامو انُوابآ هيلع قبطاام فالخ هناف بجستلا ىف غدلب © باح 'ىثل مالس الا واحد نب

 ماركو ماركك غلبا وهو اددشم ىرهوهري ءامشالاب هنردقو هن ىنيال دحاو 1 َك 0: 7 ظ 7 هل ل ا | ال دع دلع ار را ] تيدا ىقتل الو
 نا نيبو اننيب ىضقتل كانئج اعاو ءاهقسلا ءالؤه لءفام تابعت دقو انريبكو انهمش 5 5 ا : 1 : . , 'ا) هللا لصدتلا ل تنا اولاققف بلاطابا اوناف شيرق ىلع كلذ قش هنع هللا ىضر رمع اسا املهءاىور رصخ بحأ نب
 ْ كنولاسي كموق ءالؤه لاقو إسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رضحمساف كاخا : ىح انبااي لاقف !سو هيلع
 كنولأ_ب كموق ءالؤه
 لملا لكل غالف ءاوسلا
 مالسلاهلعلاقف كموق ىلع

 ' انضفرا اولاق ىتنولأست اذام سو هيلع هللا ىلص لاقف مهيلع للا لكل ع الف ءاوتلا

 | متتا ىطسما ماأسام مكتيطعا نا مثأرأ لاقف كهلاو كاعدنو انتهلآ ركذ ضفراو
 | لاقف ارثعو معن اولا ميلا اهب مكل نيدنو برعلا اهب نوكلع ةدحاو ةلك

 | شيرق فارشا قلطناو ©« مهنم الملا قاطناو © كلذاولاةو اوماقف هلهاالا هللاال اولوق | اولاقف ىنولاسي اذام
 ١ 3 7 م ٠٠١ ١ .] ا ها

 | نيلئاق « اوشمانا © سو هيلع هللاىلء هتلالوسر مهتكبامدعب بلاطىبا ساحم نم انتهلآ ركذ ضفراوانضفرا

 ناكلذو « ادحاو اهل لمجأ # لحوّنع هلوق © #« باذكر دلك ى وطن مالملا اهل ١ 7 5 0 4 : 2 ةس - دله: . !كلذو « ادحاو اهلا ةهلآلا لمحأ » هلوق اكان انه

 ١ لاقف نونمؤملا هه حرفو شيرق ىلع كلذ قف مسأ هنع هّللاىضر باطملانء رع |
  1أ نيرشعو 1 اوناكو فارشالاو ديةانصلارهو شإرق ند ال ةريغملا نب ديلولا

 ١ تنأملاواقو بلاطوبأىلا اونأف بلاطىب أ ىلا اوشمأ ةريثملانب ديلولاا:سمهربك الحر |
 | كن أن ءانيبو انني ىضقتل كاني أاعاو ءاهفسلا ءالؤه لمفام تلعدقو انريكو انش |

 ءالؤعىحأن بالي هللاق هيلا لسو هيلع هتلاىلس ىنلاىنأ اف هباعدف بلاطوبأ هيلا لسراذ
 !وديلع هتلاىلس هللالوسر لاقف كموق ىلع ليملا لكل تالف ءاوسلا كنولأسي كموق |

 أ [و هيلع هللاىلص هتلالوسر لاقف كهلاو كعدبو انتهلا ضفرا اولاق ىئنولأساذامو
 كوبأ هلل لهجونأ لاقف مجملا ا ركل نينو برعلا ا نوكلمت ةدحاوة ملكى وطعتأ
 نم اورفنف هتلاالادلاال اولوق سو هبلع هللا م هتلال ور لاةفاهلاثمأةرمثعو اهكبطعنا

 «ٍباع ”ىئلاذهنا دحاوهلاقلخلا عسفيك ادحاو اهلاةهل آلا لعحأ اولاقو كلذ ؟ |

 | نأو» باطىبأدنع هيفاوناكئذلا مهساعنمىأ « مهمالملا قاطناو ه بعىأ ١

 برءلاامنوكلع ةدحاو

 اولاق معلا اب كل نيدتو
 اهكيطمن يأ ارشثعو من
 اهب تاتطا ا(

 هللاالا هلال اولوق لاقف

 ةهل آلا لءجأ اواقواوماقف
 اذهنارتص أى أ ادحاواهلا

 بعل | ىف غيلب ىأ ب اجسع 'ىثل
 باجملاو لثمهلامسجلا ل قو

 "الملاقلطناو) هلثمالام
 قلطناو (اودمانا مهنم

 سل نع شيرق فارشا

 00 1000153191 موسم نت هل باو زو هيلع تلال لور ا. ديب باطن
 (ادحاواهلاةهل آلالمجأ ) هللالع بذكي ( باذك )نيثالانيب قرف (رحاسلاسوهيلعمللا قصاد نوني (اذه) ةكم
 بيسع ( باع 'ىثا ) ماللاه لعد لوس ىذلا (اذهنا) مالسلا هيلع دلونى انئاوح ىفدحاودلا انيفكيو انعسيأ
 لات(اوشمانأ) ماشه نب لهح وأ وىحلا فاح نى و ةعيبرانب اةبيشوةبتعشيرقنم( مهم)ءاسؤرلا ( الملا قلطناو )
 مكتهل [ ىلا اوضما نأ لهجوبأ هل



000 

 اوربصاو ) لوقلاىنعم انمضتم ىهقالطناناكف مهل ىرجاهفاونوافتبواوملكتي نا نم مهلدباللواقتلا سل نعنيقاطنا

 ريصلاالا هيف عفني الو هلد الف هئاضماب مكحيو ىملاعت هللا هديريىأ ( دارب ىشل ) ىمالا (اذهناركشيل 1)ةدابع( ىلع

 ديحوتلاب(اذهب انعمسام ) 4 صةروس مل هنماناكاكفناالفانيدارب هم مم 2 رهدلا ئاون نه ءىشل سالااذهنأوأ

 0 00 ظ مكعفشالف امتدابع ىلع # مكتهل آ ىلع » اوتبئاو ك«# اوربصاو © اوشما ضعبل مهضعب

 .ص ا نب | دارملا لبقو لوقلاب رعشي لواقتلا ساءنم قالطنالانال ةرسفملا ىهناو هتلاكع
 00000 ىراسنلانآلا| ةيشاملاهنمو اهندالو ترثكاذا ةأرملا تشمنم اوشماو لوقلاىف عاندنالا قالطنالاب

 : . || ادهزا « داري ”ىثلاذهنا © اورب صا نانو ”ىرقو نا ديغب ”ىرقو اومتجاىا
 نآ) انءابآ اهيلع انكرشأ 8 نا ساير وضد ىلا اذه ارا لا تير ول

 | 1لا)اد مادخل قلد ناوأ دا لك هن وا ىنت'ىشلرسعلاو ب رملا ىلع ف رثلاو ةسايرلا نما
 00 1 0 ْ ةلملاىف ظ هاوش ىذلاب 4 اذ اشمسام 9 هلع اري كم ذخؤي بالعالا

 هيلع لزنأأ ) هسفن ءاقلت | رخآ ىهىتلا مالسلا هيلع ىديع ةلمىفوا انءانآ اهلع انكرداىتلا ةلملاىف « ةرخآلا

37 - 
 ىتااشيرقةلمىوأةدحوم

 اة 0 هلأ ذلا ا 0

 1 0 7 ا باتكلا لهأ نم انعمسامىا اذهندالاح نوكتنا زوحمو نوثلثي ىراصنلاناف للملا 1
 0 7 1 7 ْم| هقلتخا بذك « قالتخاالا اذهنا  ةبقرتملا ةمملاىف اًماكدمحوتلاب ناهكلاالو :

 4 هأ مشا نس ءىه [ 1 1

 0 مهنه نوداوا مهلثموهو ىحولاب هصاصتخال راكنا 0 اننيب نم رك ذأ هيلع لزنأأ» :

 لاثماو مظع نيتيرقلا نه لحجر ىلع نآرقلااده لزنالول مهلوقك ةسايرلاو فرمثلا ىف
 00 0 | ىويندلا ماطحلاىل_ع رظنلا روصقو دسحلاالا نكي ميذكت اننا ليلد كلذ ْ : يا 100 : ا

 تا او هل( مهليا ىجولاوا نآرقلانم « ىركذ ند ىف مملب و . 27 01 | نع مهما رغاو نيلمتألا هلك راو انا ركل دوم كشف ظل ١
 1 | قالتخاالا انهنا باذك رحاس اذه مهلوقنم ه.نوتبام ممد.ةعؤ سنلو ليلدلا

 ما كلاب وق ذاذاؤدك | ىدملاو مهكش لاو وقاد اذا 1 5 ١ ةوزدامل 0
 ددخلاو كلدلا نيا اا و ممكع لاز ءوقاذاذاف دس ناذعاوتو ديل لب * تاق ا
 0 0 | كبر ةجر نئازخ مهدنعمأ إذ هقبدصتوملا ممِكبف باذملا مهسم ىتح هءنوقدصيال
 ايام دو ا 2 ير ا ا ص 2-------

 5 :.دارب سالى أ دارب ىثلاذهنا © ركتهل آةدابع ىلعاوتب ع # ركتهل آ ىلءاوربص اوف ||

 ةدايز نهءارنىذلا اذهنااولاق هناك ةوق ني سملل لصح وسأل دنع هللا ىض ررعناكلذو ا

 | ىلص دم داري ليقو ضرالا لهابداريليقو انيدارب”ىثلإسودهيلعمتلا سدح بامسأ |[
 ةلملاىف ف ديحوتاانمدح هلوقب ىذلابىأ © اذه انمعسام ل انيلع كيع ناإسو هيلع هلل

 ْ هللازود_حوبال مملاو للملا رخآ انال ةينارصنلا نونمي ساعنبالاق « ةرخآآلا |

 ل 1 ) 7 : اللا ادهنا و هيلع مهىذلا مهيد ىو شيرقةلم نونعي لقو اا نولوقي لب

 هااسنأ (دارب) مالسلا [ ىأ « اننيب نم  نآرقلاىأ 4 'ركذلا هيلع لزتأأ © لامتاو بذكىأ © قالتخا
 - دارب بسلا 5 3 : 8 ١

 300027007 ١ « ىركؤ نم كشف مهلب ف ىلاعت هتلالاق انفرشأالو انربك ابوه سيل ةكملهأ لوقت |
 لوس ىذلا اذهنالاشو [ : : ْ ١

 - 2 ١ ص 9 اق 5 2 | ف َ؟ . || ١ 1 5 ١

 داربثىثل مالساهيلعدم (| ؟ 8 لوقلا اذه اواقاملل ءوقاذواىأ « باذع اوقوذبامللب ف تازنأامو يحوىأ |
 انعمتام) ض رالا لهأب نوكي _اقاجنم انوي ةوبنا متانم وس كردي الا

 ناىراصنلاالودوهلاانم مهسن ملنونعي ةينارصنلاو ةيدوبلا ةلملاىف ( ةرخآآلاةلملا ف )مالسلاهيلعدحم ل وش ىذا (اذهب :
 لزناُأ )هسفنءاقلث نم مل<و هيلع هللاىلص دمع هقلتخا (قالتخاالا) مالسل اهيلعدح لوش ىذلااذهام(اذهنا) دحا و هلالا

 اوقذراللب) يبن ةوبنو ىباتكن م(ىركذ نم كشىف)ةكمرافك (مهلب )انني نه باتكلاو ةوبنلا, صخأأ(انني نمركذلاة لع
 كبر ةجر نئازخمهدنع مأ ) ىلع نوبذكي كلذ نف ىباذعاوق 0

 مص

 تاذعاا مهسعنا الادب

 مار نعل نوقدتلسف
 كيرةجرنئءازخ ,مدنع

 اوتبنا(مكتهلا ىلعاوربصاو)

 اذهنا ( مكتهلا ةدابع ىلع



 .ةوبنا . و اًواشنع اهوفرصيو اًواشنم اماوبيصي قح ةجرلا تار كلاع ِء مهام تا

 بهاوملاريثكلا بناهولا هقلح ىلعرهاقل زب زعلا اه زخو ةجرلاكلع ىذلااعاود_# نعاج 1 رايو , مهدي دان_ص

 (امهنيب ةوضرالاوبتاوحا كمل ( لاقفىءملااذ- مي هر مثدتمكح هم ءضتش ام ىل- ءاهئسقنا ىذلااهمقاوماج ب 2

 اوناكناذ لاقف مكهتلا ةياغ 0 -ع مث ءايربكلاو ةزداابراعصتة ىتلاةتيهلالاريبادتلاو ةينابرلاروم الاىفاوملك>ىتحآ
 ىف اوقتريلف ١ ةجرلا ة.-قىف ه# ٠ع زو فرصتااو 4 نورشعلاو ثلاثا اءزجلا ) مارست نووطحإ

 اوريدي ىتح ءاعسلا ىلا

 هللا توكلمو ملاعلا سعأ

 نم ىلا حولا اولزتيو
 هيلع هبين دعو مث نوراتدم

 اؤاغنم ااوبيصيىتح مهفرصتىفو هتلر نئازخ مهدنعالب © ناحل زيزملا

 لضفتب هللا نمةيطع ةوبنلا نا ىندملاو مهدي دانس ضعب ةوبنال او ريم فاؤاش نع اهوفرصيو

 لك ع ناهلىذلا ب اهولا باغيال ىذلا بااغلازب زءلاهباف هل منامال هدابعن مءامشإ نه ىلعاع

 .هنأك# ام«:نبامو ضرالاو تاو_ت-١!كلم مهلمأ » لاقف كلذ مثر من ءاشي نمل ءاشيام

 فدرااها ةيامنالتلا هتحر نئازخ مهدنعسيلناب هنوبتىف فرصتلا مهيلع ركذاال

 هنتازخ نم ريسي ءزجوه ىذلا ىنامسجلا ملاعلا اذهسماىف لخدع مهل سيل هنابكلذ | هاوق مهيلعةرصنلا مالسلا

 ةلص (ام) ادت(

 (كلانهةًادتملاةركتلةيوقم

 مهءراصمورد. ىلا ةراشا
 هيفاوعضو ثيح ىلا ّ

 ناكناىا فوذحم طرش باوج 4 بابسالاىف اوقتريلف هاهفاوفرصتننا مها نيانف |

 اوربدبو هلع اووةس ىد> شرعلاىلا ام لصوت ىلا جر اءمللاىف اودعصالف كلذمها

 وه لصالاىف ببسلاو مب مكهتلا ةياظوهو نوبوصتسي نهىلا ىجولا اولزتيف 0 |

 كلانهامدنح © ةيلفلاثداوحلا بابسا اهنال تاوعسلا بابسالاب دارملا ليقو ةلصولا

 موزهم ل-رلاىل_ع نيبزهتملا رافكلانم امد: مهىا © بازحالانه موزهم | لثل بادتنالا نم مهتفنأ
 ترثكتالفو أ ةسابرلا رومالا ف فرصتااو ة كم هلالا ريبادللا مهلنبان 1 بيرقامم روسكم ْ مهلوقنم مظعا|لوقلا كلذ

 ا ماليالوهوءز ,هلا ىئع ميظعتا لو ام اهتا كلوقك ليلقتلل ةدبلعامو نواوشاع ١

 لوقلا ادع 3 بادتنالا نم مهسفنا هيف اوءذو. ثحيىلا ةرانشإ كلانهو هدعنام '

 هلوقك دانوالاب تباثلا كلملاوذ © داوالاوذ نوعرفو داعوح ون موق مهلبق تب تبذدك »© | ْ

 ,هلمأو لو هيلع هللا لص دمحم ةوينلا بهو ىذلا# باهولا» هكلم ىف ىأ# زيزماا»

 ناىنعي « بابسالاىفاوقتريلف » كلذ مهل سيل ىا « امهمدءامو ضرالاو تاوم-لا كلم
 او رات نه ىلا ىج وا !اب امهاون :ًايلءامسلا ىلا, لص ون ىتلا بابس الا ىف او دعصيلف كلذ نمش ا وعدا(

 زيوععأو محب وت سعأ ادهو ها 5ك 0 اهقرطو اولا باوبا باسالايدارا لقو ْ

 ا ن وأ وق الق
 4 موزهم ٍِه كلانهام دنح لوقلا اذه نولوقب نيذلا ءالؤه ىأ 4 كلائهامدن>ح ة الو دروع - 1
 ىلع اوبزحنواوعمجم نيذلادانجالا ةلج نماشيرقنا ىندي# بازحالا نم 8 ب 0 0 هنامل 0

 هالق اق تد
 ةكع وهو إسو هيلع هللا لس هيبن ىلاعتو هناحمس هللاربخأ اوكلهاواورهقف بيذكتلاب هاسالا | 7 1 8 5 2 7

 لاق مث رد مهعراصع ىلاةراثا كلانهورد. موب اهليوأت هال نيكرتشملا دنح مزيشلا | (داعو)احو - ا
 ىسوم (نوعرفو) ادوه
 هلتن اك لة(دانوالاوذ)

 ( لاق 2 ةوبنلابهو ب اهولان هؤيالن [ةيقنلاب نب زءلاوهوا واش نهنوطعف بت ةكلاوتوب دام ديب أ لوة(باهولازيزملا

 نم: (اعهند ام و) ضرالاو تاوملا ىلع ةردق .(ضرالا واتا وعسلا كلم ( هل (مهلمأ )سو هللعهتنا لص دمك باتكلاو

 نهسيدل سمال بدتن نمل
 | ادتملاربخ كلانهت اهلها

 نه) روسكم ( موزهم)
 دن قلعتم (با دجال

 دنجالامهامديز غو ,يعوأ

 ىلع نيبزح 1 رافكلانم

 بررقاعمو زيهم هلال وسر

 » داوالاوذنوعرفوداعو حوت موق مهلبق تب ذك وف زسو هيلع هللا ىلص هيبنلايز مم لجو نع 1

 . ةودلادلع لزؤت )أ اورظنلفكلذةر ردقم مهل تناك ناتاومكلان او ىف َن ادالاوق ( اودعص- .اف(اوقنريلف) بئاسعلاو قلحلا

 اواتقف بولغم لوتقم ) موزهم ( ردب موب مل” و هيلع هللا لص ىنلا لتق اودا رأامدنءع(كل انهام)دنح مه( دنح) الما اباتكلاو

 ادوهدود موة(داعو)احوت ) حوت موق )دحايكموقلق ) مهلبق 0 ةكمرافك رافكلا نم ) بازحالا نم )ردبموي

 تراثل اكلملابحاص(دانوالاوذ) ىسوم (نوعرفو)



 موقو) اهلاص حلاصموقرهو (دومتو ) هيلجروهيديوف 'داتوا ةّعبرُأب بذعي نمدتو.ليقوهيدينيباهب بعلي لابو دانوأ
 لءج نيذلا بازح الا نإب مالعالاةراشالاهذهبدارأ (بازحالاكئلوأ ) اببعش ةضيغلا(ةكبالا باحصأو ) اطوا(طوا ١

 ىلعةيربسلا هللا فالوأ مي ذكتركذ( لسرلابذكالا لكنا)بيذكتتا منه دج و نيذلامجناو مه مهنه موزهملا دنجلا
 نيبواهيف هحضواز ةيئانثتسالا ( صةروس ) ةلجلاب ءاح مث ه# ؟ه0 ]ل»- بذكملا نيسمل ثيحماءالادجو 1

 ركذولسرلا مهوبذكلا دانوألا ثبات كلم لظف ه ةتنع متل ايف اوتَعدقلو
 | ل نمدح ولكنا مهضعب نال كلذب اوم ةريثكلا عوجلاوذوا لاا سطملا تلا تايد

 ىفناللسرلا عجبذك | اهلا هيلجرو بذعملا ىديدع ناكو راوسعيرا بصن ليقوءانبلادشي دتولاك اضعبدشي |
 بامحساو «ةكيالاباهحاو طواموقودوكو## توع ىتحهكرتيو ادانوااملعبرضيو ١

 | نيذلا لسرلا ىل-ع نيبزحمملا ىنمي ©« بازحالا كئلوا  بيعش موق مهو ةضينلا ||
 ىلع بيذكتلا نم مهيلادنسا | ناب ©« لسرلا بذك الا لكنا © ءهنمموزهملا دنا لءج |

 بتر كلذلو باذن مهقاقحسا ىلع اليست نوكيل ديك اتلانم عاونا ىلع لقشم مارمالا ١
 بيذكت مهنم دحاولا بيذكت لعجوا عجلاب عجلا ةلباقم اماوهو  باقع قل ظديلع |
 مهراضعتال روضحلاك مناذ ٍتازحالاوا كموقرظتءامو © ءالؤهرظناموإ مهعبج |
 نماهلام 8 ةخفنلاىههةدحاو ةععصالا ىلا: ىلاعتهللازعف مهروضحوا ركذلاب |

 | مجريدف ناؤدادرثو عوجروا نيتيلخلا نيباموهو قاوف رادقم فتوتنم « قاوف ||

 | ىثوه لوقت برعلاو تباثلا ديدشلا كلملاوذ ليقو مكحملا ءاتبلاوذ سابعنبا لاق |
 رفعينب دوسالالاق ديدش متادهناكلذب نوديري دانوالا تباثزع

 دانوالا تباث كلم :لظىف ء ةشدع متناب اهف اونغدقلو
 / ةياورؤوشطبلاوةوةلاوذ لبقو دانوالاب تيثث متوسنا اذهل سأو ةوقوذ ليقو

 | ءسعأ نووقب مهلا ىنمي ةريثكلا عوجلاو دون اوذ امهنع هللاىضر سابع نبانع 01
 ١ ىلا براضملا ةريثكل ادانوأ دانحالا تمحو ”ىكلا ولا ىوناو كلم نودشو [!

 | بذمداتوأ هلتتاكو دتولا عج داتوالاليقو مهرافسأف اهنودنوبو اهنونرضي اوناكأ
 | هنم فرط لكدشي دانوأ ةعبرأ نيبايقلتسم هدهدحأ ىلع بضغاذا ناكف اهيلع سائلا |
 ةمهصالا ) بازح الا عيج لا دانوأ هلتناك لبق و تايحلاو ب ا هيغل ررلقو توك تح هكرتيف دنوىلا 1

 ةضقللا أ ( :ةدحاو |[ كناوأ ةكبالا تانيكاو طول موقو دوو 9 هيدل نيب مم 3 لابحأو 01
 6 9 ا نع 7-00 شيرق رشها ىلاع 0 ءاس الأ ىلع 0 نيذلاى » تارا 0

 : 3 | فئاوطلا كئاوأن اىندي « باقعق- لسرلا بذكالا لكرا © بازحالا كئلوأ |
 مهلابو (قاوفنماهلام) ١١ ايوا لوك لاش فكف ادع مهلع بجو مهءايبنأ اويذك ال ةيلاثلا مثالاو

 ا عوفارت راك 2 10 0 م فقوتنماهلامىأ ىلعوةزحأ ىأ « رظنبامو ل نيماسلل فيومتو رجز ةيآآلا فو باذعلا ملزئاذا نيكاسملا ||
 "دلل 7 || عوجر ىأ * قاوفنم اهلام ةدحاو ةحعصالا ف ةكم رافكىنمي © ءالؤه ط رظتن |"

 0 - مح ع دج وج عع مص اج د ب وج ا

 عوجرنماهلام امهنعهللاىذرسايعنبا نعونامزلانه ( سد 54 اخ و اق ) ردقلااذه رخأتست ملاهنقو ١

 بيذكت مهنمدحاولا بيذكت

 ىوم_موعددانالعبججلا

 هحاضياو بيذكتلاريركت
 ّق ميودتلاو ةمامادعب

 الواةيريدنا ةلخجاب هرب ركت ١
 ىفامو ايناث ةيئاتئتسالابو
 ىلعمضولا نم ةيئانثتسالا

 نم عاونأ ديكوتلا هجو
 مبهيلع ةرعسملا ةغلابملا

 هغلباو باقعل ادشأ قاقه<اب
 ىأ (باقعق عن ) لاقمن

 مقاعأ نا كلذل بجوف
 ىباقعو ىباذعمهاقعقح

 امو) بوقعي نيلاحلا ىف
 لها رظتب امو(ءالؤهر ظن.
 ةراشانوكينازوجيو ةكم

 مطاصموق (دومتو)دانوأةمبرأب هدتدو دح ىلع بضغاذا ناكمنال دانوأاذ ىمساعاو داتوالاب باذصلابحاس لا
 بذك الا لكنا) رافكلا(بازحالاكئاوأ) ابسشاوب ذكب يعش موق مهوةضيخأا (ةكبالا باحسأو )اطول( طولم وقو)احلاص ٠

 هاوبذك ناكموق(هالؤهرظن. امو) يوقع مهلعتبجوف(باقع قخ) شيرقكب ذكاك لسرلااوب ذكءالؤه لكلوقب(لسرلا
 ةعجرالو ةرظننمه(قاوفنءاهلام)ثءبلاةةقن ىهو ىنثثال ( ةدحاوةصالا) ٠



 جو
 م

 ١ ىناثالبسعت ةدحاوة خف اهنا ديرب اهعرمىلاردلاعحربةعاسقق اناا قاوفو ةمضلا ىلا مح راذاضيرملا قافأنمدادرتو

 ١ هزهلاليبسىلع اولاقف ةنجلا نيم هللا دسعو ركذ مالسا هيلعدنال ةنجلانمانظ (انطقانل لتانراولاو)ددرتال و
 0 بالاك اتسم تك 46 7١ رح ىذلا باذعا | نم ؟نورمشعااوث |[ ااءزلا) انيصنواهن مانيصنانا لع

 1 000 صم و جدو دل صج حس سم سبوت

 « انطقانل لع انيراولقو هناتما امهو محااب ىئاسكلاو ةزج أرقو عرضااىلا نبالا
1 

 رظننانلاعاةفيحصانل لسعىاامرسسفدقو ساطرقلانمةهطقاهنال طقةزئاجلا ةفصصالاقو
 «دوأداندبعركذاو نولوةبام ىلءريساظءازهتاكلذاولعتسا# باس امون لل ةظاهذف ٠

 أ تالا اطرقا
 كل ا ا تامتلاا وما شولع زم 0 هناف مهنيعاىف ةيصعملا يظعت دج صو مهيأ 0 0 مويلبق)س رقثا

 روطسقا طالما
 نهدنتمة_هطق هنال ”ىثلا

 ةفيعصل لاقبو هعطقاذادطق
 ند ةعطقابال طقد اخ

 كيف(نولوقنامىلعربصا
 امهلزننا كشف نص و

 لم و متر باصم نم تق لك

 اند ركذاو ( مهاذأ

 هللاىلع هّماركو (دواد

 ةريسلاةلْزلا كلتلز فمك

 قلام هللا باتع نم تلف
 ىف ةوقلا اذ( ديالااذ )
 ديالا نا ىلءلدياممو نب دلا

 هلوق نيدلا ىف ةوقلا

 ىلاعاحرىأ(باوأ هنا)
 ليءتوهو ىلاعتهللاةاذص س

 هنا ىور ديالا ىذل

 راشو امون موضي, ن اك

 موقبو موصلادشأوهو اموب
 (انرسانا) ليلا فصن
 ناكل يق(هءملابجلا) انللذ
 دارأاذاهعمريستامااه ريم"

 ديري تحب ىلإ اه
 تامعسم ىنمهىف(نمعس)
 ىلعنه-!راتخاو لاخلا ىلع

 ثودح ىلع ل دلل تاوعسم

 ا ث لابخلا نم بسلا

 ىشمااي) لاح دعب الاح و“ و ىش

 ىفرط ىفىأ(قارشالاو

 هعطق اذا هطقنموهو نيئمؤأل دعت ىتاا ةنلطلاوا هب اندعوت ىذلا باذعلان

 رفعتساف ن ٠١ طه ىتح ض ضررءللاو ىلع ة 06 الملا هحموو هتلزنمو 6 لَن 5 ةريهص ىلا 1

 لزتنا كسفن نصو هتصق ركد وا نايغطلا لهاو ةرفكلاب نظلا اف باناو هنر .

 ةوقلا اذ « ديالا از © لامها ىتدا هسفن نانع كلامها ىلع ةتاعملا نم هبقلام كاقلف |
 هللا ةاض ص ىلا عاجر « باوا هنا # ىتي داياو دآوذو دأ وذودبا نالف لاه

 انورطشو امو موضعي ناكو نيدلا ىف ةوقاا هب دارأا نا ىلءل اد دالا للتوهو ْ

 لاح نخسيو هريسفت صدق © نحس هعم لالا ان ره“ انا 8 ىلللا فصن موقنو ١

 الاح عيبستلا ددحت ىلع ةلالدلاو ةيضاملا لاما راضهه-ال تامهسم مضو» مضو |

 ىا سمثلا قرمثت ني-- وهو قارشالا تقوو « قارشالاو ىشعااب # لاح دعب ٍْ

 ىلع انراولاق و»ف رمت ملودرت ملت ءاحاذا م ادعداع.م ىه ىتتاا ةيهسعلا كت نا ىف نءملاو 0

 ثراا نب رسضنااهلاق بالا نءانبمصن ىل قو لوقت اا ةنكلا نمانبيصن وانظح ىأ © انطقانل ْ
 لق”ىثلكت رص ىتااةفصلا طقلاو انباتكى نع سابعنء لوو باذعلاب هنمالاعتسا

 لج ءازمتا اولق هلاعشإ هءاتكىوانءاماود:.ع هاتك ىفوأن هامأف ةقاشلاىف تازئامل |
 باشللا ناتكل لاق انا انتل و باسلاموي لبقإل ايندلاق انياتكاشل |

 ىلع ربصا ف سو هيلع هقلاىلص هيبنل لجو نع هللالاق زئاوجلا باتكطقلالبقو طق
 « ديالااذ دواد اند.ع ركذاو 00 بيذكتلا نه رافكلا لوشام ىلع ىأ «انواوهبام ا

 امهنع هللاوضر صا_ءاانب ورعنب هتلاهمعنع © ق ل ةدابعلا ىف ةوقلااذ سابعنمالاق |

 موصي ناكدواد مايص ىلاعت هللاىلا مامصلا تكا سو هلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق ٍ

 هثلث موقيو لبالا فصن مانيناكد واد ةالص هللاىملا ةالصلا با واموب راعفواموب
 لج ونع هللا ىلا عاجر ىأ « باوأهنا ف كلملا ىف : ةوقلااذ هانم لبقو هسدس مانيو

 ةشي1 | ةلاب ميسم لبقو ل->ونع هلل ميطم نا انو 0 لكنع ةبوتلاب |

 : ةودغىأ 6 قارشالاو ىشعااب ف مبسازا هههبستب ىأ « نسي همءلابللاان رانا »
 ىهعضلا ةالصب صايع نء|ءرمسفو اهءوض ىهانتر و سعماا قرم: نا وه قا رشالاوة.شعو ا

 2 تنك لاق قارشالاو ىشثعلاب هلوثىف سابع نا نع ئلعتلا دانساي ىوغيلا ىورو

 © هذي ) ( نيو )هلاعشب دياتك وأن م امأو هنرج هتك وأنماماف هباتك ىف هللاركذ نيذةكمرافكىي(اوئاثو)
 بيذكتلا نم (ن واوشام ىلع) دمماي ( دبصا) اهفامإعت ىتح(باسحلا م وب لتقإانااعأة غد م ىأانناتكنون ء.(انطقانل لىع)اس راي

 هللاةعاط قلاب حاق يلم ( باوأهنا) ةدالابةوقلااذ ( دنالا اذ ) دواد اندنعربخ مهلركذالوق(دواد اندبعرك ذا او)
 : ةشعو ةودغ(قارشالاو ىذثعلاب ( هعف ( نحمل هعملابجلا )انللذ(انر مسار 1(
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 ءااوراهتلا

 سءوثلات قرش لاق امعواطف اهقورش اماو ىحعت2لا تقو وهو اهءامش وفضي وى

 0 لك 0 ةالصمدهلاقو ىحمتاةالصىلص مالسلاو ةالصلاهدعدنا ”ىناه مآ نعو#قرشت امو
 سهمشل| تورش لوةناهءواطف | ريطلا و و ةيآلا هدهبالا ىصخلاةالص تفر ءامامهنعمتلا ىذرسابعن.انعوقارشالا |[

 | ةلج ريشحلا نال نيلاحلا نيب ةقباطملا عارب ملامتاو بناج لكنه هيلا  ةروشغ أ[
 ١ «باوادل لك رباو ءادّتنالاب ةروشغ ريطلاو ئرقو احردم هنم ةردقلا لعلدا |[

 | نيبو هنيب قرفلاو جيبستلا ىلا عاخر هبت لجال ريطلاو لابجلا نم دحاو لكاأأ ٠
 امهنم لك وا اهلعةموادملا ىلع لدي اذهو مبستلا ىف ةقفاوملا ىلع لدب هنا هلبقام

 | ةرثكو ةرضنااَو ةبمهلاب ءانبوقو # هكلم انددشو 9 ميبسنلا هلي محرم دواد نمو

 نايبلا نع زععو رخآ ىلع ةرقب ىعدا الجر نا ليقوةئلاملل ديددتلاب ”ىرقو دونجلا
 ١ تدخاو ةليغ هابا تلتق ىلا تقدص لاقف هلعاف هلع ىعدملا لتقا نا هيلا ىحواف |

 لمعلا ناقتاو علا لاكو ا ةوبنلا © ةمكحلا ءانينآو  هتيبه كلذ, تمظعف ةرقبلا || 4

 ةيلع هللا ىلص هللالوسرنأ بلاط نبت ذب 'ىناه مأ ىنثدح ىد ىهام ىردأال ةيآلا هد

 | قارشالا ةالصءذهنا "ىناهمأايلاقف ىعضلا لص من ًانموتف ءوضوباعدف اهلعلخد سو
 ديس لحال ىأدوادلجال || فاهمأ تلاق ىحتلا ةالصف “ىناهمأ ثيدح نم نيل ىف ءاحرخأ ىذلاو تاق
 هرتست هت ةمطاذو لست هتدحوف حفلا ماع سو هيلع هللا ىلص هللالوسز ىلا تبهذ

 امهلو# ىمض كلذو “ىناهمأ تلاقبوثب افعله تامكر ناك“ ىلصوماق هلسغند غرفال
 ىهعضلا ىلصي !سوديلع هتناىلص ىنلا ىأر هنا دحأانثدحام لاقىل ل ىبأنب نجرلادبعنع
 ىلصو لستغاف ةكم مذ موي ارنب ل د يسوديلع هللالص ىنلاناتلاق مناف ”فىاهمأ ديغ
 «ريطلا وو ىلاعتهلوةد دوملاو عوكرلا مئه ريغارم فخ طق ةالصر أف تاعكرناك
 ىلا اجر ىأ# باوأ هل لك ظ همم مست هبلاةءوجىأ# ةروشع ظريطلا هلانرخسو ىأ
 نبا لاق دونلاو سرحلاب ءانبوقىأ © هكلم انددشو © همم عبستلاب مل عيطم هتعاط

 فلأ نوثالثو دنس هلل لك هءارع سرح ناك اناطس ضرالا كولمذشأ نك لال
1 8 3 3 

 | معءامظعنم لجر ىلع ىعدا ليئارسا ىبنم الجرنأ سابع نبانع ىورو لجر
 لأسف هدحجن دوادأهلأسف ةرقب ىبصغ اذهنا لاف مالسلاو ةالصلا هيلع دواددنع

 | ىلا هللا جوأف سأىف رظنأ ىتجاموق دوادامهل لاف نب هلنكي اف ةنيبلا رخآلا

 | تأ ىتح هلع لجأ تسلو ايؤر .ذه لاف هيلع ىدملا لتشنأ همانع هود
 | هيلا لسراف ةبوقعلا هتأتوأ هلتقبنأ ةثثاثلا هيلا ىحأف لعشبإف ىرخأ ةيمدللا ىحوأف
 هللاو مندواد لاقف ةنيريغب ىنلتقت لاقف كلت نأىلا ىحوأ لجو نع هتلانالاقف دواد
 لاو ىلا كربشلأ نقل لعتأل لاق ةلتاق هتأكحرلا قرعاطظ كف ةتلاشأ نفل ١
 هءصاق تذخو أ كلذف هتاتقفانه دلاو تاتغا تنك كلو بنذلااذءتذخوأأا

 ىلامتهلوق كلذف كلم هيدتشاو دوادإ كلذدنع لمئارسا ىئةببه تدتشاف لتقف دواد |[

 رومالاىف ةباصالاو ةوننلا ىنعي # ةمكحلا ءانيتآو 8 هكلم انددسشو

 ( ءانيتآو ) لحر فا نوثالثو ةئالث هبارحمة ليا لكس رن ناكو سرحلاب

0000 0 

 موسوس هيوسسواو هيسهاومج ار دعس رس بابو تجوب

 قرتش:نيحوهو قارشالا 4 ص ةروس م١ تقوقارشالاو ه# 907 لس لزللاىلارصعلاتقو ىشمل
 تقووهو“ىضتى اس مثل ٍ
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 اهقورش امأآو ىمعملا

 نسابعنب انعو قرشتاملو
 ف عامامهنغ هللاىذر
 ةياآلاءدرالا ىلا الس
 انرحعمو(ةروشعريطلاو)

 ةمحاب لكل نم ةعوجحم ريطلا

 هللا ىذرس ا.ءنبانعو
 هتنواح معساذاناك امهتع

 تمقتجاو عبستلابلابجلا
 كلذف تءع-فري_طلادبلا

 (باوأ هل لك) اهرسثشح
 ريطلاو لابجلا نئمدحاو لك

 رىدسل يدست تراك ينال يسم | 1 : ' روهدسل مدست ثرزام [ نال جم
 6-3 3 ”ىناهمأإي ابح ع لاقف بلاط ىأ ثني *ىناه مأان أت لق هذه نم لاف هيلع تلسف بوي

 عضوم باوالا عضوو

 وهو باوالا نالمعسملا

 ىلاعو> رلا ريثكلا باوتلا
 دنداع نم هباض ع تلطو هللا
 مىديو هللاركذ رثكينأ
 هسدقلو ه_عبست

 لك ىأ هلل ريمتلا لبقو
 ريطااو لايلاو دوادند
 عج سم عيسم ىأ با وأهل

 2 4 انددشو) ميقا

 لوح تربي ناكل ق ءانيوآ
 فا انوثالثوةثالث هبا رع

 ءانييآو ) هنوسرحن لجر
 لع و روزا ( ةمكحلا

 ريطل اهل انرحمسو(ريطااو)
 (هللك)ةعوج (ةروش)

 هلل(باوإ) لاب اوريطلا
 ١ ةكلمات ددشو ( عيل

 ةوبناا ( ةمكللا), ل



 دما
 روزلاوموصلاكلصافلا قمع

 باطقلا لصف دارملاو

 1 طخ اوم لصافلا
 دسافلا و حجت نيب لصفب

 همالكوهو لطابلاو قملاو
 تاموكملاو اياضقلاىف
 تاروششملاوكلملا ريبادو

 وهدنع هللا ىض ر ىلعنعو

 ىعدملا ىلع ةنبلاب مكحلا

 | وهودهيلع ىدملا ئءنيملاو

 لطابلاو قا نيبلضقلا نب
 امأ هلوقوه ىعشسلا نعو

 أ لاق نم لواوهو دعب

 مالا يف ماك: نم ناف دعب

 ركذ ع نأش هلىذلا

 ا ندر أذاؤمل محو هللا

 ا ه قولا ض رغلا ىلا جرم

 ا هللأ ركذ نيبو هش لدممو

 ا كانأل هو ( نكامأ هلو

 ١ ماهفتسالا رهاظ(مصخلا أبن
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 مدنا لع هللا
 هك رعأاءامنالا

 عاود اولا ىلعمةروه و

 لو لالا ف ردصمددآل

 باصتتاو ايهح يئصخ

 لهوهريدقتف وذم (ذا)

 هيلا هللاىحوانىلإق اوناكن.ذلا ان ذاع درت ةلكيطا ليزا برات لاقف ب / و | مصاخابوامصختا اخت ًابندلانأ
 اوروست)لدفلا ىجعم نمدقامل

 هروسأودءصت ) بارخلا

 طئاخلاروسلاوهيلااولزنو

 ااا م-طقو 1 (.باطخلا 0 وه قمل قفاومالك لك لدقو عئارمثلا

 نيئيشاانيبزيةلاوهلصفلاو لطابلاو

 ليل ركبنا زاحوديلع 5 ان رقه- سيتليال هن بطاخ / نورتشتلاو ثلاثاء رجلا نمهنيشإ ئدذدلا ص

 دعب اما هن ىعس اعاو اهومتو راركتلاو فذدحلاو رابظالاو رامضالاو فانتتسالاو |
 دصقلا باطخلا وهل.قو ةالصلاو دخلا نمدإ ةمدقم قبس اع دوصقملا لصف هنال |

 هيلع لو_سرلا مالك فصو ىف هاج اكلم عابشا الو لم راصتخا هيف سيل ىذلا |

 ءانعم ماهفتسا 4 مصخلا أبن كانأ لهو و رذهالو رزنال لصف مالسلاو ةالصلا |

 عملا قدلطا كل ذلو ردصم لصالا ىف مصخلا و هعاقساىلا قيوشتلاو بصمتلا |

 مانسلانممتستكر وسلا نءلعفت ةفرغاارو-اودغصت ذا « بارحلا اور وسنذا ©

 رضا ومكحلا اعد وءسم نبا لاقو مالكل انا ىنعيسابعن:!لاق «# باطلا لصنو

 لصفنا لبقو ناغالاو دوهشلا باطللا لصف بكن ىبأ لاقو هبل صفنيو مطقنب ْ

 ٍةدق ناك هناك لذو |

 ةقرغلا بارحملاو عفترملا

 نوعسملا ردص وأرهعسملا 11

 (هللا) لعنيعلا وبلاطلا ىلع ةئيباانيعلاو ةنيبلابىضش ءاضقلادنع مالكلا ىف عتعتنال ناك ءاضقلا ( باطا1نا لصف و)

 بارحلا قوفنمهيلعاولزن(بارخااوروستذا)دواد مصخ مصخلا بخ( مصخل ًاين)د إب كانأ مكان أ م(كانأ لهو) بواطملا

 مالكا 1 ل ليلا باطلا لصفوريمالا ب رحشك لوصفملا ىمع لصف نيلا مالكا ل يقو نيش

 ىذلا صخلملا مالكلا وا لطابلا نع قالا زيمت باطلا لصفو « باطن لصفو #

 فطعلاو لعولاو لصفلا ناظم هيف ىعارب سايكلا ريغنم دوصقملا ىلعبطاخلا هيي

 موصخلا مالك نال ركن أ نه ىلع نيملاو ىعدملا ىلع ةنببلا نونه بلاط ى نىك لاقوءاضقلاب

 « هان لهو# لجو نعدلوق © مالسلاو ةالصلاه يلع دواد هلاةنم لوأو رخآ مالك
 هصصقن هلع “اف مصخلا ربخ ىأ « مصاب » دمعإب كانا دقو أ

 ' لقو كنلع

 مالكعاتسا ىلا قيوشنلاو ةبيجعلا رابخالا نم هنأىلع ةلالدلا ءانممو ماهفتسالا ءرهاظ
 اولعو اودعس ىأ# بارحلا اوروستذا 5 عماو دحاولاىلع 3 مصخلاو هاك تلا

 مآ قمللاو ةدابملاو ةعاطلاب لغتشيو دواد هنف لخدب نط ىذلا تنبلا ىأ با رجلا

 0 ةالصلا هلع واد ناحبما ةصق ةيآلاؤو ءالغأوهو ءروسنم بارحلا اونأ

 لصف هعبأ مثن 0 الانام اك داس كلذ ب لسوف ءايبن الا رابخاب ءالعلا فاتخاو#

 ا 3 ةيلع 0 ةاسكمأا قءيالاع 0 0 هيلع 0 0 د 4 0

 بوقةعاو قمعسأو يحارب هنآ ةلرم ا نماموي ع مالسلاو ةالصلا 1

 5 رهدلا

 ةيكلاو 2. أرق ايف د<ناكو هلاغشأو ةئانمبل مومو لحو نع

 هنرةدايعل هيف واح موبو سانا انبي ماكوعت مو ءآآ هذال

 قعساو مهاربا لضف :

 دورت مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربا ىلتبا اهيلع اوربصف ا لتب مل ايالس اولتا من

 فسوب ىلع نزحلاب بوق ىلتباو هرصب باهذو حبذلاب ق#عسا ىلتاو هنبا ذو

 هللا ىحوافاضيأ تربص مهيلتباام لثع ىنتيلتباوابر مالسلاو ةالصلا هيلع دواد لاقف

 هدعو ىذلا مولا ناكاللف سرتحاؤاذك مونىف اذك ريشؤف ىلتم كنا هيلا لح و نع



 31 1 ةعق 5 فاضم 3 ل هنلا نا دائسا ناو واد هدد

 ماع 6 اهيبق رومرلا ارو لش ل21 5 و هارغدوادلشد ا
 نم اهاحانحو نسح نول لكم اهبف بهذنم ةماج ةروصىف هللثعدقو ناطيشلا |!
 لعازتسا ىايريو اهذخأل هديدف اهنسح هبجعاذ هيلحر نيب تعقوف دجرءزلاو ردلا |[

 اهسفننم هسيٌوتْنأ ريغنم دصيريغ تراط اهذخأدصقالف ىلاعت هلاةردقىلا اورظنيل

 تراطفاهذخأل بهذف ةوكىف تدقو ىدن تراطف اهعيتف 3 اهذخ ا لاهلادتماف
 ”ىطاش ىلع ناتسب ىف أسما رصياف هلاهدصن نم ثعبف عقننب أ دوادرظنف ةوكلا نم
 دوادبجف اقا ءاسنلا لجأ نماهآرف اهل مطسىلع لسنغت اهآرلبقو لستفت ةكرب
 كلذهدازفاهند ى طغف عزا تضفنف هلظ ترمصباؤ ةتافتلا اهنم تناحو 0

 ةازغىف اهجوزوانانحنب ايروأ ةأرعا عياش تنب عباشن يه ليقف اهنع لأسف اهاباعا
 عضو» لاير وأ ثعبان هتخأ نب اىلاد أ 0 وادتخأ نءاايروص نب ب وبأ عمماقلبلاب أ

 ىلع هللا في ىتحءءارو عري نأمل لحال توباتلا ىلع م دقن مناكو ؛ توااتلا ليقدم دقواذك 1
 اذكواذك و دعما هثعبا نأهيلا بكف كلذ دواد ىلا بتكفدل مفف هثعبف دهشتسوأ هيدي ٍ

 هتمدشأا ذكواذكودعىلاهثببانأ هيلا بتكف كلذيد واد ىلا بتكذل عفن هثيبفاسأ, مدع

 ةالصل هيلع نايلس مأ ىهفدإ واداهحوزت ةأرملا ةدغ تضقنا الف ةثلاثلاةرملا لتقف هثعف
 نبالاقو هينذناك اذهف هنأ سما جوزتفايروأ لتقننا بحأ دوادنا لبقو مالدلاو |[
 احابم كلذزاك لقوهأضانءه4ل نينا لخرلا نمآسقلادنأ هوادا تن نا
 ءاسنلانم دايدزاو ايندلا ىف ةيغردنالكلذ دوادل ضرب مل لجو نع هلا نأريغ مهل
 رهدلا از حناكهنادوادناهتما ببسىف لءقو اهريغنمءاطعأاع اهنع ىلاعتهللا ءانغأدقو

 هنوركاذيو ,هركاطاموبو ليئارساىنب نيب مكحلااموبو ةدابعالاموبو هناسنلاموب ءازجأ |
 ناسنالا ىلع ىتأيل ه اولاقف اوركذ لمئارسا فيمي ناكالف هنوكسو مسكبو |

 ءاسنلاةنتفاوركذ مهنا ليقو كلذ قطيسدنأ هئفنف دوادر مضاف ابتزديق يس
 باوبالا ةيلع 8 هتدابع موب ناكاظف مصتعا ىلتبا نادنا هسفنف د وادأر مضاف | |
 ةماج تاخدذأ ارقبوه امنيبف ةاروتلا ةءارق لع بك أودحأ هينع لخسالنأعأو ||

 نيكلملا لجو نعهللا ثعبىتح اريسيالا ثيليول ةأرملاب لداماف مدقتامو<ركذو ||
 ةكئالملا نهءاظفاح هلزرب ىتح ةدايعلا ىف دهتمي 3 مالسلاهيلع دوادنالبق وديلا | ١

 اولاق نولكوم متنأ ”ىث ىأب ىنوربخا لاق مب سنأتسا املف همم نواصي اونكف || أ
 0 ل لاقف 0 00 00 كلاعأ 3 كت أ 8

 ننال اةءاسلا قريتسا ودج مهدقف املف قام هان هل ىنغالدلا للعيل ءالزتعب ن / .
 للاخت هللاداراف :فكا 1



 . الديزل : يناسنا 1 ”هاو 0 ةماعلا د هللا نا ىود ( مهنه ع 0 وادىلعا ب ل والان ملدب ا ذا)

 اولاق)اهيلع 0 هلو> سرحلاو 0 0 ل اوراق بريف بارحلا هلع
 ) ططشت الو قحاب اننيب مكحاف) ظو ىدعت ) ضءب ىلع انضءعب ىثب ( نامصخ نون ىا 1 و (ناوصخ فقال

 نيعدارااوهتعخو قيرطااطسوىلااندشراو(طارصلاءاوسملا اندهاو) قل! ىطخ و دحلا ةزواحموهو ططشلانمرحنالو

 مهضعب لأسي ناكمالسلاهيلع ه6 507١ ]قؤ- دوادنامز ( نورشءلاوثااثلاء زا ) لهأنا ىوردضحمو قحلا
 « مم عزفف »8 اوروستل فرظواىلوالانملدب دوا د ىلعاولخ دذا © هلوق ىفةيناثلاذاو 3 37 0 و ك1 ل 7ع هنأسعأ رعد لزب نا اض

 لخ دن نم نوك ريآل بابلا ىلع سرحلاو بايهح الا مون ىف قوف نم هيلع اولزن مهنال | ىبز :نادلاو هدام مهل
 1 اموو ظعوللامووءاضقللامو» وةداالامو هنامز ارح مالسلاو ةالصلا هيلع ناكهنافهيلع 3 ا أ صنئالا نك

 || و 5 5

 فئالاولق ف : 00 ا ىلع ةك الم د ا ةتماع لافتشالل اج نش

 | روهشثملا وهو ةك الم اوناكنا ضيرعتلا د_صقو ضرفلا ىلع وهو *# ضعب ىلع | اهبحاناي وأ أسما ىلعدنيع
 ١ دعبتالىا ططشتالو ”ىرقو ةموكحلا ف رحنالو ©« ططشنالو قحاب انيب مكحاف | ىمحساذ اهنعمإلوزتلا هلأسف

 ٍ دحلا ةزوا2وهو ططشلا ىتعم نم لكلاو ططاشت الو ططذشت الو قحلا نعء !ىهواهحوزتف لءففءدربنا

 ْ لدعلا وهو هطسو ىلا « طارصلا ءاوس ىلا اندهاو | ممكنا هلليقف ناميلسمأ

 ١ ىنبل لاق دوادز !لبقو مدقتامو ركذو ةنهلا رويطنم ارئاط لسرافهفعض هفرعينا نانو كتازنم مظع

 | نيكلمديلا هللاثبقلتاف هلعدبعأ هنالبقو لتباف نئتسيملو كتيب نلدعال ليئارا | كاسكنا كل ىتشي نكي
 | اروستف سرحلا امهعنفهيلع الخدم نأ ابلطف هتدابع مونىفكلذو نيلجر ةروصيف 1 ةدحاوةاسعاال اهف سلال>ر

 ١ ليثاكيمو ليربجاناك لاقي لصيوهو ناسلاج هيدينيبامهو الا رعشاف بارحملا هيلع | ناكلب كلاهنع لوذلا
 دوادىلع اولخدذا 8 بارحلا اوروستذا مصااأين د كانأ لهو لجو نعهلوق كلذف | كاوهةبلانمكيلع بجاولا
 ١ امكلخد نم امهل لاو هنذاريغب هءارحم ىف هياعاموه نيدامهت اخ © مهم ع زفف يلعريصلاوأ تيش يا

 ىأ ضع ىلع ات:ضعب ىتب هد ناوصخح نم ىأ » ناوصخح تدل اول 0 9 ىلع ب ليتو 0 7

 | روصتبفكف نيكلم امهتلمجاذا تاقنافءانني ىضقتل كانثج دحلانع جرخو ىدمت || دداد اهطخمت ايروا
 | ىلعال مالكلا ضيراممنم اذه تاقءضعب ىلع مهضعب ىنببأل ةكئالملاو امهنم ىنبلا | تناكف اهلهأ هر اف
 ْ مكحاف ه رخآلا ىلع ذاك نب نيصخ تيآر ىملاو امهدحلأن م ىبلا قرقحم ||| ةبطخ ىلع بطخنا هتلز

 5 © طارصلا ءا اوسملا اندهاو 8 كمكح ىفرجتال ىأ « ططشتالو قحلاباننيب ٠ هلاسآةرثكا عمنمؤملاهيخأ

 ْ امدح . لاقف املكت دواد ام امهل لاقف باوصلاو قهلا قيرطملا اندغرا 6 تح ق2
 ل ب 0 | ءاقلبلاة و عملا ايروأ ةىم
 61 كلاقو ءانالا مالعا ضعب نع ااضف نيلسملا ءانفأ نم 0 قديالف اهج وزتيللتقننا بحأو
 ءاس الا ىلع هن رفلادحوهونيةسوةثام هن دل> اعلا وريال مالسلاةيلع داود ثيددوع ' مكتدح ند هنعهللا ىخر ىلع

 ناتكو ان لعدضقلا تناك نا لاقو هب ثدحلا بذكف قاله أ نملحر هدنعوز ,زعلا ديعن ربع كلذب ثدح نا و

 هراهظا شاه هببن ىلع ارتس اك تركّدام ىلع تناكناو كلذريغلاق ناب مظعأو اهفالخ سقلبنأ ىنشافدتلا
 ل مالسلاهلعدتص هللاهب رضىذلالثملاهيلعلدنىذلاو سعثلاهىلع تعاطامم لااعلا مالكلا اذه ىعامسل رعلاقف هيلع

 ' نم جبوتلا ف غلبأ اهنوكل حرصتلا نود ضيرءتلاو لشقلا قيرط ىلع تءءاحاك او بسدف اهن ا 1 رملا جوز ىلا هبلطالا

 (ىغب )ناوكخ ندم( نامصخ فال )دوادايديلع الهو نيللا نيكلملا ىنعي( اولاق )دواد )م معزفف دواد ىلع اواندذا)

 ْ با وصلا ىلا اناد(طارصلاءاوسم اان دهاو)ر كالو لعالا طاشتالو )لدعلاب( قحل ابان 1 ا لعانضعب )إظولواطت
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 هن

 بدالان سحةاءايم عمديف ارثأ ظعأو هبلق نمانككدشأو هسفنف عقوأناكمد ضرعملابروعشلا ىلاءادأ اذالمأتلانا لبق .

 ةكرشلا ةوخاوأ ةفلالاو ةقادصلاةوخاوا نيدلا:وْحا دارملانالربخوأ اذهنملدبوه» ( ىنأ اذهنا ) ةرهاجلاكرتب .

 اذهناكام وةأرملانعةيانك ةسعنلاو صفح ىلو(ةدحاو ةجنن ىلوةعن نوعست ومسندل) ءاطلانا نم اريثكناوهلوقل ةطلخلاو .

 ايكلالو اهانطلست نوميراكلوتاشنوعبرا لل وقناو مهسفنأىةكئالملا ضرفن نا عتتعالاهلاضرفو ةلئسملل اريوصت

 سايعْبا نعو ىدب تحتام لفك أى اهلفك |ىينلعجاهتقيقحوامنكلم(اهنلفك ألاقفإاهعبرالو ةعبرأن يعي رالانم

 ىلع ردقأن اكدناىأ ةموصخلا ىف (باطخلا ىف)ءزميوءزعلاق ىنبلغو ( ىزعو) ىيصن ىأىل_فكاهلمجا امهنعللا ىضر

 الل دارأ وأ  لداحلا| 4 نص روس ١ جاسحملا ةبطانع له 99١ زؤ- باطخلاب دارأو ىنم جامتحالا

0 

 هل

 دوصقملا ف غلبا ضيرعتلل قاسي افلا ةيانكلاوةًأرملا نعاهب نكيدقو نأضلا نم |
 لاقفوط ةجن ىلءاي حقب صفحأر قو نونلا سكب ةجمن وءاتلا ب نوعستو مست”ىرقو |
 اهلعجا ليقو ىدب تنام لفكا ام اهلفك | ىناعجا هتقيقحو اهنكلم « اهيتلفكا |

 مل جاب ءاج ناب جاحم ىاياهتيطاخم ىف ىنبلغو « باطلا ىفىنزعو ف ىيصنىا لفك |
 ىنبطا_تثوه اهبطخو ةأرملا تثبطخ لاقي ةيطخلا ىف ىايا هتباافمىفوا هدر ردقا ||[

 كلظ دقل لاقط تيزعفيفخحت ىلع بز عو ىنبلاغىاىنزاعو ”ىرقوىنوداهجوز ثيحاباطخ |
 هطيلخ لعق راكتا ىف ةغلابملا هه دصق فوذع مسق ٍباوج © هجامن ىلا كتسمن لاؤسب
 ردصم لاؤلاو ىعدملا قدص ريدقت ىلعوادفارتعادعب كاذلاق هلعلو هعمل نيعمتو

 ةفاضالا ىنمم هنيىضتل ىلاب رخآ لوعفمملا هتيدعتوهلوعفه ىلافاضم |

 ىنعي# ةعن نوعستو عستهلإ» بسنلاةهج ندال ينرطو ىيد ىلعىأ#«ىخأاذهنا

 ليبس ىلعاذهو ار ملا نءةجمنلاب نكت برملاوةدحاو:سمأىأ«ةدحاو ةحمن ىلو 8سم | 3
 نبالاق « اهنافك أ لاقف ف ىئبالو جاعن كانه نكيمل هنال ميهفتلاو هببنتل ضيرعتلا |

 اهقلط ىنعملاو اهلفاك ىناعجاورىملا اهعضو اهنع ىلل زنا ءانعه لبقو اهنطعأىأ سابع ]|

 مالكلا ىف ىنم مصفأدنال لوقلاىف ىنرهقو ىنبلغى نعي «# باطخلا ىف ىننعورطاهجوزتال ١
 ناكناو هدد ىف ىنعضل ىلع هلتناك ةيلغلانا ىنعملاو هكلمةوقل ىنمشطب ناك براحناو |

 ناك ثيحدواد اهجوزت ىتلا ةأرملاجوزءاير وأعمد واد سمال ليثك هلكاذهوىهم قحلا |
 « لاق © هلاسنىلا دواد اهيضف ةدحاو ةأرماءايروالو ةأصا نوءستو عستدوادل | 2

 فيك تاق ناذءهجان ىلا اهعغب ىأ # هحاعن ىلا كتجن لاؤسب كملظدقا ب دواد []

 كرلظدقف لوقتاك سعالاناكنا ءانممتنلق رخآلا لوقعمس نكيملو كماظدقل دوادلاف
 لوّشاع هيحاص فارتعادمب كلذلاقاعا لبقو

 تا هد تا م م و

 هيف مقوام ف رعفادحأرب رفدوادرظن مثتيكو تيك" ١

5 

 ين" 0<

 5 111ريربرر يري 2--

 ىثنالاىه# ةدحاوةسعن ىلوةسعن نوعستو مستهل 8 ةبحصلاوانيدإ اب « ىخلا اذهنا ف
 ىنبطاخن وهامطخوةأرملا
 ةيطلنا ىف ىنبلاغىأاياطخ

 ىنوداهحوز ثيح ىنبلخف
 لم, نأ لشعلا هحوو

 ةصقيدواد عمءايروأ ةصق

 ةدحاو ةحتن هل لحر
 نوعستو عست هطيلشو

 قال 2 اوله اك دارأت
 . هطيلخ ةسعن ىف عمطف

 نم جور العءدارأو

 كلذ هجاحوهبلا اهكلم

 عولب ىلع صيرح ةجحاحم

 كلذ ناكامعاو هدام

 مكعلديلاك اعلا دجو ىلع

 لاق) د نمهب مكحاع
 كتسع لاؤسب ك ملظ دقل

 نوكي ىتح ( هحامنملا

 اذهو هماح احوعحم

 فوذحم مق باوج
 لفل راكتتسا كلذىفو

 ردصم لاؤدلاو هطيلخ
 نعوض دقو لوءفملا ىلا فاضم

 هب فرتعام دعب رخآلا رظامناو بلطلاو لاؤسلا هجو ىلع هجاعن ىلا كتبسمن ةفاضاب لبق هناك اهتيدعتىدعفةفاض الاعش ١|
 تهرزنادوادلاقفةئامىجاعن لك ًاوهنءاهذخنا ترا لاقدناىوربو مولعم هنال نأ رقلا ىف ك< مل ةنكلد 7

 .مالكلا ىف ىنبلغ (باطلا فى نعو) اهينطع(ايدلفك ؟لاقفةدحاو):سما(ةجعن ىلو):أما(ةجعن نوعستو عست 4 ىحأاذهنأ)
 هجامن ةرثكمم (هحامن ىلا) كتجنذخاب (كتن لاو ب كلظدقل)دواد(لاق)ايرواب لعفام مهشب كل دوادلءاب مخ ا



 (ءاطاذنا نم اريثكناو)

 باصتالاو ءاكرنثلا

 ىلع مهضعب ىجبل (
 اونمآ نيذلا الا ضعب

 ىنثتسملا(تاحلاصلااولعو

 سنجلانهوهو بوصنم

 ليلقو) مهضعب هنم ىنثتسملاو

 ادم هو ماج اللام( مهام

 (دوادنظو).ربخ لداقو
 هلريعتسااعاو نقي ورعىأ ١
 للعلا فادي بااغلا نظل نال
 هانلا ( ءاتفاعأ )

 نم (ءاطاخنا نما ريع نأ وز

 (ىنبل) ناوخالاوءاكرمشللا
 نيدذلاالا ضءب ىلع موضعب )1 ظ
 (تاحلاصلااواعو) للاب( اونمآ

 للقو) مر نيب و مهنياهف

 احرف نولظاالام (هام
 (دواد نظو)الخ د ثدح نم

 امأ ) كلذدعبنشأو ع
 ىذلا بنذلابءانيلتبا (هانتف
 هنم ناك

 م و 4 نورششعلاوثلاثلاهزجلا )
 6 6 1/1 26 6 2 آر

 ىدعتلل © ىتبيل #8 ع مهلاومااوطلخ نيذلا ءاكرثلا#» اطلخلا نماريثك ناو ٍِه
 هلوةك اهفذحو ةفف1لانونلا ربدقن ىلعءانلا مب ”ىرقو

 اهقراطمومهلا كنع برضا

 ليلقو تاحلاصلا اولعواونمآ نيذلاالا ضعب ىلع مهضعب هةرسكلاب ءافتكاءاءلا فدو

 4 ءانتفاعأا دوادنظو ١ مهتلق نه بنيمعتلاو ماهءالل ما وليلق مهو ىا 7 مهام

 ' ءانعساوابئذلاب هانلتا

 اضعب مهضعب اظب ىأ## ضع ىلع مهضعب ىنبمل ظءاكرشلا ىأ «ءاطاخلا نم اريثكن أو 7
 ةلصامو ليلق هىا# مهام لبلق ا ولظنيال مناف تاحلاصلااولعواونمآ نيذلاالا

 كم وهبحاص ىلاامهدح ار ظذامهي دواد ىضقالف لرلق نواظيال نب ذلا نيه اصلا الا ىنعملاو
 ع ون أىأ« دوادنظو  ىلاعتهلوق كلذف ءالتما ىلاءتهتلانأدواد ميقءاعسلا ىلاادعصو
 هسفن ىلع ىذقف ناكللملا هبلع لخداملدواد نا سابع نب !لاقو ءانحمم| وءانيلتبا ىأ# ءانتفاع |

 يود الا اتا قنا واد [نفهسفن لع لج رلا ىضق نال وشبامكو احسعواممروص قالون
 لوي سو هيلع هللا لص هللالوسر 0 كلام نن "سن نع ىلعثلا دانساي ىوقنلا
 نسال نكات ىب ىلع مظفف مهف : ةأرملاّىللا /ر ظن نيح لسو هيلع هللاىلص ىنلا دادنا
 كلذىف تواتلاناكو تواتلا ىدب نيباي الق ب رقف ودعلا رضحاذالاقف ثعيل|بحاص

 شيلا هلع مز+وأ لت ىت عجرب مل تواتلا ىدننيب مدق نمو دار :دس نامزلا

 ةليانيعبرأ ثكف دمعسف دوادنطفف هتصقديلع ناصقب ناكلملالزنو ةأ رمل جوزلتقف
 , لوشوهو هتهبح نه ضرالا تطاأو 0 ىلع هعومد نم عرزلا تبن ىت> ادحاس

 دواد فءض جرت ' لنا بربرغملاو قرشملا ننام دع ةلزدواد لزب ر هدوحج ىف

 لاقف ةليل نيعيرأ دعب نم ليريح .ءاخ هدعب نم قالا ىفايدح هذ تاء> هذ رفغت ملو

 ل ا لرد برلانا دواد لاقف ه.,تمم*ىذلام هلا كلرفغدةىلاعت هللانادواداب

 بر لاقفةهانقلام وبءاحاذانالفب فيكف ليغ اللدعمتلانات ةىعدقو هنت مم# ىذلا مهلا

 ليربح ج رمف «نلاق نامفال تش ناو كلذ نءكب رتل أسامليربج لاقفدو اددنعىدلاىد |

 دواداب هللا تاًاسلاقف مالسلاو ةالصلادلع ليريح لزن م م ىلاعت هللاءاشام دواد دومو

 ىلبه هللوقيف ةمايقلا مون امكعمحي ىلامثهللانا دوادل 00 هنف ىبالسرا ىذلان ع

 امو تدشام ةنحلاىف كلناف ىللاعت. هللال وة براي كلوه لوقف دواددنع ىذلا كمد

 داود ناممما د ةصقىف ريسفتلا لهأن همه فاسلا نالت هدهف كدد نعاضوع تءهتشا

 مد لصف اج.
 ىلاعتدتلاهصخ نم نأ عامديلا بسن امو ه.قيليالاع مالسلاو ةالصلا هيلع دواد هزات

 ةطساوهلءهحو هيحو ىلع ه1 هقاح نم ريثك ىلع هفرشو ؛ةئلازبإرا ا هلوش

 هب ث دحت نأ ف كنتسال سانلا داحآ ىلابسنؤلام هنلا ست نأ قيليال هقلخ نيبو هني
 ىور كلذ ءانمآلا ةوفصلاو ءاببنالا مالعأ ضعنملا نأ زوجم فيكف هنع
 مكثدح نءلاق هنأدنع هللاىذر لان 1 ىلع نع روعالا ثرحلاو'بيسملا نيدرعس
 ىلع ةيرفلادخوهو ةدلح نيتسو ةئامددلح صاصقلا ه.وربام ىلع دواد ثيدحن

 لهأن م نويراسخالا هرطسام ىلا تفتلينأ رزوجال ضايع ىضاقلا لاقو ءايبالا |١



 1 ادحاس انك اررخو © مد 8 ةيرزفعتساو : طاب , بنتي له ةموك

 ا هاا سس ل تس سم تيس ف سس سم تس يكفل اسال دس سس

 ١ ىترلع ل ماعت هللاص:ملو نيرسفملا ضعب ةهلهنو اوريغو اولد نيذلا باتكلا
 | اعا دواد نظو دواد ةصقىف هللاددلعصن ىذلاو 3-2 ثيدحق دروالو كلذنم

 ىذلاوه اذهو سلتقةبع ىنب نظيالو تباثربخ اير وأو دوادةصقف سلو هانتف

 .ىسلاىلا عحرب ةصقلا لصاح نيدلا رشف مامالا لاق دواد أن م هيلع لوعينأ ىتْس 1

 لقاعب قيال رطعركم اههالكو هتحوزفف عمطل اىلاو قحريدب لس ل_حر لكى
 ظ ا لعن ىلاعت هللانا هريغلاقو اذه مالسلاو ةالصلا هيلع دودادي نظينأ |

 لدقاع مهوب فيكف ةصقلا نم هولقتام ةلاعغسا ىلع لدد كلذو اهدعبو ةصقلا هذه

 ءالل_قةعلا هتسمتسال همالكىف سانلا ضعن نم كلذ ىرحولو مذ نيح ده نيب عقينأ ١

 اذهل ثم نع هزنم ىلاعتهللاو كحدم ءانادمذ ىرحن فيك صعش حدم ىف تنأ اولاقلو

 نظو ىلاعت هلوقوهو هنمتنذلا رودص ىلع لدبام هب الاف تاقناف»مدقلا همالكف

 هدهىف نبل تانك هلا رفغق هلوقو بان و هلوتودير رفغتساف هلوقو ءانتفاعأ دواد |[

 نويلاطف اهالعأو تاماقملا فرشأ ةوبنلا ماقءنال كلذو كلذ ىلع لديام *ىشظافلالا | 0
 ىلاعت هلا متاع ةيرعشبلا عبط ىلا كلذنم ٠ اوازئاذافاهاتسأو فاصوالاو قالخإلا لكيت

 لوقلا اذه ىلعف تاقناذ* نيب رقملا تام ايس راربالا تانسح لقاك ميلءرقشو كاد لغ ْ 1

 مهريغو ريسفتلا ءاذعنم نوققحلا بهذ تاق» ةيآلاىف ناحتمالا ىتمماف لاسقحالاو

 نع ىللزنا لجرلل لاقنأ ىلع دازام مالسلاو,ةالصلا هيلع دوادنأىلا ةصقلا هذهىف |
 لبقو ايندللاب هلغش هيلع ركتأ ؤهدلعدبنو كلذ لغىلاعت هللادمتاعف انلفكااو كنأعا |
 هلتق دواد غابالق برحلاىف كلهايروأنأ قشاف هلايروأ اع نكت ىنع : دوادنا ٠ ا

 | نال كلذىلع ىلاعت هللاهساعف ميارحأ جوزت مث هدنح نه هريغ ىلع عزجا هيلع عج | ا

 | كلت بطخدقناكايروأ نا ليقو ىلاغت هللادنع ةيظعىهف تردصناو ءاننالا بونذ أ
 أ معاق هتالك هتماهسفن تحوزف دواد امطخ هنا نغ ىف باغالف املعه سفن نطو جأرملا ١ ا

 نوعستو مستءدنعواهبط اخ ةدحاولا هذه درتي مل ثبح كلذ ىلع ىلامتدتلا هبتاعف ايروأكلذإ أ
 أ

. 

 ْ امهدب ناك مالكلا نأ ىلع اذه لدف باطل | ىف ىف عوهلوق هحولااذه ةمصوخل د

 ةبطخ ىلع هتبطخامهدحأ نيدسدواد بن ةومفاهلايروأ وزن مدقندق نكي ملو ةبطاخا / 1

 هتمرفغتساىذلادواد بنذنا ليقوهلاست ةرثكمم جزتلا ىلع صرحلا راهظا ىتاثلاوهبخأ |
 | عامسلبق اههدحأل ىَضَق هنوكو نيمصاا بيس وهاعاو اناا بيسيرو

 ا للعم 4 هحامت ىلا 6 عا لاوس كملظدقل نيمصانا دحالءاوقوه لدقو رح ”الامالك

 | دواد لغتشا باوسلل افلاخع مكحلا اذه ناك الف ىوعدلا درمسع املاظ هوكي ذل

 ظ ةثلز ستاك مالسلاو ةالصلا يلعدواد ةهازل هوحولا هذ. تدثف ةبوتلاو رافغتسالاب

 «انك اررخو# نارفغلا هبرلأسىأ © هير رفغتساذ## لجو نع هلوقو # رعأ هللاو 1

 رخو ءانعم ليقو ءانحنا هيفامهنمدحاو لكن الد وسلا نع عوجرلاب دبع جاسم |

 ( سم "هاخ واق )

 ١ ضيع ثا ا

 رحو )هتلز 0

 ههحو ىلعطةسى ً(اعكار

 ىلعليلد هيقو هللادحاس

 ماقع موش عوكرلانأ
 ىون اذاةالصلا قدومه
 حصا امدرحم دارملا نال

 ةالتا هذه دنعاعضاوت

 لمعي ةالصلا ف عوكرلاو
 عوكرلا فال لمعل اذه

 ةالصل ريع

 بذلا نم (هنررفغتساف )
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 || رافنتسالا تدكرب مرحا هناك ايلصمىا امك ار دوجتتللرخوا هود هنالعوكر دوجتسلا |

 ا هدازع لغأ ىلاعت هتلاواعك ار ناكامدعب ادجاس

 2 لصف اج
 ىلاغت هللادجر ىبفاشلا بهذف دوجعسلا متانعنم ىهله ص ةدحمسىف ءالغلا فلتخا

 ةوالتلا ةدجنم بجوتالف أ ةبوت امناللاق ةوالتلا دوس مثانعنم تسيلاجأ ىلا أ

 موقي ع وكرلاناىلع ةي ًالاهذم لدتساو ةوالتلا دو“ مثلا نعنمىه ةفينحوبأ لاقو
 ىنلانا تيثدقو ناتاور ص ةدحعسىف ده نعو ةوالتلا دوم ىف دوجحسلا ماقم |

 0 ا قاتلا ىجر سنع نبا نع ( حز اهبفدحت و هلع هللا ل
 نبال تلق دهاجم لاق اهيفدححس سو هيلع هللا فص ىنلا تيأردقو دوجملا منا نعنم

 مكيب لاقف هدتقا مهادهبف ىنأىتح ناهلسو دواد هتبرذنمو أرقف ص ىفدجمما سابع

 قاسنللو سو هيلع هللاىلص هتلالوسر اهدجمتف دواد اهدجعسف م ىدتقين سعأ نم

 اهريعسنق ةيوتدواد اهدحمسلاقو ص ىقدجسإسو هيلع هللاىلص ىبتلانا سابعنبانع
 ةروس سو هيلعهّتلاى ص هللالوسر أرقلاق هنعدتلا ضر ىردخا دبعس ىنأنع اركع

 اهأرقرخآ موب ىف ناك الفدعم سانلادهعسو دهعسف لن ةدهعتلا خاباطف زينملا ىلعوهو ص
 ىن ةيوت ىهاغا عسوديلعهتلاىلس هلال وسر لاقفءدوجم ل سانا! فوشت ةدحمسلا غاباإف
 ىنمي سانلا فوشت هلوق دوادوبأ هجرخأاودجحسو دسو لزنف مفوشت كتب ركل و
 هللا للص ىنلا ىلا لجر ءاح لاق سابع نءانعو دوجمتلل اودعتساو اوبهأتو اوم
 ةرجمش فلخ لسأ ناك مئانانأو ةلبللا ىنتأر هللالوسراي لاقف سو هيلع
 ارجأ اهب ىلبتكحا مهللا .لوقت اهتممف ىدوههس :روهثلا تروهسف تريعف
 دواد كدبع نم امابقاك ىنم اهلقو ارخذ كدنعىلا هلعجاوارزو اء ىنع طحو

 . لاقفدهه“مثةدهحأرقإسو هيلع هللا ىلس هلا لوسر تمعس سابع نب !لاقمالسلاوةالصلا هيلع
 دواددس“ نورسفملالاق ىذمرتلا هجرخأ ةرجمشلا لوق نعلجحرلا هربخأام لثم
 نيعب رأ ماك ادجاس دوعيمث ةبوتكم ةالص تقولوأ ةحافلالا هسأر عفربالاموي نيعبرأ

 نع هيرىدان وهو هسأر لوح بشعلات بن ىتح ىببوهو برشبالو لكأيال امون
 قلخلا ىلتبب ىذلا مظعالا كلملا ناهس هدوجعسىف هئاعدنم ناكو ةبوتلا هلأسيو لجو

 تيلخ ىهلارونلا قااخ ناحهس بولقلا نيبلئاحلا نام رونلا قلاخ نايس هاشياع
 ىنتقلختنأ ىهلارونلاقلاخ ناس ىبتلزنذا هتنتفل أ لف سيلبا ىودع نيبو نبي
 فشكيمويدواذلل ليولا ىهلا رونلا قلاخ نا رئاص هيلانأام كللع قباسيفناكو
 مو.ككِيلارظنأن يع ىأب ىهلارونلا قااخناحم- ”ىطاخلادواداذه لاقف ءاطغلاهنع
 موقأ مدق ىأب ىهلاروتلا قلاخ ناه- ىنُح فرطنم نوملاظاا رظنب اعاو ةماقلا
 بلطي نيأنم نهلارونلا قلاخ نامعس نيئطاخلا مادقأ لزت موب ةمايقلاءوب كمامأ
 ' فيكف كس رح قيطأال انأ ىهلا رونلا قااخ ناهس ءديسدنع نمالا ةرفةملادبعلا

 ( قطأ )
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 ىوراموهنع باناو رفغتساف ةصقلا ءذهب هتلادهبنف هلاثما هناكوءريتلام هكنوكيادو ||

 هلعلف ث”نا ناميلس هنم تالوو اهجوزت ىدح ىيسواهمتشمف ةأسعا ىلءعقو هربنا ٠

 راصنالا ىساو دقو مهنيب اهف اداتعم كلذ ناكو هتجوز نع هلزنتساوا هتءوطخم بطخ | 1

 لتقىتح مدقب نا ماو ارامم داهجلا ىلاءايروالسرادنا ليقامو ىنعملا اذ نيرجاهملا |
١ 

 ناعسدباص أ ىذلا ميظملابنذلان م دواد/ليولا ىهلارونلا قلاخ ناحيس منهج توص |
 اوناكتيح مهدهاشت تنأو كنود مهاياط# نؤاطخلارتتست فيك ىهلارونلا قلاخ |

 ذوعأ ىهلا رونلا قلاخ ناس ىناوهل كتجرنم ىندعابتالو ىبونذ ىلرفغا ىبلا ||
 ىبونذب كيلا تررف ىهلا رونلاقلاخ نايس ىتتقبوأ ىتلابونذنم ميركلا كهجوب |

 ىطع ىتح هادع عوهد نه ىعرملات اي تح هان مفريإال اموبنيءبرأ دواد كثكملقو أ

 بشءلانم هاوحام جاه ىتح نزعف “ىثب هتيطخ ركذىف بحيملو بلطام ريغيف | 5

 انأو هدانف ايروأربقىلا بهذالاق ادحأ لظنالتنأو فيك ب رايلاق ك/ترفغدقفا |
 ىدان مث هريقدنعسلج ىتح حوسملا سيلدقودواد قلطنافلاق هنم لاحت كءادن هعمسأ |
 لاق هللا ىناي كب ءاحاملاقدوادان لاق ىنلظةبأو ىنذأ ىلع عطق ىذلا اذه نم لاقف اير وأي ا
 لب لاق لتقل كدنم علاق ىلا كنم ناك امو لاقك.لا ىنمناك ام لح ىف ىناعجتنأ كلأسأ |
 ىضقأال لدع كح ىنأ رمتملأ دواداي هيلا ىلاعت هللا ىحواذ لحرف تناف ةنمعلل ىنتض ع

 5 1 0 0 "ند ويعم ربوع ميسر رج ج

 منن لاقكنع توفعدق سبلأ هللا ناي كيءاحاملاق دوادانأ لق ىنظشبأو ىتذل ىلع مطق
 "نددت ثيل ةسءاعدو هحنملو تكسفلاق امتجوزتدقو كنأ سما ناكمل كبكلذ تلعفاغا نكلو |

 نم ةمايقلامون هيطعا دوادابلاق ىنءع فعمل ىحاصو فك برايلاق كترثعتلقأو || 5

 برايلاق ىككبهف هنم كيهوتساف دواد ىدبعنم ضوعاذه لوقاذ ىلع هغلبنملو

 .قطأ فيكق ةادعز توص قطأال انأ ىهلا رونلا قااخ ناس كراترتل قلل

 | رو-نلاقلاخ ناس ىتر ذمم لبقاف ىتنالعو ىرس معتدق ىهلارونلا قلاخ ناهس |[

 | رونلا قااخ ناهس نيدلاموب قالو نيطناقل نم ىنلمحتالف ةطذع تقرتعاو ا

 0 تنأ مواظم ١ قسنف ثم ناملأ 2 تنأعئاجأ دواداي ىدونف ةْنلآَو 00

 | ءادن ءانأ دوادنا بهولاق ةرفنملاو ةبوتلا هلىلاعت هللا لزنأمث هفوج رحم قرتحاذ |[

 ١ ىذلا اذهنم لاقف هناحاف ءادانف عجزفلاق هلأرما تح وزتدتكنا هتلغأالا تنعتلاب

 مالاهيلع هناب راعشالا ةصقلا ءذهىفام ىضقاو ةبوتلاب هللاىلا عحرو « باناو » ||
 ا
 أ

 ا

| 

 ا

 | رونلاقااخ ناس رانلاىلا نيئطاخلا عمه ههحو ىلع بويع نيد هلل يوطلا ليوامث |

 | كءاعد ترحعساو كماكي تجوجرو كبنذ كلت ر_فغدق دوادان ءاميسلا نم ءادب ءاناق ا

 هللاىلاءجرو (بانأو)
 . ادجاس قت هنالبقو ةبوتلاب
 مفربالةلباواموي نيم رأ

 هكارتكم الام الاغتا

 هعمدأقربالو هنمديالاموأ

 نه تشءلا تبن ىتح

 اثاث والاءامب رشي ملوهعمد

 عمد

 ةبوتلاب هللا ىلا لوتأ/ بانأو)
 ةمادنلاو



 ىأ ( كلذ هل انرفنف )

 (ىنازل ادنعه4ناو) هتاز

 (بامنسحو ) ىبرقل
 ةنطاوهو عج ع

 بفذلا ( كلذ ان رفغف )

 ( ىناؤل اندنع هناو )

 نسحو)تاحردلا ف ىبرق

 ةرخ آلا ىف عج سم )َى م

 سس 707 زج ؛ :نورشتلاو كلاثلاعزللا +:

 "كلور ام ىلع دواد ثيدحم ثدح نمدنع هللا ىضر ل علاق كلذلو ءارتفاوءاره اهجوزتف
 ١] 0 |رتااو رو ددف راش نأ اودسق اموقنا لنقونيتسو ةئامدتداج ضاضقلا |
 نظف مهنه مقتينادصقو مهضرغلمف احلا اذه اوءنصتف اماوقا ءدنع اودجوفديلع |
 رفغتساام ىأ ُ كلذ ار فنف 0 باناو هب مهامتهنر رقغتساف هلهللا نم ءالشنا كلذنأ ظ

 ةنلا ىف عجرم « بام نسحو  ةرفخملا دعب ةبرقل © قلزل اندنع هل ناو هظدنع

 ةرفتملادعب ةمايقلاءوبىا « اندنع ناو. بنذلاىا # كلذ هللانرفغف ## عجرىا

 بهوىلاق باقتمو عجرم نسح ىا © ب آم نسحو ول ةناكمو ةبرقلىا 6 ىنازا وف |
 ٠ ةنس نيثالث هتئيطخ ىلع ىكب هيلع هللا ت ارامل مالسلاو ةالصلا هيلع دوادنأ هبنهنب |

 دعب رهدلا مسقف ةنس نيعبسنباوهو هتثيطملا باصأ ناكو ارامالواليل. هعم دأقربال

 لابجلاف عسا مويو هللاسنامويو ليئارسا ينيب ءاضقال موبمايأ ةعبرأ ىلع ةئيطحلا |
 نابهرلا هيلا عمتمف بارعفالآ ةعبرأ ابن هلرادف واخيموبو لحاسلاو ىفايقلاو |

 ىفابفلاىلا جرخم هتحايسموب ناك اذاف كلذىل ع هنودعاسوو هسفن ىلع مهع» حونبف

 نم ليسيىتح شو>ولاو ريطلاو لامرلاو رجلا سنو عكف ريمازملاب هتوصعفربو
 ةاراحملاو لابملا هيمو ىسودتوص مفريو لابجلا ىلا ”ىحيمث رابنالا لثم مهعومد

 ىو هنوص عفريف لحاسااىلا وح ةيدوالا مجناكب نم "0 ريطلاو |
 ىلع هحونموب ناك اذاذ عج« ىسمأاذاف ءاملانيطورلا باودو ناحل هعم تف

 رادلالخديو دعاس نم ءرضحاث هسفنىلع دواد حونموب مويلانا هيداتم ىدان سفن |
 ”ىحيو اهيلع سلجعف فيلاهوشح حوسم نم شرف ثالث اف طسببف بيراخ ا اهفىت ل

 عفريت * بيراخملا كلتىف نوسلف ىصعلا يدي فو سناربلا ميلع بهار فالآ ةعبرأ

 متاوصأ هعم نابهرلاعفريو هسفن ىلع حونلاو ءاكبلاب هتوص مالسلاو ةالصلا هيلع 4
 0 براطضي خرفلا لثماجبف دواد عقو هعوم ند نوفا قرغت تح ى ؟ِس لازب

 براي لوقو ههحو اء عسغو هب هيفكب عومدلا كل:نم دواد ذخ أبو هلمعف را

 لص هللا لور ىلا اعوذمع ىعازوالا نءوهلداامتدلا لهأءاكب ءاكي لداعوافىرتامرفغا

 دقاو ءام ناطقنب نيترقلاكمال_لاو ةالصلا هءلع دواد ىنبعلثمنا ملسو هيلعهللا |
 :دواد ىلع ىلاعت هلل! ب اتا بهولاقو ضرالاىف ءاملا ديدش' ههجوىف عومدلا.تدخ
 ةهايقلاءوب ىلا نيئتطاخلا وانت رفغتساف ىتئطخو ىسنأالنأ ىلفكف ىلترفغبرايلاق

 اهل راد ىبالا ابارشالو اماعط اهف عقراف ىنيلاهديىف هتئيطخ ىلاعت هللا مموف لا
 ناكو هتئيطخ مسو اوريا سانلا ام لبقتساف هتحار طسبوالا سانلاىف اييطخ ماقامو

 البلا هلع واو ناكلات نسملانعو هسفن لبق نيتطاملااب رفغتساوأ امداذا أدم
 برشنالو "ىطاخلا دوادىلا اولاعت لوقن نيئطاخلاالا سلاجمال ةئيطخادعب مالسلاو

 كبس لازيإلف ةعصقىف سابلا ريعشلازبخ لءجناكو هينبع عوهدب هجرمالا ايارش

 ,لكأ اذه لوشو لكأبف دامرلاو ململا هيلع رذيناكو هننيع عومدب لتبب ىتح هيلع
 6( نيئطاخلا )



 2 ع 1 0

 قحاب نيمئاقلاءابنالا نم كلبق ناك ةفيلخ كانلءج وأ ض رالا ىف كلما لع كانفلتسأ ىلا 6 ض رالافةفيلخ كان 1
 لدئلابوأ ةفيلخ تنكنآ هللا كح ىب(قيساب سمانا يب مكحاذ) ريغتت مل هيلع تناك ام ىلع قبة وادعي هلاح نا ىلع 1

 ديدش باذع مهلهنيد(هللا لبس نءنول ضي نيذلا ناهللا لبس نع) ى وهلا (كلضيف) كئاضق ف سفنلاى وهىأ(ى وهلا عبتتالو) ٠

 ةقئابةمكل الالطاباقلخ (الطاب) ادا نم(اههنيت امو ضرالاوءاعل انقلخلامو )باسل اء ماين ىا(باس ل اموباودناع) ٠
 ائبعو أل طاب ىوذءربدقتو نيبعال/ صةروس )امهنيبامو ضرالاو هيي[ 707 ]قس ءامسل اانا امو هلوقكنيثباعنيلطبم وأ

 امىأ هعضوه لطاب ءضوف ةفيلخ كانلمجوا اهيف كلملالع كانفلتسا «# ضرالاىف ةفلخ كاناءجانا دوادإ » ]|
 كل ندي ام وامهانةلخ

 3 عيتتالو هللا كح # قمللاب ساناانيب مكحاف فه قحاب نيمئاقلا ءابنالانم كلبقنمي
 نيبملا قعلل نكلو بعالاو مياظتو ىعدملا قيدصتىى لا ةردابملا همنذنا ليقام ديويوهو " سفنلا ىوهتام *« ىوهلا

 اسوفن انقلخ ااوعو ١ هاج تاو اهنس ىلا هتالد « ناس قع كلسف »١ ناس نإ
 اهانعمو لدا اهانعدوأ | وهو مئايست ببسب# باسالامون اوسناعديدش باذع مهل هللا لبس نع نواضي نادل

 ماهللءان-زأو نيكقلا || ءامساانةلخامو 8 ىوهلا ةفلاخمو قأ اةمزالم ىضتش ءركذتناف ليبسلا نع ,هلالمض ا

 ةميظعا اعفانملل اهانضرع | نيكي نيلط.مىنمع لطاب ىوذواهيف'ةمكحال الطاباقلخ © الطاب امهتيبامو ضرالاو 0
 اهل اند دعأو فيلكتلاب | ىووهلا ةغباتموه ىذلا لطابللوانينعال امهنيامو ضرالاو تا ومتلاانقلخامو هل خا ٠ْ

 .بسح ىلع ءاز>و ةبقاع | نكات قلخامو هلوةك عرشااب عردتلاو ديحوتلا نه لملدلا ىضتةموه ئذلاىللب ٍْ ١

 ىلا ةراشا(كلذ) مهلاعأ !. «اورفكنيذلا نظكلذ  اًئينهلثه ردصملا عضوه هعضو ىلع نودبعيلالا سنالاو ا 1 1
 نيذلا نظ ) الطاب اهقلخ 1 نونظالا ىنمع نظلاو الطاب اهقلخ ىلا ةراشالا 5

 نونظملاىنمعنافاا(اورفك | موصيو ليلا صن موش ةئيطالا لبق مالسلاو ةالصلا هملع دواد ناكولاَق نطاخلا | '
 ةمكعللال ثيءالاهقلخىأ | ناكت باث لاق ودلك ليالاماقودلكر هدلاءاص ناك ام هتئيطخ نم ناك الف رهدلا ف صن 1

 اورغك نيذلا نونظموه | هللاتجر ركذاذاو رسالاالا اهدشيالف هلاصوأ تماتا هللاباقع ركذاذا دواد !١
 اهقلخهنانيناظاولءجاعاو )١. ىئصتال تناك ل مفام لمفالف هتءارقىلا عتست تناكريطلاو شوحولانا ليقوتءجارت |
 0-0 هلوة #4 كدوص ةوالحم نع تبهذ هدواداب تلاق امنالقو هنءارقيملا ِ

 ضرالاوتاوعسلا قلاخ ناب || مهيف مك اذف ان عاب ساتلامأ ريدتاىأ « ضرالاىف ةفيلخ كاناءحانا دوادأي 0 ١

 ماس نال وهوةلامهنيبامو | 1 مم لعالىأ ©« ىوهلا عبتالو 8 لدعاابىأ « قلاب سانلانيب مكحاف 4“
 ضرالاو تاؤمسلاقاخ ند ئذلانا ٍِء هّشرطو هللا نيد نعىأ 6 هللا ل. دس نع كلضنف 9 ىلامت اهنلا لأ فلاخاذا |

 ناكامل هنلالهللا ناوقلا || نامالا ا ءىأ 6 باسلاموب اوسناك دش باذع مهل هللا لبس نع نولضي |

 ناهاو تملا مهراكنا ىلاعت هارت ءاضقلاىف لدعلا كرتب لقو مولا كاذإ ل ![ مهكذتب لو باشا

 كاقلالاو فا وثلال سايعنبالاق © الاب امهنءامو ضرالاو ءا_ىكا انقلخام ١

 نيذلا» عدكم لف رب #« اورفك نيذلا نظ كلذ © ”ىثاالاثبع امهانقلخامو هانعمملقو '

 باسحالو ثءبالدناو ”ىشريغل م هانقلخا, ءااونظ |

 هرارةامهةمكحسللال ثيدال

 اذ ؤءتاقمااو :ةماوتلاو* |

 لطايو ثيع اهقلخ نايا

 كلذ نونظي مهناك اولء نك

 ملاملا قاخ ىف ةمك1لا دعج دقفءدصج نف للملا اخف ةمكْلا هبلاتقسىنلا وهدد 70 واوشو

 تعبتااك (ىوهلا عب 2 الو )لدعااب ( قلاب سانلا نب مكحاف) ليت ارساىنب لءاكلم ان ( ضرالا ىفةفيلخ كاتلعحاناد رادإي)

 ا هلسعو واضينيذلا نا ) هقلاةعاط نع ( هللا ليدس نع كلضيف)دواد معتنب تناكو ايروأت أسم مياشن ىف ١

 قالا م اوما و كيلا 0-2 ١ 0 3 7 م :

 0 اسس
6 



 . ةنطقنممأ ( راجفلاك نيقثما لءجن مأض رالا ف نيدسفملاك تاحلاصلااواعو اونمانيذلا لءجن مأرانلا نماورفك ن.ذللليوف)
 نمورصتو قتاودسفأو لص أنما وح أت وتسال رافكلا لوقباكءازجلا نطبول هنادارملاوراكنالا اهيف ماهفتسالا ىنمهو

 اوربديل)ىرخأ ةفص ( كرابم)نآرقلا نسي( كيلا ءانلزنأ) باتك اذه ىأ(باتك_)!يكح نكيملواهيفس ناك مهني ىوس
 نايبسوديبعنآرقلااذهأ رقدقنسحلانعو هباولمعيو هفام ىلع اوفقيف اهيف اوركفتيلءانعمودب”ىرق اوربت هلس أو (هنانآ
 فذحم باطملا ىبءاوربدتل دو دح تأ 77 اوعبضو ( نورشملاو ثلاثلاءزجلا ) هفورحاوظفح هلبوأتب .هل ملعال

 تاحلاصلااولعواونمآ نيذلا لمت مأ 9 نظلا اذهب بسب  رانل|نماورفك نيذلل ل يوف# رك دتيلو)ديزبنبءاتاىدحا
 ظعتيلو ( باباالاولو

 انبهوو)لوقعلاواوانآر قلاب
 (دملا متن نامملسدوادإ

 سيلودواد ل قونامدلسىأ
 حدملاب صوصخلاذدجولاب
 لاعو(باوأهنا)فوذحم

 ىأأباوأهنوكباحو دم هنوك
 ىلاعتهلا ىلا عوجرلا ريثك

 ناميلس ىلع(هيلع ض عذا)
 رهظلادعب ( ىشعلاب )
 ةماقلالومحلا(تانفاصلا)
 تماقأد قو مئاوة ثالث ىلع

 رفاح فرط ىلعىرخالا
 باذعلاةدشف ( ليوف )

 ثعبااب ( اورفك نيذال )

 ( رانلانه ) توملادعب
 (اونمآ ن يذلا لمجنمأ) رانلا ف
 نآرقلاو ماللاهلعدمسع
 تاءاطلا(تاحلاصلااواعو)

 لعوهو مريب و مياه

 نب ةزجو بلاط ىب نبا
 ثرحلان ةد.عو ل طملاددع

 نيكرسشملاك( ندسفلاك)

 ةتعو»و ( ضرالاىف )

 نبددولاوةعسر انباةيشو

 7” نم ىهىتلا نيبزحلانيبةيوسنلاراكتال اهيف ماهفتسالاو ةعطةنمما#ت ضرالا ىف نب دسفملاك
 | ركتادناك 6 راجفلا نيقثلا لمجنمأإط هفوقىف ىتااذكو ديفن ىعيديل الطب اهقاخ مزاوأ
 | نوكينازوجيو مهنم نيمر ناو نينم وأ نم نيقتملا نيب منير فاكلاو نينمؤملانيبالواةيوسنلا
 | لدنةيآلاو ميحرلا يكحلانم ةيوستلاناعنع نيرخآ نيفصورابتءابلوالاراكناللاربركت
 هيضتقام سكعاهف بلاغلاوايندلا ف نوكينااماامهنيب لئافتلا نافرسشحلابلوقل اة ىلع
 ١ بناتك ».اهيف نوزاحم ىرخا لاح مهلنوكتنا ىعدتسي كلذو اهريغىفواديف ةمكحلا
 | اوركفتيل © هنايازاوربديل © لاخلا ىلع بصنلاب ”ئرقو عافن ©« كرايم كيلا هانلزنا

 ١ اوريدتيا *ئرقوةطدتملا ىناملاوةصختلا تاليوألانم اهرهاظ ربدنام اوفرعفف اهيف
 أ هيظعتلو « بابالا واوا ركذتلو » كتما ءالعو تنا ىا اوربدتتو لصالا ىلع
 اع هتفرمه نم مهنكك طرفنم مهلوقعىف زوكرملاكوهاماورضحمسل واةيلسلا لوقعلاووذ
 ' الامىلا داشراو عرشلانمالا ف رعيالالل ناس ةيهلالا بتكلاناف لئالدلا نمهيلع بصن

 مننايلس دوادل انبهوو# ىناثلرك ذتااولوالا مولعملل ربدتلا لءاو لقعلا هءلقتسي
 ١ عاجر « باوا هنا # هلاحنموهوحدملل ليلعت هدعبامذا نايلس دبعلا عن ىا «دعلا

 | ريمتلاو منلوا باوال فرظ# هيلع ضرعذا » هلعج م يدستلا ىلاوا ةبوتلاب هتلاهملا
 | ىذلا ليا نم نفاصلا# تانفاصلا © زهظلادعب ©« ىثءلاب# روهادنع نايلسل

 | نوكي داكيال لمكلاىف ةدومحلا تافصلانمهوهو لجروا دي كبنس فرطىلع موق

 ظ نيدسفملاك تاسحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا لمحنمأ رانل نه اورفك نيذلل ليوف ©

 ١ نوطمتام ريخخانهةرخ آلا ىف ىطعناع | نينمؤمألاواق شيرق رافكنا لبق# ضرالا ىف
 1 وديلع هللا لصدح باص أ رهو ارش وقنا نب ذلا ىنعي © نيقثملا لمت مأ ه ةينآلا ءذه تلزنف

 « كيلاءانازنأ ب اتك © ةرخ آلا ىفءاوسنيةبرفلا لءجتال ىنمملاو رافكلا ىنمي © راسغاك»

 اوريدبل ه هعفنو .ريخ ريثكىأ# كرابم © كيلا ءانلزنأ نآرقلاىنميباتك اذهىأ
 هعابتاهتانآربدتل قو ةفيطالاهيناءمو ةيسجعلا ءرارسأىف اوركفتنو اور دتبل ىأ © هتايآ

 رئاعبلاو لوقملاووذىأ# بارلالاواوأ9 ظعتياو ىأ «ركذتيلو 8 هههاونوءساوأىف

 تانفاصلا ىشملاب هيلع ضعذا باوأ هنادبملا من .نايلسوو ادلانبهو وف ىلاءادلوق #
 7 موج 7 ستاد ص < ل هاج سوس 1 5-قسز وكسح 22-20 7-22 كسل د ومع 2 وم وصح م صو مج جو سم تسلا سوو

 ( دانجلا ) ديلولاوةيبغوةيتعرافكلاك ( راسقاك ) ءابحاصواءاءشحاوفلاوهرشااورفكلا( نيةملا لمى مأ ) ةبتع

 (باتك )ةييشةدسع لتتو ةعمسرن. ةيتءةزج لتقو ةبتع نيدلولا ىلع لاتةةدبعوةزج والعرب مون اوزرابن ذا! مهو
 هنايآىف اوركفت ىل( هنألا اوريدبل) هب نمآ ناةجرلاوةرفنملادبف (كرابم)ك لاهي ليربجا ل زنا(كيل اءانازنا) باتك اذه

 ىلاوهللا ىلا لبق م(باول هللا دبعلا منناعلسوواده انبهوو )سانا! نهلوةءااووذ ( بابلالاولوا)ظمتب ىكل ( رك دتبلو )
 ١ ضلاولا بارعلا لسا ( تانفاصلا ) رهظاادعب( ىثعلابهملع ضىعذا )هتعاط



 اهفصوليقو بارعلا فوه امناوناسملا ف نوكيالهنال نوفصلاباهفصو ضكرلاب دويدنال داوج عج عارسسلا (دايطلا) ٠
 اهفقاومىف ةنئمطمةنكاس تناكتفقو اذان ةيراجو ةفقاو نيدومحلا نيفصولانيباهل عمجمل ةد واو نوفصلاب :

 لهاازغ مالسلا هيلع ناملسزا ىورو دبجلا نم قانعالا لاوطلا دايجلال ق واج رح ىفاذافحاءارمس تناك ترحاذاو

 انهاصأو ا هيبأ نم .امرو ( ص ةروس ) ليقتو سرف ه# 11074 لقظ- فاأ باصاف نيبيصنو قشمد

 000 ليقوهيرجيف عرسي ىذلاوهودوجوا داوج عج «ت دابجلا 8 صلخلا بارعلا قالا
 رهظلالسامدمب امودعقف || نيميصنوقشمد ازغمالسلاوةالصلاهيلعدنا ىور: ديج عج لبقو ضكرلاب دوج ىذلا

 اهضرعتساو هسرك ىلع || ضرم؛لزب ملف اهضرعتساندنم امثروف ةقلامعلانم هوبااهباصأ لبقو سرفلاباصاو

 ىتح هيلع ضرعتلزنإف || اهرقعفاهدرتساف هنافامل معاذ هلناكدرو نعو رصما| نع لقغو سمثلا تب رغىتحدبلع

 نع لففو سمثلاتبرغ | ىنمع هنال لعب ىدعي نا تدبح لصا# ىبرركذ نعريهلا بح تدبحا ىنا لاقف ول ى امن هللاب رقت
 هيلءاضرف تناكورصعلا | ءولاريمب لثمءهاوق نم تدعاقن ىندع وهل قوهتدعتىدعثبنا بانم بينا نكل ترثآ

 اهدرتنساف هلافاه معاف أ ىنا للملا اهب ازملاو ريثكلا لاملاةنيفتاو دقق لوسفم ريل بو 2 ىلإ |١
 ةئام قبف 0 دوق ليما مسو هيلع هللا لص لاق اهب ريخلاقلعتل اريخ اهاعم هنا لقحتو هتلغش

 3 0 1 4 باجحابت را و د ءايلا منن عفانو رثك نباارقوةمايقلا موي ىلا ايا اهيصاونب

 اينمارح لأ هلدبأاه رقع ةلالدل ركذ ريع نم اهرامكاو اهب احب ةأبخلا ىراوتب اهبورغهدبش سملا تبرغ ىا

 هاب ىرسحت عيرلاىهو | مهنم باصاف نيبيصنو قشمد لهأ| نع مالسلاو ةالصلا هيلعناهلسنا لبق « دايجلا
 بح تيبحأ ىنا لاقف ) || ىصفةمتجأاهل رعلا نمالخ تناك اهنأل بقوه أن ماثرو لبقو سرف فلا وهو باصأأام
 ىأ (ىبر ركذ نع ريخلا أ! ضرعت ىهوديسركىلع دمقورهظلا ىهىتلا ىلوالا ةالصلا مالسلاوةالصلاهيلعنايلس
 ركذنع دياب حترثآ ١ تتاؤوتب ىغدق سمكا اذاف رصعلا ةالصلهبنتف سرفةئامعست اهن٠ هيلع ضرعفهيلع
 تتاح زل نعاذك بر اهقوس برضف لبقافىلغ اهودر لاقو كلذل متغاف هلديه كلذ رعي ملو ةالصلا

 0 0 ناكو هتعاطنع اهب 00 ثيح هنا رمل ابلطو ىلاعت هللا ىلا رقت فيسلاب اهتانعأو ْ

 م 6 رلا ىهو عرسأو ١-هنماريخ| هللاندب أ ىلاعت هتلاهرقعالف ةثاملا كلت لسن نم هنالاقيإ 17 ال اي يا لبس

 ليلا مالسلا هلم لاوئمار. || ىع لبق دابجلا تانفاصلا ىشملاب هيلع ضرعذا ىلاعت هلوقو ءاش فيك ءيماب ىرحت |
 ىلا ريذلا امصاونب دوقمم || لبق دب وأ لجرنم رفامحلا فرطرلع ةغبارلا ةيقم مئاوق ثالثىلع ةمئأقلا ليخلا || ْ

 ىلعونأ لاقو ةماسقلاو . رانلا نم.دمقم أو يتيلف افوفص سانلا هلءوقنأ ءرسنم ثردحلا ىف هاجو مئاقلا نفاصلا
 تسلج ىنمع ثيبحأ | لدللا ديرب سانع نءا لاق داوح هدحاو ىرجلا ىف عارسلا رابتلاىأ دايما امانق أ
 هكورب وهو ريعبلا بابحا نم ليخلا ريمخابدا آو ريغاسح ترثآ ىأ # ريكا بح تيبحأى لا لاقف 8 قباوسلا

 لوعفم لاملا ىأريابح أ هنءولملا ىنمي ريخلابح لبقو ةينغلاو رجالا رينا اهصاونىف دوقعم هنال هيتيمس ||
 0 * تراوت تح و رصضعلا ةالطص ىنتي'أ © ىر 0 ذنع 9 هيلعتض ع ىتلا ليخلا 0

 ريشا نا ىلع لد 2 لبج باوسحلانا لاقباراصبالانع اهبححام ىأر #4 باجسلاب ظ سمشلا ترتتساىأ

 مالظلا تميل يللا باعت تاروت ىتحىأ تانفاصلإريمتلاو أرك ذ ليلدو أ ركذ ىرج نمريمضلا ديالو ىشملار كد رو سمس ملل

 لاقف ) رفاخلا فرط ىلع نوكي ىتحديديىدحا عفرو متاوق ثالثب ماقاذاسرفلاوه تانفاصلا لاش و عارسلا ( دايجلا (

 فاق لبي ( باجحلاب ) سمثلا( تراوتىتح ) ىبو ةعاط ىلع ( ىبرركذنع)لاملاترتخا ( ريخلابح تيبحا ىنأ
 ب دي 5
 ا



 ةكالملا لاق ىأ(لعاهودر)
 رصعلا ىبصال ىلع سءلااودر

 ىللصو هل سمشلا تدرف
 811 لودر وارتصتلا

 قوسلاب امهم قفطف )
 ارهيس مدع لمص( قانعالاو

 اهقوسب فيلا مدع ىأ

 رود ورادك قاس عج ىهو

 اهنال اهم ىنعي اهقانعأو
 ميسم ل وس :ةالصلا نعهتءنم

 مم و هقنعب رضاذا هن والع

 عطقاذا باتكلارفسملا

 لءفاعا ل قوهفسب هفارطأ
 درل اركشوأاهل ةرافككلذ
 نفعا كناكو نشا

 نكيإف هتميرشىفةلوك أم
 هدي اهحملم لبق و انالتا

 اه ااجعاواهلاناسعسا
 ءانبلت ا( ناميلسانتفد_قل و)

 ىلع ض عام (ىلءاهودر)
 اهعم)رع(قفطف)اهودرف

 نهقو- برض (قوسلاب
 نهقانعاو ( قانعالاو )

 قوسلاءاحمسم قفطف لاش و

 تراوت ىح قاعالاو

 سعثاا تباق تح باحلاب

 رصعلا ةالص هنه تبهذو

 لفاملمف كلذ لجان ف

 (ناولسإ ايت (مانتدقلو)
 اموب نيعب را هكام باهذب

 ْ ملا هنري ىق دهبعام رد

 ظ اموب موي لك ناكم

 ىلع لدخلا اودرىأ 4 ىلءاهودر © هئارونم سعثلا ب رغت ةئس ةريسع فاق نود |

 نايلس دّيناىننال هلاحابم كلذ ناكو نيرسفملارثك أو سابعنبا لوق اذه فيسلاب |

 اهسح دن اءاتعم ليةواهموحلا قدصتو اهحنذ هنالبقو لجو ىغ هيرةضيرفنم هنافام |

 لاعت هلأ ىطر لعرع ىو ةقدصلا ب اهقانعأو اهقوس ىوكو ىلاعت هللالبسف ١
 ىلع اهودر سمشلاب نياكوملا ةكئالملل ىلاعت هللارماب لوقن ىلع اهودر ىتعملاق هنادنع

 ظافلالقباطملا قملا ريسفتلا لب نيدلار خف مامالا لاق اهتقوىفرصءلا لصفدملع اهودرف

 ركذو امنارجاب | 0 1| راسحاب ساآو سلخ وزخىلاجاتحاماللاوةالصلا هيلع |
 هند ةيوقتو ىلاعت هللارمال اهحأ اعاو سفنلا بيصنو ايندلا لجال اهبحأالىنأ .

 ىتح اهمارجاو اهمادعابمأ مالسلاو ةالصلاهيلع هنامث ىبرركذ نع هلوقن دارملاوهو

 1117 || لع دجو 4 قلل وقلت و تاناما ريشا« لع اهودر ف اهيل ىلا

 انيرشت لوالا رومأ عملا كلذْنم ضرغلاو اهقانعأو اهقوس ممسك قفط هيلا تداع |

 ( نورشملاو ثلاثلا ءزجلا )

 برضاذا هنوالع مدس مهلوق نما هعطشباهقانعاو اهقوسب ىا #« قانعالاو قولا ههايعسم

 ىلع قّؤدلاب ريثك نبا نعو اهلاح اهقوسو اهقانعا هد م لدح لدو هقنع

 دحاولاب ءافتكا' قاسلاب ”ىرقو«قوؤسلاب ورع ىبازعو نقؤكاهلبقام ةعضل واولازمه

 اهقانعأو اهقوس برضي لج ىأ « قانعالاو 8 قاسمج « قو .لاباعسم قفطف و

 وهورخآ بنذب ةالسصلا كرتوهو بنذنع بوتيل نكيملو مرح ىلع مديل نكيمل
 ىلع افسأ كلذ ناكذا ليلا ءرقعىلع ىلاعت هللادفنمي مل قحسا نيدحلاقو ليخلا رقع

 نايلسنا مثاننيدىف كلذك هنأ مهنيدىف هلاابودنم ناكل يملا طابرنالوقننا نآرقلا

 | الف ىلع اهودر هلوقوهو هيلا ليخلادرب سأ مث هرصب نع تباغىأ باجلاب تاروت

 ةسايسلا طبضىف هتارهظي نأدارأ هناىناثلاودعاا عفدىف ناوعالا مظعأن م !موكلاهل
 اهضارعو ليلا لاوحاب ملعأ ناك هنا ثلاثلا هسفنير ومالا ر شارب هناىلاغلس ةكلملاو
 | اًذهف ضرملا ىلع لداماهيفىله ملعي ىت> اهقانعأو اهقوس مسع ناكف هريغنم اموبعو
 تاركحنملا كلتنه ”ىث انمزايالو نآرقلا ظفل هيلع قطن هانركذ ىذلا ريسفتلا

 روهخلاؤليقناف  ةفيحمسلا هوجولا هذه اوابق فيك سانلانم بجملاو تاروظحلاو
 ىعد,نأ لوالاماقملاءناماقم انههانل لوقتف هبفكلوقاف هوحولا كلت ةياآلااو رسفدق

 ' نا هللدجلاو رهظدقو اهوركذ ىتلا ءودولا كلتن» ”ىشىلع لدءال ةيآلا ظفانا

 لدية آلا ظفلنابه لاقبنا ىناثلاماقملا« هنفلقاع بائربال !روهظ انركذ اك مالا

 ملو هاببنالا ةعصع ىلع تماقدق ةريثكلا لئالدلاناو سانلا هركذ مالكه نأالا هيلع
 ىأ « ناهلس انتفدقلو 8 لجو نع هلوق # تاياكملا هذه ةحىلع ليلد لدب

 مه“ لاق هبنمني بهو نعركذام كلذ بيس ناكو هكلم باس ءادياتباو ءانربتحا
 نكيملو نأشلا مظع كلماو نوديصاعللاقيرمملا رئازج نم ةربزج يف ةنيدع نايلس
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 كلم نم ,ظعأوه اكلم همهللا كلدبأدقف نايلس لاقف كلذ تزحف هءاصأامو هيفا
 كلذك كلذناتلاق كاذزم ريخوهو مالسالا ىلا كادهو هناطلسنم ظغأ اناطلسو
 هتروص ىل اوروصف نيطايشلا ترم كنأواف نزلا ن مءارتام باص هتركذاذا ىنكلو '
 ىنع لسنأو 3 كلذ بحذينأ توحرل اشعو ةركئاسارأ اهيفانأ ىلا ىرادف ظ

 ىتح اهرادف اهسبأ ةروص اهلاولثم لاقف نيطايشلا ناهلسماذ ىسفنفدجأام ضعب
 هيلا تدمعف هنن حورال هنأالا هنسب اهسأىلا ترظن ىتح اهل هواثفاتش هم رك

 اه رادنمنايلس جرخاذا تناك مث اهسيلي ناكىتلا هءام'لثم ايان هتسلاف هوعنص نيح ْ

 ىف حورتو هكلمف عنصت تناك ام اهمم ندحسو هدف اهدئالو ىف هيلاودنت
 كيسا ربط راج نيعب رأ كلذنم ”ىشب ميال نايلسو كلذ لثع ةيشع ةيشع لك

 ”ىش لوخددارأ ةعاسىأ نايلس باوب أ نع دربال ناكو هلا دصناكو ايخ ريذبا

 دفن و ىمظع قرو ىنسربك هللا ىنايلاقف ءانأف اضاغ واناهيلس ناكا رضاع ل هنو 5 .

 قضم هتف حار توازن ةاماقمم وقأنأ تيبحأدقو باهذلا ىنم ناحدقو ىرمم
 ريثك نم نولهجي اوناكاام ضعب سائلالعأو مهيف ىلعب مهدلع ىنأو ىلاعت هلاءابننأ .

 هّلفاءاس ايبا ىضم نمرك ذف ا امطخ م 2 سانا ن رايلس هه لعفا لاقت متو 2

 كي 0 لاح 00 مجامز لكف اريخ مهيلع 3 ىلا 0
 6-0-5 ىذلااف ىربكف ىرحأ ره كلذ ىوساع تكسو ىرغصوف اريخ ىلع .

 :ًارعا ىوهىف احا نيميراذنم كرادىف دش هللاربغناإ فصآ لاقق ىرإ
 كنا تفرعدق نوعحجار هيلااناو هتلاثافذلاق كرادىف لاق ىرادىف نايلس

 بقامو منصلا كلذ رسكفهراد ىلا نايلس مجمر مث كغاب 'ىثنعالا تاق ىذلاتلقام 8211

 راكبالاالا اهلزغيال بايثىهوابب ىناف ةريهظلا باش سأ مث اهدئالوو ةأرملا ك 8
 اهسيلف مدلا تأردق ةأسعأدي اهسعملراكبالاالا اهلسفيالو راكبالا الا اهجحسنيالو

 ىلاعت هللاىلا امان لبقأم هل شرفف دامرب سعأو هدحو ضرالان م ا 68

 ( سم "5 اخ واق )



 و هه 7 ضع ( نورشعلاوكلاثلاءزجلا )

 كس هيلا اعرضضتو ىلاعت هللاىلااللذت هبامىف هيكعكو دامرلا كلذ ىلع سلج ىتح

 هراد ىلا عجر مث ىمأ ىتح هفوي كلذك لزيإف ءرادىف ناكامم رفغتسإو وعدو
 عضو هلاسن نم ةأ سما ةباصا دارأوأ ءالخلا لخداذاناك ةنيمأ اهل لاقبدلومأ هلتناكو
 هعضوف هعاخىف :كلمناكو رهاط وهوالا هعاخ سعالناكو رهطتي تح اهدنع هعاخ

 هئمركشال نايلس ةروصوىف دراملا رعد ه عسا ناطيش اهاناؤ هيهدم لخدمأ اهدنءاموب

 ناهلس ريرس ىلع سلج ىتح جرخ مث هديىف هلعجل هايا هنلوانف ةنيمأىمتاخ لاقف ايش
 "تريغتدقو ةنيمأى اف ناهلس جرخو سنالاونجلاو شحولاو ريطلا هلع تفكعو
 نبا نايلسلاق تنأنم تلاق ىمعاخ ةنمأاي لاقف هآرنم لكدنع هتئهو هتاح
 فرعغف هكلم رب رس ىل ع سااجوهو هعاخذخأو نايلس ءاحدق تيدك تلااقف دواد

 لوقف ليثارساىت رودنم رادلاىلع فق لع جرخف هتكردأدق هتئطخ نأ نايلس
 لوق ”ىثىأ نونحلا اذهىلا اورظنا نولوقبو بارتلاهيلع نوئحف دوادنب نايلسازأ
 قوسلا باحصال ناتيولا لقنب ناكف رحملاىلا دعكلذ نايلس ىأراكف ناهلسدنا زب

 اهلكأيف ىرخالا ىوثيوةفغرابديتكتم ىدحا عاب ىسمأاذاف نيتككسموب لكهنوطءيو
 مايظعو فصضآن ا مث هرادف نئولاد_بعي ناك امةدع احابص نيبرأ كلذ ىلع ثكف
 ١ ليئارساىب رشثعماي فصآ لاقف ةدملاكلتىف ناطيشلا هتلاودع كحاوركت أل مارا ىج

 1 قرا قيما لاق مناولاق متيأرام دوادنبا مح فالتخائم متيأر له

 | يتينالعو سانا ةماعفف !ركتأام ءسعأ ةصاخ نه نركتأ له نهلأساف هئاسن ىلع
 ' عدبامدشأ نلقف انركتأام دؤاد نبا نم نتركتأ له نكحمو لاقف هئاسن ىلع لخدف
 ' ناكام نسحلا لاق نومجار هبلااناو هللانا لاقف ةبانملا نم لستفيالو اهمدىفانم ةًأسعا
 ' نامث بهورلاق ملسو هيلع هللا لص هببن ءاسنىلع ناطيشلا طسيل ىلاعتو هنامس هلا
 نودبرأ ىضمالف ةماعلا ىف اممدشأ ةصاخلاىفام لاقف ليئارسا ىنىلع جرخ فصآ

 ضءب اهذخاو ةكعم هتعلبف هيف متاللا فذقف رعلاب مث هسل ع نع ناطيشلا راط احابص
 اههادحا ناولس عابف هيتكم# هاطعأ ىسمأالف هموي ردص نايلس هلعدقو نيدايصلا

 هديىف هلهجو هذخاف اهفوجىف هعاخ هلبقتساف اءوشدا ىرخالا نطبرقو ةفغراب
 ناكىذلا ف ىعو هيلع سادنلا لبقأو نجلاو ريطلا هيلع تفكعو ادجاس هلعقوو
 نيطايشلامأوهنذ نه ةبوتا رهظأو .كلهىلاعجرف ءرادف ثدحأ ناك امل هيلع لخد

 هبلعتسو ةرممت فوجيف هل_خداف هىىناف هءوذ-خأ ىتح هويلطف ركب هونايزا
 ةنتق بيسىف لقو ٠ رعااىف هونذقف هنأ مل صاصرلاو ديدحلاب اهقثوأ مث ىرخاب

 هعتاخ قع اهنع أي ناكو هدنع هئاسنربأ تناكةدارجنا مالسلاو ةالصلا هلع نايلس

 لش و منلاقف هاىغقت نأ بحاف ةمعوصخ نالف نيبوهنيب أ نااموب هلتلاقف
 ' هداعاف هدي نم متاكخا طقس نتتفامم نايلسنا ليقو مدقتام وناوركذو منه4وقب ىلتاف
 ْ كيد نوتفمكتا لاقف فلشأا ءانأف ةنتفلاي نا_يلس نّساف 1 ةيفناكو طقسف هدب ىف

 ١ بوتينأ ىلا كتريسب ريسأو كماقم موقأى اف ايات هللاىلارفف كدب ىف كسامتال مئالخاو
 هللا ٠
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 نبرشع ةنتفلا دعب كلمو
 نفوطأأل لاقهناءوفسمىورام هيفلقامرهظاو © بانامث ادسج هيس رك ىلعانيقلاو
 فاطفهللاءاش نا لهن ملو هللا لبس ىف دهاحجي سر اف ةدحاو لكن أتةأ سما نيس ىلع ةليلا
 هللاءاش نا لاقول ءدسدحح سفن ىذلاوف لجر قّشِب تءاح ةأسماالا لمح ملف نويلع

 بامهسل ا ىف هودغي ناكو كلذ هف هلتق ىلع نيطابشلا تعج اف نب اهلدلو ليقواناسرفاودهاجل ]

 هللا ىلع لكحوتب ل ناب هئاط+ ىلع هبنتف اتيم هيسرك ىلع قتلا ناالا هب رعشاف
 ناكو اهبحاف ةدارح هتنبا باصاو اهكلم لتقف رئازجلا نم نوديص اًرغهنا لبقو

 اهيلا ودفنت تناكف هتروص اهل اولئف نيطانشلا اف اها ىلع امزح .اهعمد ارا
 رسدكف هنعمللا ىضر فصآ هريخاؤ هكلم ىف نهتدادكاهل ندجس اهدئالو عه حورت 1

 اهمسا دلو ما هل تناك و اعرضتم ابكي ةالفلا ىلا جرخو ةأرملا برضو ةروضلا
 اهل لثَقْف اموب اهاطعاز هنن هكلم ناكو هعاخ اهاطعا ةراهطال لحد اذا ةئيعا

 الرب اسف رع ناكوةن دس

 لآ نيطاشلا تلاقف نء اهل

 ةرفعدلا نم كفن ملشاع
 لف هلو ا هلتقن ناانليبسق

 ماللاهيلع ناميلس كلذ
 ةياسلا ىف هودغي ناكف

 ني_طابشلاةرسضمنءافوح

 هبسرك ىلع اًمءدلو قلاف

 لكوت منا ىفهنلز ىلعهبنتف
 نع ىورو هير ىلع هيف

 ملسو هيلع هللاىلص ىنلا

 ةلءالا نةوطال نامدس لاق

 ءادحا و لك ذأ سا نيف

 دهاحي سراش ىنأَت نوم
 هللاءاش نا لهن ملو هللا لبس ىف

 ةًأسعاالا لمت لف نولع ف اطف

 لحرقشب تءاح ةدحاو

 عض وفه يسرك ى ع هن" ى بحت

 دج سفن ىذلاوف هر ىف

 اودهاجل هللاءاش نا لاقولءدس

 نو.ج أ ناسرف هللا ليبسيف

 ثيدح م ىورامامأو

 هديىف تيثفهدي ىف هعضوف متاللا ف ضآ ىطعأو اان ىلاعت هللاىلا ناعلسر فذ كيلع هللا

 كلم ناعلس ىلع ىلاعت هتلادرناىملا اموهرسشع ةعبرأ هتريسب نايلس كلم ىف فصآ ماقاف
 د_جاوهف تيثف هديىف متاكلا داعأو هريرس لع سلجو ةكلمى لا عجرف هيلعبانو

 ةئالث سانا نع نايلس ٍبههحالاق بيسملانب ديعسنع ىورو هيسركى ع قلأىذلا
 هللاءالتباف ىدابع روما ىف رظذتإف مايأة ثالث سانلا نع تروهحا هيلا لاعت هللا ىو اذمايأ

 هريغو ضايع ىضاقلا لاق هاياناطيشلاذخأو متاظنا ثيدح نم مدقنام وحرك ذو ىلاعت
 هفرصتو هكلم ىلع هطءاستو هيناطيشلا هببشتن م نويرابخالاهلقنام منال نيققحلا نه

 ىلاعت هللامصعدقو اذهلثم ىلع نوطلسال نيطاشلاناو هيكح يف روخلاب هتف

 نيهحملا ف ءاحرخأام هتنتف بي سنا نوققحلا هيلابهذ ىذلاو اذه لثمنم ءايبنالاا
 ناسهلس لاو سو هيلع هللا ىبص هللال وسر لاق لاق نعى هللا ىضر رشات ثيدحين ألا
 هللاقف ىلاعت هللا ليس_سىف دهام سراش ىنان نهلك ةاسعا نيعست ىلع ةلبالا نف وطال ٠

 ةأسعاالا نونم لمحت لف اعبج نوبلع فاطف هتلاءاشنا لقب لف هتلاءاشنا لق هيحاص
 ليسيف اودءاكل هللاءاشنالاقول هد ىسفن ىذلا هللاعاولحر قشب تءاحةدحاو

 ملف هتلاءاش نال كلملا هللاقف أسما ةئاع نفوطال ةياورىفو نومجأ اناسرف هلآ

 هنالهتنعو هتنوقع ىهو لفرع كَ ىذلاد_جلاوه قدلاو ءالعلالاق.ىمنو لقن

 َّق مداك ىنثتسينا ىدن لبقو ىنتلا نم هيلع بلغو صرحلانه هقرغتساال نئتسيمل

 نا انليبسف ءال_,لانم كفننملدلو هل ششاعنا ضءبل مهضءبلاقو نيطايشلا تءتجافدلو ١ هلدلوهنا هيسركىلعقلأ ىلا د ايدارملانا ليقو هيف ءداسعو هتلاسعأذ فنيا ثيدحلا
 او باصسلا ىف هيسرب ناكف هلم باحسلاسماف نايلس كلذب لعق هلبخم وأ هدلولتقن
 هللا هيتاعف هيسركىلع اتيمدلولا كلذ قل أذا هتامهم ضعب ىف لغتشموه اغيبف نيطايشلان#
 هلوق كلذف هىر رفغتساذ هئطلخ هنتف كلذيف هيلع لكوتبملو نيطايشلان م هفوخ ىلع
 امو.نيق رالادعي كلما عجرىأ 0 بانأمث ادسد هيسرك ىلع انيقلأو 9 ل>ونع

 اا سووووووورورررو ىُساوس سس هش بيبب77باااااااسشببشب ب اتتبتبت:ننب

 ةدابعوناط.شلاو متاحا

 هيلعنامءاستي ىف نئولا

 دولا لطابأنفمالسلا

 .هيسرك ىلع )انساج ا(انيقلاو)
 (بانامث) اناطيش(ادسج
 ةعاط ىلاودكلم ىلا محر مث

 كا م ا ا م ا ااا ةسذنم بابو هير



 3 3 باهت اعرافنسال - 25 5 مدقاكنم 2ةةورشلا وثلاث زملا ١ ىل بهو ىلرفغابرلاق)
 حل " مالسلا مهيلع ءاشا الاةداح

 رافغتسالا مدش ىنيكاصلاو

 تاطلاهاناو هتئه ع نع ناهلس ريغو هئاسنىفو هبف الا 720 دفنو قاما ( ىننبال ) لاؤسلا ىلع

 تح قفكتن تويبلا ىلع رودي ناكف هتكردا دق ةثيطخلا لأ لعق ريورطق متاحا دحال )ن وكل لح

 را ىف متاكلا فذقو ناطيثلا راطف هب: هردكلا تدعات ددع 3 وب نوعبراى غم جتفبو ودى عسب
 هتلاداعو ادحاس رخودب مع متاحا دوف اهنطب رقشف ف هدد ف تعقوف ةكمم هتءاتناف اعاو ورعوبأ و دمءانلا

 نكي ملاع الثعم ناك هنال هبق حورال مدح وهو هي م رص دافعا اذه ىلعق كلل نوكلا هنأ هداج 0

 دوحسو ذدئنح ازئاح ناك ليثاقلا ذاختا نال هلها لاح نع هلفاغت 5 0 ناكو ادسح ال لة زعم

 « ىدعب نم دحال ىتنيالاكلم ىل بهو ىلرفغابر لاق ف هرضيال هلعريغب ةروصلا | عرلا.هلر+مل كلذىلق
 هبلسينا دحال ىنن. الوا ىلاخ ةبسانم ىل ةزجتم نوكمل نوكي الو هل لهست.ال || كلذب امداملف نيطايشلاو
 دحال سيلام نالفل كلوقك هتمظعل ىدعب نم دحال مدي الوا ةبلسلا هذه دعب ىنم ١ نيطايشلاو خرلاهلت رحم“

 ةسفانم نوكف هلثم دحا ىطعيال ناال ةمظعلابكإملا فصو ةداراىلع لاملاو لضفلانه ١ ق رخي تحت زعم نكيملو
 لعجاممدقت بوح وو نيدلا ىماي هماتهإ ديزأ تلا ىلع رافغتسالا مدقتو | باهولا تن |كنا) تاداعلا

 يللا 4 باهولا تنا كنا  ءانلا عب ورعوباو عفان ًارقو ةباحالا ددصب ءاعدلا ظ حايرلا ( عرلا هلانر

 حييرلا“ ىرقو + هتوعدل ةباحا هتعاطل اهانالذف ف خرلا هل انر مد 2 ءاشن نا 1 ءاشتام | لاح ) ىرخن) رفعجو با

 زوماثلل كفانا دك ل الوا عزعزتال ةواخرلا ن م هل 0 اخر «سعاب ىرخن جا سمحأي ) ءلسماب ) مج رلانم

 « نيطابشلاو  باوجلا أطخافباوصلا باصا مهل ماوقن مدا رأ# باص ثح طاقم ةبيطةنيل(ءاخر) ناميلس

 هنم لدب # صاوغو ءانب لكو» جرلا ىلع فطع | ديم نملاحوهو ع زعزتال
 بهو ةرفغااهير لأسىأ « ىلرفغا برلات م هلوةوهو رافغتسالاىلا "بانأ لقو ظ 7 ) 5 7 ىر
 قابىف هينبلستال لبقو ىدعب نمدحال ن ا 0 ىدعب نه دحال ىذيال اكلمىل اراه ا)ىرجن

 تاقناف 2 باهولا تن :أكنا 9 ى ىر# نه ىض ايف ىههتبلساك ىريغ ةيطعتو ىرغع د 0 3 0 ب

 كلذ له مل تلقءامدلا ىلع صر اودسحلاب رعشم ىدعب ئ مدخل ىىد 5 ال نايس لوف ' ١ 3 ا ا

 ناطشلا هيلع طاسيالن أ كلذيف هدسعق ناك ٠ نكلو ام ةسافنالو امدلا تكا قع سارح | ىلع ةيطح (نيطاشلاو)

 نوثع كلذ ل ليقو ىلع كوتسا ناطشلان 5 ند لوق ىلع ادهو ئزخإت ل نطاكلا :.٠لد(ءانلك) ل كلذ لأسل قو ةكذم اق نيطاشلاهلان ره ىأخرلا

 ىلاعت ااا ثح هتنون لوبق ىلع ةلالدو هتلاسر ىلع ةلاد ةزخمو هنودنا ةيباو الع 5 ١ 0 | يس

 ةيصاخم صخب نأ بحأ هنكلو اكلم ناعلسناكلدتو هيفددازوديلا ةكلمدرو ءءاعد 1 1 نورة الا
 اك لآسف صرآلاو هك الا ءارباو ىتوملا ءاجاب ىسءو ديدحلا ةثالاي دواد صخا 01 ا
 ىنذ ( ىلرفغا بر لاق )

 ( ىتنيإل اكله ىلبهو )
 ( ىدعي نمدحال )حصيال

 مك ىتبايث بلسيال لاشو
 كنا ) ىلوالا ةرملا بلس
 ةوبنااو كل ب(باهو هلا ثنا

 ْ (عراذ ان رعسف) تشن
 1 "سابك ) ١ كالذدعب

 أ

 هللا ىلص ىب لان هع ةنع هللاىضر ةربرهىبأ ثيدح نه نيم" ىف ىوراك هب صتع ا

 ظ هنم هللا ىقتكماف نالس لع 2 ةحرابلا ىلع تلغت نان م اتيرفعنالاق سو هيلع ١
 ملك هلا اورظنت ىتح دجحملا ىراوسنم ةيراسرملا هس 0 اذا د
 لودرف ىدعإ نه ددحالا ىئتشال اكله ىلبهوىلرفعابر ناع اس ىخاّةوعدتركذف

 الا تلا ةثيلوأ 6 احر هءسعأب ىرجن حرلا هان رش ف ىلاعت هلوق © اًمساخ
 لك »© ني_طاشلا هلا رهو ىأ # نيطاي كلاو © دارأ ك ٌتيحىأ # باصا ثرح ف

 اعدصاع ىل اللا هلن وحر خعتسا ىنعي 1 هلنوتب ع

 نا وما سلجو هب متع ماخخا ذخاو رغم همسا ناطيش ةروصب

1 
0 

3 

3 



 نيطاشلا نه اونو ان لل رخمو ىنءلاورملاع نضل راهو ا 2 كر 1 1 ها
 دويقلا ىف ضءب عم مهضعب نيطايشلاة دم ن رق. ناكو(داقصالا ىف نين رقم) لدبلا كسح ىف ل ادءانب لك ىلع فطع( نب ررخآو)
 نم هنعمللاىضر ىلعلوةهنمو هيلع منمال طابترا هتالءاطملا هبىعسوديقلا دفصلاو داسفلا نعسفكلا ويد اتا لالا

 تئش امدنمطعاذ (نثمانانواطع) ةطسبلاو لاملاو كلملانم كانيطعا ىذلا(اذه) كقلط أ دقفكافح نمو كرسأ ددقف كرب
 كي ورجاىطعااذا 4 صةروس مل ناكوءاطءلانع هي ؟م٠ زق ( كسأوأ ) ءاطملا ىهو ةتملانم

 (باسحريغب ( هريغ فال |

 لاحوهليقوانواطعب قلعتم |
 | مهلمعتسا ةلبعىلا نيطايشلا لصفدن اك لك ىلع فطع#ت دافصالا ىف نينرقم نيرخآو ف

 آا1 ١ | ةاطع اذدهعأ | لملورسشلا نءاوفكيل لسالساا ىف ضعب عه مهضعب نرقةدسحو ص وغلا وءانبلاك ةقاشلا لاممالا ىف
 رورشاانع ءرهفك ل شعدا راانابرتالاواذهاهد. قت نكع و ىرت الفم اص ةفافش مهماسحأ

 8 ع 1 ةداكال ]| |

 هرم -- - د ا

 نئماؤان ٌواطع ريزهستلا ذه وأ || كيب ا هيلع مدل طبترب هنال ءاطعلا هب ىعسوديقلا وهو دفصلا ف نارقالاب
 ار ااقلا نمت سلك 7 يف ةتكت كلذ هدغ واو ادعو سكع ءاطغاءدفضأو دفق اوامر
 تيه نم كسها وأ قالا |. ف للا ملام ىلع طاستلاوةطسلاو كلملا نم كانيطعا ىذلا اذه ىا # انؤاطع
 نو وعل ع ا لال زا | دك فراس نيوتن اوان ل تا حل نكتسلا نك لاع باس ريغب قاثولا ىف مهنم « باسح يذبل تن نم عنماو تش ن٠ طعاذ « ك_سماوانئماذ و انواطع ريغ
 نسحو ينازل اندنعمإناو) نع داكيال مح ءاطع هنا ىندملاو ضارتعا امهنيب ام 7 هول وا ءاطعاا نموا كيلا
 رب_طظاد_:ءىف لماعلاو ايدلاىف مظعلا كلملا نم هلام عم ةرخ لا 5 ىفازل اندنع هل ناو 00 ديقلا ىف ماركا وإما ىازا(باام: || محقاقناو مهتالطا كانضألاو نملابادارملاو نيطارتلا يح ىلا رات
 وه( بوااندعركداو) || قحسا نب صيعنباوه.# بونا اندبع ركذاو لف ةنبللا وهوا تاتا ل
 نايبفطعوااندبعنملدب || ارقو ىنسم ىناب ©« ىنسعىنا أ هل نايف طع بوباو انديع نملدب © هير ىدانذات
 هنم لاقشا لد (ذا) || ىلا « باذعو » بعتب «بصت.ناطيشلا# لصولا نم اهطاقساو ءايلا ناكساب ةزج
 (ىنسمىفأ)ءاعد(يرىدان) | نيطايشلا ةدممهو نيرخآ هلانرغسوىأ «نيرخآو ف ر ردها نم قاؤللا جرحمسا نم
 همالكل ةياكح ىتسم ىناب دافصالا ىف مب رق قح دل ورح“ دو ةلاىق نيودودتشم ئأ 2# دافصسالا ني رقم ُُظ

 كمن ملولوهبيس ءادان ىذلا | «كسأوا» تئشنعملا نسحأ ىأ «نئماذؤلان ٌؤاطعاذه هلانلق ىأ ان ؤاطع اذهؤه

 بئاغن هنال هسم هناي لاق 12 الاق ت تكسهأ اهنالو ت.طعأايف كيلع جرحال ىأ# بناسح ريغب 9 تئش نع ىأأ

 ةءارق (بصنب ناطرشلا) 6 ا طع ملناو رج أ ىطعأ ناهناف نايلسالا ةعيتدملعالا ةمعن دحأ ىلع ىل !اغت هللا منأأم
 ليث كنزي بص ةهأ مأأ

 دنس و ووسع ب رعاع ٠
1 

 3 فا ا
 ا تش نم ىلع نئماؤ ان ؤاطع نيطايشلا ءالؤه ىنعي نيطاسشلا ع ءأ ادهليقو ع هيلع

 كرلعةمرتال قائولا ف ليقو لمثلاىف مهنم تتش نه نيحا ئأ كيماو دع شكو

 ةيلع كد : منأام لاعتهللارك د ا « بآ ام نسحو قاز ل اندتع هلزاو وف ءا- اطاعتتا مف

 35 انديع ا # لحو نع هلوق دع ةرخ الاف هيلع كد , مئأاع ؟ هعتأ ايندلاىف

 * ناك اموه_طمصدنرب ا كلذو رض ىأ 6 باذ وول ع ىأ #1 ب ََن 1 ى :ر ىداد ا ال | ادد 3 ةقدسع أ بص اطشلا هنيه ىأ كد ند |

 ودشر 1 باصط بدأ

 0ع توقةعردشر

 دحاو ىنعملاوةرييهردصملا

 نيذلانيطايشا!نهةدرملا هود. دخلا لالغا ىف( 0 دفصم ( ني 8 مه 2 و ) رحاارعقىف

 لخو نيدرقملا نم تدش نم ىلع(نئماف)نيطاسشلا ىلع كانكلم ناهلساب انكلم ( انؤاطعاذه ) اوباقناالا لع ىلا مهثعسال

 تاجردلا ىف ىبرق( ىنازلاندنع ها ناو) كلذ مت و ساحت نا "ريغ ند( كاسحفريثإ) لل[ ف سيحل( كسلا وا)لئلانممهليبس :
 (ناطيشلا ىهىتا) هب راعد(هبرىدانذا ب وبأ)ان ديعربخ ةكمرافكل ركذا(انديعرك ذاو)ةرخ آلا فعج سم( ب امنسح 50

 بوبأإاي ليربج هل لاققضرعو ءالب( باذغو )ءانعو بنت ( بصنب )ىلع ناطشلاكطراست نم ىناصأ ١



 0 < .: 5 وأ نيل

 ةهاركلا ىلعهيرغيو ءالبلا نمدب لزنام ميظعتنمدض سم ىفهيلا هب سوسوب ناك ام دارأ لبقو بسولاعاونأنم هيفىساقب
 ةئالث ءدوعي ناك هنا ىورو ليجلاربصلاب هدرو هعفدىفق.فوتلابوأءاليلا فكي كلذ هيفكبنأ ىف هقلاىملااهكلاف عزجلاو
 هنادثالب ببسيف ركذو نيملاصلاو ءايبنالا ىلتيال هللازا ناطيشلاهبلا تأ ليقفدنع لأسفرهدحأ دتراف نينموملا نم
 ةياكح (كلحرب ضكرا)هنمتقبسة/ زالب تاحردلا عفرلهتلاءالتءاوأ هنعتكسف ارك ىأروأ عئاجءراجو اهلك افتاشذ
 ضر ىهو ضرالا ك لحرب ب رضأ أ كلج ربضكر امل لاقفمالسلا هيلع ليربج هيلاانلس رأى أ مالسلا هيلع بوبأ هبيدجاام
 لستةئاماذهىأ(بارشودراب لستنم ه4 ؟8 ز»- اذه)ليقذ !نورشملاو كلاثلاءزجلا) نيع تعبنا ر ضفة اجلا
 هيشاوم تناكوادثني يف مولظمهئاغتساواهلامت رثكب بحعاهنا ل قاك هتسوسوب لعفامل كل 00( 5 1 ات لاقو كرهاظو همهتلانالاماناطسشل | ىلا دانسالا وهسه هنا لاقل هالو لاو هيءادان ىذلاهمالكل ةياكح وهو نما ا ل

 ةاعاسصوا بنذلاب افارتعا نوكسف هريصل اناحمما هلاؤسلو ا ءزغي ملوهنهادف رفاككإهةيحان ىف

 بصنا !نمدارملانالوا مهرايدنمهءوجرخاو هوضفر ىتحهعابنا ىلا سوسو هنالوا بدالل

 عزجلا ىلع هنرغيوةجرلا نم طونقلاوءاللا .ظعنمدض مىفدلا سوسوب ناكامبادعلاو

 برشوامم دحام لستغاف

 هللا نذايهنطايو هرهاظ نم

 ا ليقثتل نيتمتب و دشرلاودشرلاك ةغلوهو نيتها ”ىرقور دصملا ىلع نونلا فب بوقعيأرقو مهلثمو دله أ لانبهوو) ىلاعأ
 ' ودرابلتةماذه# ضرالا كلج رن برضا ادن سيجال ةياكح# كلجرب ضكرا © ىلاعتدّللا مهايحأ ل يق( مهعه
 | كرهاظ أ ريفدنمبر يودي لةةيءامىالستنماذه ليقف نيعتمدنفاهبرضفىا «بارش | ةحر) مهلئمءداؤو ميابعاب
 '00000| 1١ اردو ةرالعأ نم: لستعاف ةردابو ةراح نانبع تحن لبقو كنطابو (بابلالا ىلوال ىركذوانم
 هلاتبهو ليقو مهتوم دعب مهانيحاوا مهقرفتدعب هيلع مهانمج ناب © هلها هلانبهوو و» ةبهلا ىأ امهل لوعفم

 ١ ىركذو وف هيلع انتجرل # انمةجر ناكامفعض هل ناك ىتح# مهعم مهلثمو هه ميلشم ريك دتوهلةجراتناك
 اذامهمنال بابباالا ىلوأ
 هيلع هباتمعتا اعاوعمم

 ىلع ربصلا ىف مغر هريصل
 ىلع فوطعس(ذخولءالبلا
 (اننض كدِس) ضكرا

 | قيحي اهف هللا ىلا ءاجللاو ربمصلاب جرفلا اورظتنيل مهل اريكذتو « بابلالا ىلوال
 ١ شيشحل انم ةريغصلا ةمزحلا ثذضلاو ضكراىلع فطع © اثغض كد ذخو © ع

 | هتالتاةدم تضقنا املهناىنمي « ضكرا # بوبأةصق تمدقتدقو دسجلاو لاملاف |

 | اًذهه بذعءامنيع تءبنف لعفف ضرالا ندي © كارب ف برضاىأ شكرا هلق ١
 | ىثممث هرهاظب ناكءادلك ب هذف لعفف هنملستغينأ ىلاعت هللاءسعأ «# دراب لستم |

 | برششفىرخأ بذعدامنيع تعبنف ىرخأة سم ضرالاهلجرب ضكرف ةوطخ نيعب رأ
 مهلثمو هلهأهلاتبهوو بارشو » لحوزع هلوق كلذف هنط ىف ناكءاد لك ب ه دفنه ١

 | موزالا ىلع الق جرلاو لضفتلا ليبس ىلع هعمكلذ انلعف امناىأ # انم ةجر هع |

 هرض انفشكو هنعءانلزأمث ريصف هيلع ءالبلا انطلس ىنعي « بابلالا ىلوال ىركذو ©
 نه كفك ءلمىأ « ائنض كدسدخو © رئاصإلاو لوقملا ىوذل ةظءعوم وهف ركشف |

 ا نر كي نأ تلح دق ناو« ثنحتالو هب برضا: 8 ناحروأ ناديعوأ سْسَح

 شيش نه ريغصةم زد

 نعو كلذ ريغوأ ناحروأ

 امهنع هللا ىضر سارع نءا

 برضاف) رجلان متضيق
 فاح ناكو (ثنحنالودم

 هنأرما نب ريضيلهض سم ىف

 (كلجرب) ب رضا(ضكرا)
 جر ب رضف ضرالا ىلع
 6( ةثام )  برضف ئرخا ةيريض ب رضا هل لاق مثدمام مأتلافهنم ل تعافهنم ل تعا ( لستخماذه) ل ربح هل لاق نيعارتم

 هفوجىفام ماتا برشف هنم برشا بدع دراب بارش اذهوىا ( بارشو دراب ) ليربج هللاقفىرخ نيعامم جرف
 وال)ةلظع (ىركذو) هيلعانمةمعن (انمةجر)ايندلا ف لاقبو ةرخآآلا ىف ( مهعم ههلثمو ) مهانكلهأ نيذلا(هلهًاهلانبهوو))

 كارما ( هب برضاف)ةلب.:ةئاماف لذس نم ةضبق ( اف ) بوبأي( كدب حو ) سانلا نم لوقعلا ىوذل ( بابلالا
 ناكو كنيعىف مثأتال (ثنحنالو ) قيدصلا فسوبكنب ةجر
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 بورضملا بيصي نأسحيو ةيتاب ةصخرلا هذهو هايا اهمدخ نسلاهلعو هيلع ”ىشن وهابهنبع هللا للعف أر اذا ةثام
 قلعتما_دلاكو نيفيغرب اهنب وذ تعابليقوءردص جرخفةحاح ىف ةبهاذهبلعتأطب أ اهنا هننعىف بسلا ةثاملا نمةدحاو لك
 الل هيأ ىلاىوكشلا نكل هجرتساو هبام هللا ىلا اكشدق :ءالبلا ىلع ) ارياص) هانلع(هاندح و انا) ماقاذا مالسلاهيلعبوبأ

 مالسلاهيلعدنا ىلعهتلا ىلا ىزحو 4 ص ةروس ) يوكشأاءا ه# 5407 2 مالسلادبلع بوقمي لاةدقفاءزج ىمست

 ةبرضةئاماهبرض”ىربنا فلعف تأطبافة جاك تبهذ ف سو: نب ميئارفا تنبةجرلقو
 اهف « ارباص هاندحو انا ل دودهلا ىف ةبقاب ةصخر ىهو كلذ هع هللا للف |

 ىمعسال هناف ناطيشلا نه هللا ىلا هاوكش هب لخالو لاملاو لهالاو سفنلا ىف هءاصا 0

 «دبعلا منؤط نيدلا ىف هموقواهنتف ناةفيخ كلذ لاقدن ا عمءافشلا باطوةيفانلاىنقتك اءزج ١

 قحمساو ميهاربااندادعركذاو وف ىلاعت هللا ىلع هرشارمثب لبقم « باو اهنا ف بوبا

 ميهاربا نا ىلعوا عملا عضوم سنجلا عضو ىلع اندبع ريثكن با أرقو « بوقعيو
 ىدبالا ىلوا # هيلع فطع بوقءعيو قحماو هل ناب فطع هفرش ديزمل هدحو '

 مولعلاوةليلجلا لاجالا ىلوا وا نيدلا ف ةريصبلاو ةعاطلاىف ةوقلا ىلوا  راصبالاو
 فراعملا نع راصبالابو اهترشابع اهرثكآ نال لامعالا نع ىدبالاب ربعف ةشرعشثلا
 مهانصلخاانا  تامعلاو ىنهزلاكمهنا لاهجلا ةلطبلاب ضيرعت هبفو اهيدابم ىوقااهنال |

 © رادلا ىركذ # ىه اهيف بوشال ةصلاخ ةلصخانل نيصلاخ هانلمج « ةصلاخم |

 ذخأينإب «سعأو الا هل لهسو اهبرضف ءاتفافدعم اهريصنسح هتلاركشف طوس ةئام |
 كلذلهو هيع ىف ثنحمملولءففةدحاوةب رضدي اهب رضيف راغصدوع ةئامىلع ل قثائغض |

 حابرىبأنب ءاطعو سايعنبالاق ه.وماعهنا امهدحأ نالوقدبف المأ ةصاخ بوال
 ةئاممدبع برضينأ فاح نيف ءاهقفلا فلتخاو دهاجهلاق بوداب صاخدنا ىناثلاو |
 لاقو دييالدجأو دعسن. ثيالاوكلام لاقف ةدحاو ةيرض امهيرضو اهءمجل طوس |

 اوهتحاورب دقف ةدحىلع طوس لكهءاصاف ةدحاو ةبرضهيرضاذا ىفاشلاو ةفينحوبأ
 هنادبملا عن لف هيءانيلتبا ىذلا ءالبلا ىلعىأ «# ارباص ءاندجوانا و ةيآلا هذه مومعب

 مهربص ركذاىأ © بوقعيو قحساو مبهاربا اندابع ركذاو ف ىلامتهلوق © «باوأ |

 هدلودقف ىلتبابوقعيو ربصف لوقف عيذلل عيمضأ قمعساو ريصف رانلا ىف قلأ مهارباف
 ىلاعت هتلادعا طيف ةوقلا ىلوأ سابعنب |لاق َ ىدبالا ىلوأ 9 ريصقءرصب باهذو

 ىوقأ رصبلابو لاممالا رثك أدلاب دارملال قو ىلاعتهتلاب ةفرعملاىف ىأ «# راصبالاو ف
 ةئلماعو ةيملاع ناتوق ناسناللو رصبلاب كردالانءو ديلاب لمعلا نعام ربعف تاك اردالا
 هتعاطة لماملاةوقلا نعر دصيام فرش و ىلاعت هللاةف رعمةيملاملاّةوقلا نعردصي امفرشأو
 مهانيفطصا ىأ « مهانصلخأأا 8 راصبالاو ىدنالاب نيتوقلانيتاهنع ريمف هتدابعو

 ةرخآلا ىركذ مهانصلخ أ ءانعم لبق « رادلا ىركذ ةصلاخم  نيصلاخانل مهانلعحو |

 ناك ثمح ةنتفلا نمدموق

 هنأ مهلا س وسوب ناطشلا

 ام لثع ىلتيا ال ابن ناكوا
 لك ةرقلا ةذ اراو هبقلتبا
 ملنأىلاءسأ خاب دقفةعاطلا

 ناسالاو باقلا الاهنم قس

 هنأ) بوبأ (دملا متن)
 اندنع (اندابعركّذاو باوأ

 قحمماو ميهاربا ( م

 ميهارباذعج نف(بوقعنو
 ناب فطع هدعب نمو

 دحو نمو ايدابعولع
 ناس مط ءءدحو ميهارباف

 اندبعىلعهتن رذ ف طع مندل

 ان لاعالا رثك !تناكاملو

 لكىف ليقف تباغد. الاب رش
 ناو مهدبا تامتاماذه لع

 ةرشامملا همف ىلا الع ناك

 امذح لامعلا ناكوأ ىديالاب
 درواذهىلعو مهل ىدبأال

 (راصبالاو ىدبالاىلوأ)هلوق
 ةرهاظلا لاعالا ىلوأىأ
 نذلان أك ةنطالا ركسفلاو
 ةرخآلا لاعأ نوامسال
 الو هللا ىف نودهادالو

 ىوذ راكفأ نو ركفتي
 نيذلا ىنمزلا كح ىف تانايدلا
 لاعمأ ىلع نوردقال

 لوقعلاىفواسملاومهحراوج
 لمأتلاوةدهاحلا مهكر ب ىلع ون و هللا نيد ىف ني رسصبت سما نمالو هللا لاع نم نكي مل نم لكب ضي رعت هبفو مهل راصتساال نيذلا 3

 لح ف ىركذ(رادلا ىركذ ) ايف بوشال ةصلاخةلصخم (ةصلاخم) نيصلاخانل مهانلعج(مهانصلخ أنا )امههنمنينكتم موك مم
 )ءالبلاىلع( ارباصءاندجو انا ) هبهتلا ضري ملهي تمظكت مالك يس ىف ةداج ةئاماهند لجعل هللا ءافش نأ هتلاب فاح كلذ لبق

 ةوقلا ( ىدبالاىلوأ بوقعيو قحمساو )نجحرلا ليلخ ( ميهارب ان دابعركذاو)هللاةعاط ىلا لبقم هقنعيطم (باوأأهنادبعلا
 ( رادلا ىركد ةصلاخم ) مهانصصتخا (مهانصلخأانا)نيدلا ف ( راصبالاو )هلةدابعلا ف



 0 و رادلا ىركذ مهانصلخأ اناىنملاو ةصلاخ نم لدبلا ىل-ء رجلاوأ ىهوأ ىنعأرامضاب مفرلاوأ بصنلا
 ند.دوهاك امندلا ف ممودهزبو ةرخ الا رادلا سانلا نو رك مها_:مح ناب نيصلاخانا 0 ىعنأ ةرخ الارانلا

 ىلعرادلا ىركذ ةصلا#ع امئدلا ىركذ نوسش. و هللا ىلا عوجرلاوةرخ الاركذ نورثكي منا نو مالسلا ميلعداسالا

 ردصم رك ذو ىركذ ريغوىركذ نوكت ةعلالنانال هل دام 0 ىثلا ةفاضا نه ىهو عفانو ىلدم ةفاضالا

 مهل تصلخ نايىأ لعافلاىلا ةفاضه ىهف صول ىنمع ةصااخلقو رادلا ىركذ مهصالخاب ىأ لومفملا ىلا اضم
 ىرك ذمهمهاعا رخآ معرادلاىركذ 278 ]»- نوبوشيال ! نورشعلاو تال ل ىركحذ

 ٍ ا سراي عجم نال كلذو اهببسب ةعاطلاىف مهصولخ ناذ امئاد ةرخآلل م 3 |! ىرك ذ لبقو ريعالرادلا
 رادلا قالطاو ةرخآآلاف كلذو هئاقلب زوفلاو ىلاعت هللا راوج نورذو نوتأي ايندلا فلج 5 رك

 ىركّذ ىلا ةصلاخب مفانو ماسه فاضاو ربعم ايندلاو ةيقيقملا رادلا اهناب راعشالل | دروسا انك تلو
 نيفطصملا نمل اندنع مهناو ف: هلعاف ىلا ف يضاف صوللا ىنن ردصم هنالوا نابل || تدلاف مهريغرك دي سيف
 رارشاورسشكر يخ عج يذلا ىف مهيلع نيفطصملا مهلا ثانم نيراتخلا نأ # رابخالا هيوش هيزورك دبام لثع
 00 اوان ف تاوعأع هقفت ىلع ريخوا ريخ عج لبقو ناسل مهلانلم-و هلوق

 اي ماللاو ”ىبنتسا مث لتارسسا ىنب ىلع سايلا هفلت ا بوطخا نءاوه < عسبلاو نادت ياوراخ
 لوقنلباهيشت سيلا ئاسكلاو ةزج أر أرقو « اكرابم ديزللا نيديلولا تيأرههلوقىف | ت” تلد | ( نيفطصملا
 هتوبنىف فاتخاو بوبا نيرشبوا عسي ,ع نبا « لفكلا دو 2 عسالا نم عسيل نه (رايخالا) مهسنجمان:أ نيب 5

 لج لمب لفك ل يقو مهلفكو مهاو اةلتقلا ن مليئا رسا ب نم ىنةئامديلارفليقفدبتاو | ىلع ديخوأ ديخ عج
 # اذه رابخالا نم مهلكو ىا « لكو ## ةالص ةئام موب لك ىلصي ناكحاص عجىف تاوماك فيفختلا
 نآرقلا وهو ركذلا نم عونوا مهل'فرش « ركد # مهروما نم مدقتام ىلا ةراشا ركذاو ) تيموأ تيه
 عج رع # بآآم نسل نيقتملا ناوإط لاقف مهلاشمالو مهلدعاام ناب ىف عرش مث | ناك( عسيلاو ليععسا
 اا] لو لامست هقاىلاو ةرخن آلا لا نوعدب اونكزرقو اهاركذو ةرسدل | لفكلا اذو ) مسن ل بحب مهانصاخأو اهاركذو ايندلابح مهبولقنم انعزن ليقو اهريغ ىركذ مهلسيلف | كح شما فرح
 0001111 لش, عانملخأ لقو تقلا ف ادلا ققواوهو ةرخآلا قويا | نك نرد لو
 مهذختاو ىلاعت هتلامهراتخا نيذلا نم ىنعي # راخالا نيفطصملا نمل اندنع ماو م هيلابفاشلا +
 ىأ« لفكلااذو عسلاو ليما ركذاو وه رادك الاو سائدالانم مهافصو ةوفص ركاد ادق راخالاو فو
 ناو » هنوركذت لج لبقو فرش لبقو ركذ كلعىلتب ىذلاىأ « ركذاذه ف للا 0 لجوزع هلوق © © رابخالانملكو رف مهقنرط كلستل مهربسو مهاضفب مهركذا | (ب انس نيقتسااذاو
 عم مهل ناو ادب هءنورك" ََ

 06 نسل كلذ
 ةرخآلاىف هيلانوبلقتيو نوعجرب بلقنتمو مجسم نسسح ىأ « ب امنسمل نيقتملل

 © مث ) عجرملا كلذ ندح ةيفيك نيب مث للح بر ةرفنمملا ةرخآل اىف نوعحربو للاب ايندلاف نوركذ

 هقادنعرابخالا مالسالاو ةوبنلابا.دلا ف نيراتخلا(رابخالا نيفطصملانملادنع مهناو)ةرخ لاركدو هللاركّدة صل لون
 ءىشب هلل ل كت لاش واهاذوف موقلءاشأ نمو لفك ىذلا(لفكلااذو) سايل عنا( عسيلاو ل تاركّذاو )ةمايقلا موب

 | (رابخالانم) ءالؤه لك(لكو)اب نكيملواح اص الجر ناكو لتقلا نم هللا ,هاجن ىتح مهمعطي ناكف ىن ةثام لفك ل اشو ءاذوف

 " كرشلاو رفكلا ( نيقتللناو ) نيرخآلاو نيلوالا ربخ نآ رقلا اذهىف لاو نيملاصلا ركذ ( ركذاذه )هليادنع

 ٌ لاقف ةرخآلاف مهرقتسم نيبمث ةرخآلا ىف عجرم (ب آمن سحل)شحاوفلاو



 قامابف لماعلاو 71 وهو ندع ىلا اهفاضال ةفرءماال 1 ا (ةعفم )ب 0 . ١

 اهباواالا مهل ةمعفم ىأ ف ةوذ_عدئاعلا و ةههفم لعاناملابباوبالاعافترا ( باوبالاهل ) لمفلا ىنعم
 وهو ةحفم ىف ريا نم لد ىه وأ دوجأ لوالا ناالا اهباونأوأ مهل ىأى وألا ىهميجلانافدلوق ف فذحاكفذخ-
 ةههفم لماعلاو هل ىف رورجنا نملاح( نيئكتم) لاقشالا لدب نهوهو باوبالا ىهةحتفم,ريدقن تالا ريم

 ن رصقىأ (ف رطلاتارصاق مهدنعو )لوالاب ءافتك |فذحف ريثك بارش ءوئأ( تار شوترتثك هيك اهباهيفنوعدياهيف)

 تبثأ نارقالانيب باهتلانال (صةروس م ينانسكنمانساتادل هه 585 رفح (بارتأ)و نمجاونأ لعن وفرلع
 انارنأ نيم تادللان 1 أ

 تانج هلوقل ةبلاغلا مالعالا نم وهو بنام قدا ناني فلل ©« ندع تانح ا
 لاخلا ىلع © باوبالا مهل ةهتفمإإل اهنع بصتناو هدابع نجحرلا دعو ىتلا ندع 1
 وا ريذاو ءادتسالا ىلع نيتءوف سمع اًنيرقو لعفلا ىتءم ند م نيقنملا ام اهبق لماعلاو | 1

 نالاح# بارشو ةريثك ةهكاش اف نوعد اهيف نيئكتم ١ ودع ناربخ امهنا |

 نوءدبنا رمظالاو ل_صفلل نيقتملا نمال مهل ىف ريهصلا نم نالخادتموا نانبتاشم ا ا

 راعشالل ةهكافلا ىلع راصتقالاو هريمض نه لاح نيئكتمو اف مهلاح نابل فائئتسا

 أ * فرطلا تارصاق مهدنعو وه هم لاحنالو لاعلل ىذغتلا نافذذلتلا ضرما | ا
 | تينا نارقالا نيب بالا ناف مهل تادل . بارتا # نه>اوزا ريغ ىلا نرظنال |[

 تقوىف مهسع هناف بارتلا نم هقاقتشاوأ ؟ةيدصالو نهيف زوعال ضعبك نهضعب. وا(

 ءازإلا ىلا لوصولا ةلعباسّلا ناف هل>ال 4 باسحلامويل نودعوتام اذه# دحاو

 عاطقنا 4 دافن نم هلام انقزرل اذه نا 9هلبقامقفاويلءالابو رعوباو ريثكن ا 7 َ
 رشا نيغاطال ناو » اذه ذخوا ركد اك اذ_هوا اذه سمالا ىا « اذه هل

 4 داهملاس ديف 9م مهج نه لاح 4 ا-مولصي ل قبسام هنارعا م مهج ب ام | :

 | مهج وهو فوذحم مذلاب صوصخخلاو مئانلا شارف نه راعتسم شرفلاو دنهلا

 5 مهلاوباوبأ مث فت لوق «« باوبالا مهلةهتفم ندع تانج © ىلاعت لاقف كلذركذمث أ

 ةريثك ةهك اف اهفنوعدب اف نيئكتم »» قلغنا ىمحفنا اهل لاقن سمالاب لب دس 02
 ندحلاوبارشلاو نانسالا تايوتسمىأ# بارتأ فرطلا تارصاق مهدنعو بارشإ 7
 اذه زف ندسامتالو نرياعتالو نابل تاخآ ليقو ةنسزيثالثو ثالث 9

 هيدعوام ذك لقوأ نودعوتام اذه نينمؤملل ليقىأ # باسحلا مويل نودعوتام |[ ١

 املك مئادوهلب عاطقناو دافننمدلام مئادىأ « دافننمهلام انقزرل اذهنا ه»نوقتلا |[

 | ناو © ءا نركذ ىذلا مالا ىأ « اذه  ىلاعت هلوق 6 هناكم ىفهلثم داع”ىش هنمذخلأ

 ندايب(فنوعس)ةنللا <00 هيلا نوم حرس قا ود م5 0 ا هنت
 ناولأب (ةهيكاش)ةنلاو | شا ارفلاىأ © د داهملا سنبف : 9 امواخدي ولخديى )8 ! ”واصي ماهج يف ىلا

 | لاح ارصات ١ راو كل لأ ) نيم | و تاو باررتينك تكا

 مويل)ايندلا ف متأذا (نودعوتاماذه ) مها هللالوةيدالمملاو نسلا ف تايوتسم (با رتأ)نهجازأب تاعناقنيملات
 (نيغاطلاناو)نينمؤلل (اذه) عاطقناالو ءانفنم ( دافننمدلام ) مهلانه#وانماعطا (انقزرلاذهنا ) ةمايقلاع وب(باع 5 1

 (داهملا سئبف ) ةمايقلاموب اهنولخدي ( اهنولصي منهج ) ةرخآلاف عجرم (بآمرستل ) هباعسأو لوج.بأنيرفاكلل

 تقوىف نوسعبارتلانآل

 ( نودعو:اماذه) دحاو

 مويا)ورعوبأو ىكساايلابو
 ىزجن مويلىأ (باسحلا
 اذهنأ) تاعاع سفن لك

 عاطقنا نم(داغن نمهلامانقز نا

 قزرلا نم لاح ةلجلاو
 (اذه) ةراشالا لماعلاو

 ىأفودحم ادتملاوربخ

ْ 
 إ

 ا[ ا انهو دهسا

 (بامرسشل نيغاطللناو)
 هنم لدب (مهج) محم
 سئيف)امنواخدن(امتولصي)
 نم منام هيش ( داهملا

 هشرتف ىذلا داهملاب رانلا

 ءاب الان دعم (ن ردع تانح)

 مهل زوفم ( نيأاصلاو

 ةمايقلا موب ( باوإالا
 لعنيسااح (امفنيثكتم)

 ىف نيءانلاعلا قررسلا



 ريللا ىلع فطع قاسغوءربخ محو ًادتم اذهفءوقوذلفقاسغو مجاذهىأ ( قاسغو مجموتوذيلف اذه) متانلا
 ديدشتلابقاسغااو صفحو ىلعوةزج- ديد_كنلاب قاسغو مج وهلاقأدتبا مثءوقوذيلف اذه باذعلا وأض ارتءا هوقوذلف
 قرم قاسفلاو هرحبق رحم ملا لبقو اهعمدلاساذا نيعلا تقسْغلاق زاثلا لأ ديددص نه قسفيام ففتلاو

 تاقوذمو ىأىرصب رخآو روك ذملاباذءلا لثمزم ( هلكشنم)رخآ قوذموأ رخآب اذعو ىأ ( رخآو )ءددبب
 ( جاوزأ ) ةعاظفلاو ه4 ؟٠4 زهذ- ةدشلاىف 4 نورسثءااو كلاثلا هزلا ١) قوذملا اذه لكشنم رخا

 زوحي هنالرخآل ةفص

 اذه ) ابورض نوكيذا
 اذه ( مكسم مقم جوف

 مسي
 قراملا لخدا ئأراثا

 لوخدلا ماهقالاو كتب

 ةمحتلاو ةدشب ”ىثلا ىف

 مالكة ياكح ءذهو ةدشلا

 ضعب عه مهضعب نيعاطلا
 دارملاو اذه نولوقي ىأ

 نبدلا مهعانبا وفل
 ةلالضلا مهعم اومحقا

 باذعلامهعم ن ومهقيف

 مهن» ءاعد ( مجابح مال )
 نا لوقت مهعابنأ ىلع
 تنبأ ئأ انح سم هلوعدي

 اقيضال دالبلا نم احر

 متابحر كدالب تبحروأ
 وسلا ءاعدىفال هيلع ل خدت

 مفيع رحل ناو
 ىأ ( رانلا اولاص منا )

 لب رعاو
 مهيلع ءاعدلا مها_عتسال

 عمم جوف اذه لقو

 هللا ىلع ريهشلا ديحوتو ةدشلاىف باذعلاوا قوذملا اذه لثم ند « هلكش نم ل |

 ةفل ىهورسدكلاب ىرقوقاسغالوا قاسفااو ميمحلا لماتلا بارششالوا ركذ امل |
 فوذحم ريخلاو راجلاب عفتسموا ةئالثاوا هلقفصوا رخآل ربخ سانجا « جاوزاوط |

 رانلا اولخد اذا نيغاطلا ءاسؤرال لاقامة اكح « مكعم معقم جوفاذه # ميا لثشم

 اهيف لوحدلاو ةدشلا بوكر ماحمتالاو لالضلا ىف مهسعبتا جاوق مهعد اهمحمتاو |

 | ىا هنه لاح وا جوفل ةفصوا مهعابتا ىلع نيعوبتملا نم هاد « مهبابح سمالإو»

 ] قعا متنا لب © مكب ابح مال متنا لب ط ءاسؤرالعابتالا ىا « اولاق يظ انلثم مهلامعإب 1

 « جاوزأ ط قاسنلاو ميلا لثمىأ 4 هلكش نه رخآو رف ءوقوذيلف قاسغو مبح |

 باذعلاوا هوةوذيلف اذهاوةودل ىا « ءوتودلف اذه  داهع منج نم مهل هلوقل

 نيلوالا ىلع وهو « قاسغو ميج 9 هربخ ًادتبم نوكي نا زوجو هوتوذيلف اذه
 نيعلا تقسغ نم راننلا لها ديدص نم قسغيام قاسغااو ميج وه ىا فوذحم ربخ |

 « رخآو » نيساا ديدشت قاسغو ىئاسكلاو ةزجو صفح ر قو« اهعمد لاس اذا
 رخا باذع عاونا واتاقوذمو ىا رخاو نايرصبلا أرقو» رخآ ب اذعوا قوذمىا

| 

 رانلا نولخاد « رانلا اولاص مهنا ف ةعسو ابحر مهباوتأام ىا ابحرمال مهف الوقم

 ربرهعزلاوهسابعنء!لاتقاسغوراخلاءاملاوهو مج اذه ءانعم# قاسغ وميج هوت وذلناذهل

 ِ رانلا ل هأدواج نهدي دصلاو جقلا نهلل.ساموه ليقواهررانلا مهقر م اكءد رب مهق رح

 اذهىنمملاو نتنملا درابلاو»ه لبقو ميج ىف نيع قاسغاا ليقو ةانزلا جورفو مههوأو

 عابتالا ةعاجىنمي جوفاذه ةداقلل ةنزللا تلاق عابتالا مهدعب لخدمث رانلا اولخد |
 اهومحتتي ىتح عماقملا,ن وب رضي مهناليق متنأ اهوقلح داك اهواخاد ىأ رانلا مكمم محقم |

 َط الهسو ةلالضأاو أرح ع لوقت برعلاو ضرالا مكب تبحر ال ىأ # ركبابح سمال |
 12 ا ع سم ا ير روع جوج

 © تين ) اذه لو ءاسؤرلا مالكرانلا اوااص مهنا مجاح مالو مهءابنأىف ةرفكلا ءاسؤرل ةنزخلا مالك
 ءاعدلا ىأ ( مكيابح سعال مثأ لب ) عابتالا ىأ(اولق ) ةنزيا مالك هلك

 انلامهقرحاكسهقرحي ريرمهز(قاسغو) هرج 3075 راحاف مح( مج اد (هوقوذيلف) نر فاكلل (اذه) رانلا,هل
 ١ تلخد املكف لوالاذ لوالا رانلا هلثا مهاخ ديف بادعلاناولا ) جاوزا ) قاسغلاو ب اون نم(هلكش نمرخآو)

 وأ لوتيفرانلا(ركسم)لخاد(مهتقم)ةعاج ( جوفاذه ) رانلا تلخدةمألوال هللالوقيف اهلبق تلخد ىتلا اهتخأ تنعل
 مكبابح سعال متنأ لب)ةمالارخآ ( اولاق ) رانلاا واخ اد( رانلااولاص ممنا) مهيلعهللا عسوال(مهابح ضال)ةمالا رخ آل ةفالا

 اذا ةداقلانأوه سابعن.!لا « مكعم مهتم جوفاذه ط باذعلا نم 50

 مهنا عابتالاىأ * مهبابح مال هه ةداسقلا تلاق عماقملا كلتنم افوخخ مهسفناب
 متن, لب ل ةداقلل عابتالا لاقىأ © اولاق ظ ندمت اهانيلصإ اه واخاد ىأ « رانلااولاص



 ناذعلا متمدق © انا هوقعدق متنا ف اولاق اي كلالاو مكلالضل انل لبقو وا ماقاع ٍْ ١
 دك مهبقلا 0 ١) ساقعلا نمماتمدقام ىلع انا رغاو اذ اوغعاي'انل ىلصلاوا ]

 مدق نم اني اضا عابنالا ىا « اولاق مهجرقملا سُئيف  رارقلا تا 1

 هبادع ىلع ديزي نا كلذو فءض اذىا افءاضم 4 راثلا ىف افدْض اياذع ءدزف اذه اذل

 001 طلا ىا » اولاكو و تاذعلا ند نيفعض مهنآ امر هلوقك نيفعض ريصق هلل |

 مهنولذرتسي نيذلا نيل !سملا ءارقفنونعي 7 رارشالان م مهدعن انك الاحرى رثال اناام 9

 صاع نءاونايزاملا أ ارقوالاحرل ىرخا ةفص »ا اير مهاندختا 2 مه نورت ْ !َ

 فان أرق و مهنم راستسالا ىفاهل ب ا ”ومهسفنا لعر يانا لع ماهذا زمهب مصاعو ]|

 مهنع و لام و تعوم 9 نينمؤملاف هلثم قيس دقو مضلاب اير ىلاسكلاوةزهعو ّ :

 مهتديغل مهتنؤ ر ىفأ دارملا نا ىلع ىرئال انا امل ةلدام 09 مهارث الف « راس ل 0
0 
 ةيناثلا ةءارقلا ىلع مهاندخنالوا انرام صبا مهنع ءاّز ما انمه اوسل اولاق مهن" 1 ِ

 ىلعهنعةيانك راصبالاغيز ناف مهريقخن ما مهنه راوعستسالا مهبانلعف نبصالاىا ىنمع |

 ناك منه راوعتسالاو هلاذرتسا نا ىلعقلال دلا دأ ا مهسفن| ىلع 1 ْ

 ©« قله مهن ءان كح ىذلا ىا# كلذ ناو م هلاح ثان رى عمهراظناروصقو مهر انعباغيز 0

/ 

 ستيف فكل ىلا , كئاعدب باذعلا اذه انل انل متمدق متن هانعملمقو انلموقعرشو انلبق

 لاق راثتلاىف تاذعلا هيلع ا 4 راتلاق اقعد اياذع هدف © انلدتسو هعرشىأ |

 مهو مهفارشأو مهدي دانصو شيرق رافك قع « اراقو ف ىانأو تا ساس َ ١

 مكمل 4 رارشالانم 1 ايندلا ف ىا 4 مهدعن 6-3 ير 4 ا

 رافكلانا قع » 01 ْمَمِع كارلا ان ع مهان 0 10 مهند فالخ ىلع 9 ّ 1!

 ءالؤه ىراالا لام او ا هلاَعَو مهم نور“! اوناك نذل رف اوريإف اورظن رانلا اولخداذا | ا :

 انراصب أ ىأ ناّضبالا مع تغءازف اهولخدمأ رانلاانمم | اولخدب ,مل ايرخس مهانذذتا نيذلا | |[

 ءانعم لو انراصبأن ِء اوصحا ع نكلو راالاف مم هانعم لقو ا مررت

 ١ قمل » ركذ ىذلاىا * كلذ «

 رفكلاب متأدب من داع عانبتالا لوقتووسب « ارحل متأوط ةمسو ابحثي ١١

 ١ اذه انلءدقنم انءر ب عابتالا 3 اواق © مه را رقلاراد سئ ىأ 6 رارتلا « |

 | نا » أيش ممدمنالف ايئدلاف متعغيزت ا لمنال نحتو انماريخ اكل

 انوع وعد مكت اى ماصاَوأ باذءالريئكلاو ) لع 0 0 متنأ ١ هلو كلذ ا نحأمت 1 5 20 5 3

 اقمانشم ىأ( افءضاياذع هدزف اذهانلءدقن ءانر ١ 1 أ ( اولاق زرانلا ىأ (رارقلاس ف ( مئات فكما

 ديزي ناوهوافمضاباذعم+ اف 2 ص ةروسو انواضأ ءالؤهاتر - 4 501 1- هلوقدونو فم اذءانعمو( راثلاف)

 (اولاقو ( هلم هيادع ىلع

 ةرفكلا ءاسّؤرل ريمتلا

 ( الاحر ىرثال انلام (

 انك )نيملاءار هو نوثعي

 ند ه) ايندلا َّق ) مهدت

 الو مهيف ري_>ال نيذلا

 (ايرخس مهانذخا)ىودج

 ريغ لاى ع رابحالا ظفلب

 الاحرلذفص هنا ىلع مصاع

 رارشالا نم مهدعنانكل ده

 مهريع ماهفتسالا ةزمعو

 مهسفنأ ىلع راكذا هنارلع
 ابرحمس موه راوهسسالاو

 فاخوىلعو ةزجوىدم

 تلام(تغازمأ) لضفملاو

 لصتمهوه (راصبالا هنع)

 مها رئالانلامىأا:!امدلوقب

 اهفاونثل معاك رانلا ف

 0 مهنع تع ذل

 اووسق اف مهو مهاراالف

 ند اونوكينا نيب مهىمأ

 اونوكينانيبو ةنجلا لهأ
 - هباالا راثلا لهأ نم

 ) كلذنا ) محاكم مهلع

 (قل ) ممءانكح ىذلا
 ديال ةلاعال نئاك قدصا

 أ ) مكيلع هلا سوال

 نمزاسر إب (انير)رخ أ الاولوالا ( اولاق) كلو انل لزنملا 0 رارقلا سف )مباتيقاف نيدلا اذه( انا ) هوقعرش 2 :

 رانلا ف (ىرنال انلامأ ولاقو )انيلعام (راذلا قاقمنم |! اناذع هدزف) ما اسو 2 نونمي ن.دلا(اذه) انل عرش نم (انلمدق

 اسدلاىف مهاب رجس ( اب ابر 5 مهاب د ذخنا) 9 رقفلاو ةلفسلان هه ) رارشالا نم مهدعت ئانك نين هولا ءار 2 نون 2 (الاحر)

 ) قل) رانلا ل هأ ريخنمترك ذىذلا (كلذنا ) مهارتالفانراصبأ (راصبالا هلع ( تا -



 : ذم 2 لاقفوهام نيب م ” دياوملكتننا

 75 اروصلتا بان م مكب ايحح سعال م أل مهعابتا لوقو م انحيمالءاسؤرلا لوقنالو اىحكاذمت ماوس نيمصاخهملانبب ىرحن ٠

 ردن أ رذنم لوسرالا انألم-( رذ_:ءانأ امنا ) ةكع ىرسثمل دمعاي (لق ) كلذ ىلع هلاقثالاهكاخت هلكلواقتلا ىعسف
 3 اديحون قلانيدناركل ه7 7 رج لوتأو(هقلالادلا ١ نورعش ةءلاو ثلاثااءز 1 ْ نمامو ) ىلاعت هللا تادع

 هللاالا#االنأاودقتعتنأو

 كيرشالودنالب(دحاولا)

 "نا نت !( ناعيتلا)

 ضرالاوتاومكلابر )
 كلملا هل ( امهنيي امو
 هلك ملاعلا ىف ةسوبرلاو

 باغيال ىذلا (زيزعلا )
 بون ذل( رافغلا) بقاعاذا

 ( وه لق ) هيلا اعلا نم
 هب كتابنأ ىذلا اذه ىأ
 ناواردنهالوسرىبوك نه

 هل كيرشال دحاو هللا

 نعضرعيال ( مظءأبل )
 ةلفغلادددش لفاغالا هلثم

 ) نوضص رعمهنع منأ) 2

 صفح (ىل ناك ام) نولفاغ
 ىلعالا الماب اع نم )

 ةوصل محا ( نومصتذا

 الملا ن عدن 'ىنن امني هنوين

 سعأ مهماصتخاو ىلعالا
 2 طق لعنم هندلناك ام

 قيرطلا كل_سملو هلع

 ىنمالا كلك اللا

 ذخالاوهو اولعاملام لع

 (رانلا لهأ م

 دما لتتم عم مهضعب
 ( رذنانا اع ) كلها

 4 وهو ) قااخ(تاومسلا برقا ىلع باذنل (راهقلا)كيرشالو دلوألب اب (دحاولاءهلاالاهلا هامو ) فو*<لوسر
 ) لق) هءنمآو بان نا(رافغلا) هن 0 زيزملاوه(زيزعلا) بئاحعلاو قلخلانم(امهنبامو ضرالاو) م نتاوعتلا ١

 ١ 3 00 ):نيرخ ًالاونياوالاربخ هيف في ا (مظء)ربخ( أبن )نآرقلا ىنمي(وه)دحماب
 5 ولةكمالملا ىنءي( ىلعالا لملاب اع نم ىل ناك ام )دل

 ىلدع مهني, ىرج اموةكئالملا لواقت نع هرابخا ناف  نومصتخم ذا ىلعالا ءالملب |
 ذاو ىجولاب الا روصتحال باتك ةغلاد طمو عاج ربع ند ةمدقتملا م لا ىف دوك ا

 م مثأ لب ةداقلل عابالا لوقو ماب امدح سعال عابنالل ةداقلا لوق نال

 م 0 كم لا د_#اب ىأ * لتوو ل-حو نع هلوق ع ةموصخلا بابن م ا

 ىف 4كبرشال ىذلاىنعي « دحاولا هللاالا هلانمامو 8 فوخع ىأ « رذنانأ |

 1 ا 1 وسلا نه مهني ى ا راقت هيشاملو ( راناالهأ

 نم لدب وهو . رانلا لها مصاخت 11 ا وعام نب مث هب اوملاكتن نأ دال

 داي # لق ه كلذ نم لدبلا ىلع بصنلاب ”ىئرقو« فوذ_تربخوا قح

 « دحاولا هللاالاهلا نمامو © هللا باذع كرذنا # رذنم اناا © نيكربشملل
 تاومسلا بر ”ىش لككا « راهقلا © هاذ ىف ةرثكلاو ةكرسثلا لبشال ىذلا

 || بقاءاذا بلغيال ىذلا « زيزملا وه اهرما هيلاو اهقلخدنم © امهنيب امو ضرالاو
 | ريرقت فاصوالا هذه ىفو ءاشي نمل بونذلا نم ءاشيام رفغي ىذلا « رافثلا »

 ا نال هعدقتو ديعولاب رعشيام ةنثو نيكرشملاو نيدحوملل ديعوو دعوو دحوتال
 ْ ات نما وقع نم ريذن ىلا نم هب مكتابام ىا #« وه لق ه راذنالاوه هتوعدملا

 ْ متنا ميظع أبن © مالسلا هيلع مدآ أبن نم هدعبام ليقوهتيهولاىف دحاو هناو هتفص
 || هيلع تماق دقو فيك هلثم نعضرعيال لقابلا ناف مكتلفغ ىداقا « نوضرعم هنع

 لع نم ىل ناك ام » هلوقف ةوبنلا ىلع اماو ىم اف ديحوتلا ىلع اما ةحعضاولا يح محلا

 امصاخت ءامساعاو رانلاف ىأ « رانلالهأ مصاخم © ىلاعت لاقف كلذ نيب مث

 قع لماع هفدرأمم فيوختلاو بيهرتلاب راعشاهيفو بلاغلاىأ « راهقلا © :كدم

 # راقغلا زيزءلا اميبامو ضرالاو تاوعسلا بر ف ىلاعت لاقف بيغرتلاو هاحرلا

 ]| بوتذلار فني هنأبرءشي ارافغدنوكو دوملاو مركلاو ناسحالاو ةسرتلاب رعشيانرهوكف

 ةمايقلا نعي لبقو سايعنء!هلاق 3 نآ رقلا ىنعي < 3 ًابنوهلق # جربو تمظعناو
 | مل هيتتجامناو ىتوبنف قدص نولعتفدبف نوركفتتالىأ © نوضرعم هنعمن و
 | ذا ه ةككالملاىنمي «6 ىلعالا ًالملاب !عنم ىلزاك ام 9 ىلاعت هللانم ىحوبالا هلعأ
 اولاق ةفيلخ ضرالا ىف لعاحىا ىلاعت هللالاة نيحمدآ نأشىف ىنعي « نومصت“

 [/ || اووصتخاةككالملانالاقنا زو فيك ت اقناف ءامدلا كفسيو اهفدسفي نم اهيف لمجتأ
 | قيلتال ىلاعت هللاعم ةمصاخلاو هامدلا كفسيو اهفقدسشب نم اهنف لمنأ مهلوق بيسب

 ةرظادنملاو ةصاخملا همشي كلذ و باوجو لاؤس كانه ىرجهنا كشال تلق نكعالو

0- 

 اكشن ذا ) نومصتخذا ( الو_سر ن
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 ص ةروس )
 ىحوبنا © ىلعالا *ولملا مالكي ا وك عيا فوذعوا هب قاغتمو لما ف قر

 وهام كلذ نيب هناي ئجولانا ْن زوحامل هناك اال ىا « نيبع ريذن انا اعا الاهلا

 ”ىرقوم هيلا حم داتسلا مقترب نأ زوحو رذمانااحتا وتل اققحن 400 '

 اعنا ىأ# ىلا وب نا فه ةمصاخملا ظفل قالطا نس> بسلا اذهلف زاحلا زاو+ل ةلعوهو
 ينانأ اهاالا ىنمي « نيبم ريذنانأ اماالا هى لاىملاءتهتنانم ىحوب ةمصاخلا ءذهتلع
 قاروس لاقلاق امهنء هللا ذر سابعن.انع هنودنتحنو هنوتأتام مل نيبأو مدنا

 له دياي لاقف مانملا ف لاق هيسحألاق ةروص نسحأ ىف فرياأ !سو هيلع هللالص
 نيب اهدرب تدحوىت>ح قتكن يبدي موف لاقال تلق ىلعالا لما مست * يف ىردت

 مصت# مف ىردتل ه دحايلاق ضرالاىفامو تاوملاىفام تلعفىرحن ىف لاقوأ ىبدت
 ىثملاو تاولصلادعب دحاسملا ف ثكملا تارافكلاو تارافكلا ىف منتلق ىلعالا الملا

 تاموريذم شاعكلذ لمفنهو هراكملا ىلغ ءوضولا عابساو تاءاجلاىلا مادقالا ىلع
 لمف كلأسأىنا مهللالقف تءلصاذا دحيايلاقو همأ هتدلو مويكهتئيطخ نه ج رخو ريخ
 ريغكللا ىنضبقاف ةنتف كدا. 0 نيك اسملا بحو تاركا كرو تاريخا

 ىفو ماين سانلاو ليللاب ةالصلاو ماعطلا ماعطاو مالسلا ءاشفا تاجردلاو لاق نوتفم
 هجارخ برغملاو قرشملازيبام تلعف امذو نيترملاق ك.دءسو كيبل تاقف ةياور

 بيرع نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا

 م66 ثيدحلا اذه ىنعم ىلع مالكلا ىف لصف هجم

 بهذموهو امهدحأ نابهذم .تافصلا ثيداحأ نم كلاثمأىفو ثيدحلا اذهىف ءالعللو
 هلليوأت ريغنم هيناعالاو ليطءتالو هيبشتالو فريكتزيغنم ءاحاك هرايصا فاسلا
 ريصبلا ميمساوهو “ىش هلثكسيل ىلاءتهللازاب داقتعالاعم هلاثمأنعو هنع توكسلاو
 لا 31 3 الع ملكتن ثيدحلا ينم ىلع مالكلا لبق وثيدخلا لب واتوع نا

 ءاورو مس ريطسا اروع ملح ر نع شئاعنب نج رئادبغ نعال :

 ىرضحلا شئاعنب نج رلا دبع ن ءمالن ندب ز نع ريثكى أن ي# نءدهللادبعنب مهغهج

 ىمعلا فان دود ءاوروإ-وهعدللا لس ىلا ءىليح نب ذاعهنع سحاعنب كلام نع

 ليقو صاخي نب كلامنع سك لا نبا نعمالسوب أوهوروطم هدج نع ديز نع يي نع
 هاورو مانملا ىف لاق ةيسحاةيقلاقو سابع نبا نع ةبالق ع نع تو أو نأ ءاورو كلذريعهف

 شئاعنز: نجرلادبع ىرالالاق سايبعن.انع جال1انء دلاخ نع ةيالقىب اع ةداتق

 ىوردقو ىمباالاق ةيؤرلاثيدحوهوهيفنوبرطضي ممناالادحاو ثيدح هل ىرضحلا
 مث هللا دبع نب مضهج ةياورديف قيرط نسحلأو رظن هلوسىفو تعم اهلك قل

 ىهةروصلاناذ هليواتاماف مانا ىف ناك كلذ نا ىلع لدءام اممؤو فاخنب. ىمومةياور

 ناالو اروصم ىلاعتو كرابت ىرابلا نوكينأ زوحالو بكرملاوهروصملاو بيكرتلا
 هناهسدبلا كلذ ةفاضا زوالو ةداضت»٠ تاابهلاو ةفاتخم روصلانال ةروص هلنوكي |!

 ةءارقو علا لمع نم

 مل كلذ نأ عيمف بتكلا
 هللا نم ىجولابالا4 لص

 ىلا ىجوب نا ) ىلاعت
 اعالىأ(نيبمريذنانأاعاالا
 ىوبامءانعمونيبمريذنان 1

 ماللافذخل راذن الل الا ىلا

 لعتلا ءاضفاي بصتناو

 ىلع عفترينا زوحجيو هلا
 اذهالا ىلا ىحوبام عم

 الو ملبأو رذنأ ناوهو
 فاو اا مى كلذ 1

 سيلوهدحو سالا | ده ىلا

 امنا رسكبو كلذ َريغى

 الا ىأ ةياكه ا ىلع ديزي
 لوقأ ناوهو لوقلا اذه
 الو نيبمريذنانأ اا مكل

 ًابنلا ليقورخآ ارش ىع دأ

 (ىحوبنا) ةياالا فدشي
 (ريذنانأاعاالا ىلا) ىحوبام
 ةْعلب (نيم) ف 6 وسر



 2 ومدأ صضق ميظعلا

 د> | نم عام ربع ن هدد

 هللاىذر سابعنانعو
 نسل انءونآ رقلاامهنع

 ةلملابدارملاو ةمايقلا موي
 ةصقلا با_د | ىلعالا

 سلباو مدآو ةكئالملا

 ناكو ءام-لا ىفاوناك منال

 نومصتخمذاو مهنيي لواقتلا
 ىنمملاذا فود قلعتم

 الملا مالكي اع نم ىل ناك ام
 مهماصتخا تقو ىلعالا

 ذا نم لدب (كيرلاقذا)
 مدآ نأش ىف ىأ نومصتخمي

 كالم ناسل ىل عىلاعت لاق نيح

 ارششب قلاخ ىتا ةكئالإل)

 ىف لعاج ىنا لاقو( نيط ند
 لمحنأ اولاقةفدخ ضرالا

 (هتبوساذاف)امف دسفب نماجف

 هتلدعو هتقلخ تحت ااذاف

 ( ورم هفتخفنو )
 هلل اهفاضأو هتقلخ ىذلا
 هللاةقان و هللا تديكاصيص#م

 هتلمحو هتيحأ ىنعملاو
 أ( اوعقفلاسفنةهاساسح
 لعاوطقساىأ عقب عقو نم

 هل)اودحم“اىنءملاو ضرالا

 ءانحتا ناكلتق (نيدجاس

 ناكل قو عضاوتلا ىلعلدب
 ةمحملا ةدععس ناكوأ هتيةدمع“

 داي رك ذالاقف ةكئالملا

 كبر ) لاقدق(لاقذا) هل

 نم ارنثب قلاخ ىناةكماللن
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 لدي © نيط نم ارمشب قلاخ ىنا ةكئاللل كير لاق ذا ف ةياكملا ىلع رسكلاب امن
 لواقت ىلع ةيقشم اهيلع ذا تلد .ىتلا ةصقلا ناف هل نيبه نومصتخذا نم
 ىلع دوجمكلاو ةفالحلا هقاقعساو مالسلا هيلع مدآ قلخ ىف سلباو ةححئالملا

 اهنم دوصةملاوهام ىلع اراصتقاو كلذ ءافةكا ترصتخا اهنا ريغ ةرقيلا ىف مام
 سيلباقاحام لثع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع مهرابكتسا ىلع نيكرشملا راذنا وهو
 ىلاعت هلا ةإواقم نوكي نا زئاجلا نمو اذه مالسلا هيلع مدآ ىلع هرابكتسا ىلع
 .اذاف ِِه ةكئالملاو ىلاعت هللا مي اع ىلعالا ثاللا رسغب ناو كلم ةطساوب مهايا

 هتفاضاو هيف حورلا متنب هتييحاو # ىحور نم هيف تخفنو وه هتقلخ تادع © هتبوس
 صدقوهلال##وةمركت « نيدحاس هي هلاو رشف كيل اوءقف# هتراهطوهف رسثل هسفن ىلا

 ةروص نضح أ ىف ىرىنان أهلوةفروصملا ”ئرابلا قالا ا وهواروصهنوكي نأ لاحعساف ىلاعتو
 هتؤردنع انسحوالاكو الاج ءدازهاك ةروص نسح أ ىفانأو ايهردأ نيه>و لمتح

 اعاو هير هتؤردنع هنروص نسحو هتقاخ نيز ىلا_ءت هللانا انلهش رعت كلذةداذو

 عجربو ةفصلاىضع ةروصاانا ىناثلا هجولا هلقنو ىحولا ةدشل كلذدعب عقوريرغتلا
 هبلالاصتاآلاو لابقالاو هيلع ماعنالا نمهتافص نسحأ ىف ءآردنا ىنعملاو ىلاعت هقلىلا كلذ
 ءانعمو ليجدنا ىلا هللا تافص ىف لاش دقو لالحالاو ماظعالاو مارك الاب ءاقاتداو

 ىلاعت هللاةفص نسح نم كلذف ماركالاو ناسحالا نم عون كلذو هللامفأ ىف لحدنأ
 ءايربكلاو ةمظعلا ىف ىهانتلانه ةيلعلا هنافصرملا مجرباضيأ ةروصلا نسح نوكيدقو
 انهرءتاذه ىلع ثيدحلاىنعم نوكيو هءارو ةيانالو ىهننمالىتح ةءفرلاوزءلاو ولعلاو

 هللايربك وهي زعو هتءظءنءربخاف لجو نعهمرةيؤردنعإسو هيلع هللا لص هفراعم نمدد ازتام
 عيعتاوهو ”ىشهلثك ندل هناو صقنلا تافص نع هجزنتو قلك هيش نع هدميوهناجو

 هلواتفىبدننيباهدرب تدجو ىتح تكن يبدي عضوف !سوهيلعهللا ل صهلوقو ««ريدعبلا
 رابخالا اذه ىلعءانمهنوكف برعلا ةغلقعئاشكلذوةجرلاوةنملاوةمعنلا دبلاب دارملانا

 ىتحدحا هفرعيالامدف ىعو هبلق رونوءردص حرش ناب هيلعهماعتاو هاياىلاعت هتلاما ركأي
 اموتاوملاىفامإعفءردص حرشو هباقرونام كلذو هبلقف ةفرعملاو ةمعنلا دربدجو
 هللا ىلع زو< الذا نوكف نكهل لو. نأ ا شدا رأ اذا سماع او ايا ىلاعت هللا مالعاب ضرالا ىف
 كيلا لجو هيون قلل اوهادهو صقنوأ ةرشاضوأ ةسامهاذ تافص ىلعالو ىلاعت
 ضرغلا لصح ولاكشالا لازدقف مانألا ف ناك كلذناو مانملا ىلع ثيدحلاانلج اذاوهملع

 لياد ةنسملا تافصلاىلع ماملاف لجوزع ”ىرابلا ةيؤرو ليوأتلاىلانب ةجاحالو
 تارافكلا ىفةكالملا مهو ىلءالا ًالملاءاصتخابدسوىئارالةجسرلاو ريؤاو ةراشبلا ىلع
 امنال تارافك لاصخلا هذه تعسو لضفأ اأىف تيدحلاىف ةروكذملا لاصخلاىهو
 نال ةمصاع هاعساعاو همزالمساب ”ىشلا ةيعست بابنه ىهف اهلعافنع بونذلا رفكت
 ظفا قالطانسح بنسلا اذهلفةرظانملاوةمصاخلاهبشيكلذو باوحولاؤوس دروهدرو
 © نيط نما رسب قااخ ىلا ةكتالم الكب رلاقذ ا لو نعهلوق# رعأ ىلاعتهللاو هءلعةمصاخحلا
 ىلا حورلا فاضأ# ىحورنمديف تتقنو و هقلخ تمم أى أ © هتنوساذاف © مدآىنمي
 ىسدق في رش رهوج حورلان الو هللاةقان و هللا تدم في رسشتلا ليس ىلع كلم ةفاض أ هسشن

 ندحاسمإ اوءقةو» رسقلاىف رانلانإب رسكو ءاضفلا قءوضلا ناي رس ناسنالا ندب ىف ىرسب

 4 نوه رز ندجاس)هلاورخ (هل اوعقف)هبفح ورلاتياعح (ىحورنمهيف تخف و)هقلخ تءج (هتبوساذاف) ءدآ ىنعي(نيط



 ريعدخاو تقوى مهعبج مهرخآ نع اودجعس حا دافاف عاتجالل نومجحأو ةطاحالل لك ) نودج أراك دج رهفر 5
 ام سدلبااي لاق )سمالاءابابنء رفاكا !نمراصو (نيرفاكلانهناكو ) دوعسلا نع مظعت (ريكتسا سيلباالا) تاق راوية مع

 ندلا اذنا صدقو ىباطا اماظعاو ىصالالثتماةطساوألب ىأ (ىدس تقلخامل)د وسلا نع كمنمام ) 0 43

 ىتلا ؟صةروس ) لامالارئاس لعن. ديلاب م ؟ةه زح لمعلا بلفق ءدس هلاعارثكا ر رعاس
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 « ناكوط مظعت « ربكسا سيلباالا نوعجا مهلك ةككالملا دف ط ةرقلا دن مالكلا |

 | مهنم ناكوا ةعواطملانع هفاكتتساورىلاع' هللارسا ءرابكتساب# نيرفاكلانموهراصو ||

 | ىسفنب هتقلخ ©« ىديب تقلخال دهع-تنا كعتمام سيلبااي لاق رف ىلاعت هتلازعف ||

 ! ”ىرقو + *لدءفلا فالتخاو ةرد_قةلادب ْس نم هقلخ ىلامل ةشثتلاو ماو باك طسوت ريغ نه

 | ىف ثيشتىذلا هناي واممظعتال ىعدتسملا هناي راعش الل هيلعراكنالا بيترتو دحوتلا ىلع

 ديم هلواه# ضعبل هديبع ضعب مدختسنا ديسللذاةيمنالا طصيالوهو دوج“ هكرت
 تنكوا قاقحساريغ نم تربكت « نيملاءلا نه تنك مأ تربكتسأ# صاصتخا

 ”ىرقو» نير 2 نمتنك لزتملما نال َت ىتسال قو قوفتلا قمعاوالع نع

 ءادبا « هنمريخانأ لاق رانخالا ىنمعوا ايل ةلالدل ةزمهلا فدحم تربكتسا

 | هيف مالكلا قبسدقو هيلعل لد ©«نيط نم هتقلخو ران نم ىنتقلخ »هلرقو منال |
 ةكئالملا ةروص نموا هامسلاواةنجلا نم # اهنم جرخافلاقإط

 سالباالا نومجأ مهلك ةكئالملا ريعسف

 موهلانم ىأ » نيلاعلا نم تنك ما هلدوعتلا نع كسفش تدظطظعت ىأ

 فرشا رانلاو »4 نيط نه هتقاحو ران نم ىنتقلخ © لاقفهنم اريح ديوك نيب مثهنم

 عفتبال ىذلادامرلاىلا رانلا لآمنال سايقلاف سلبا اطاودنم لضفأو نيطلانع
 ١ ةرمشلاوناسنالانا مواعموةرُمملا ةرجشلاو ناسنالاكتباث مانوهاملك لسانيطلاوهب 3

 ٠ ] ريخ نيطلاف ةيصاخم نيظلانم ريخ رانلانا بهليقو لضفأو دامرلان م ريح ةرْثملا |

 | نافةليضف لكن عراع هنكل بيسن فيرش لجر لثم كلذو صاوخ لضفأو اهنم ,
 | لضف أن وكيف ملاءلضاف هنكلو بيسنب سيل لجرودحاو هجوبهناعجربجويدبسن ١

 ءاملانم ليقو ةنجلانهىأ © اهنه جرخاف لاق ه ةريثك تاحردب بيسنلاكلذ نم

 5 هتقلخ ىللاعت هللاريغف ةقلخلاب ركفاو ربح سلب انالكلذو اهيفناك ىتلاةقلخلا نم لقو 1

 | نيرفاكلانف ناكو وف مظعتىأ « ريكتسا
 | « تربكسا © هقلخ تياوتىا «# ىديب تقلخامل دعستنا كعنمام سالبااب لاق

 قح امهريغب رشابت

 ام وه باقلالع ىف لبق

 نمل لبق ىتحوكادب تاع
 كوفواتكواكاديهلنيددال

 نيب قرف قمل ىتحوفن
 اذهو هتاعامم اذه كلوق

 امم هلوق هنمو كادر هتلعام

 تقلخ املو انيدبا تاع

 ماهفتسا (تربكتسا) ىدس

 (نيملاعلا نم تنك ما)راكنا

 لذقو تقفو تولع نمت

 لزتمل مأ نآلا تربكتسا
 نبربكتسملا نم ت25 اق

 نم ىنتقلخ هنم ريخان أ لاق)
 ول ىنعي(نبط نمهتقاخ و ران

 تدمج ل ران نءاق ول ناك ٌ

 / لاق » هلو سلبا باجاف مهنه كنوكل دوهسلانع تربكت نوربكت نيذلا
 / ريخاناو يكف هلدهعسا نا متي ناكل فرشلاىف هل ايواسم تنكوا ىنمي ©« هنمريخانأ

 فيكف ىلثم قولخم هنالدإ
 , نمهال ىنودوهنا دخت

 نيطلا بلغت رانلاو نيط
 ةلجلا ترجدقو هلكأتو
 ىهو ىلوالا نم ةساثلا

 فوطعملا ىر< ران نم ىنتقلخ

 حاضيالاو ناببلا فاطع

 ةنجلا نم( اهنهج رخافلاق)
 . ةقلخلانموأتاو«-لانموأ
 رختفي, ناكمنالاجف تنأىتلا

 ناك ع ؛رظأو انمسح ناك امد ةو ضي أ ناك امدعب دوساو هتةلخ هللاريغف تقام

 200 3 نيرفاكلا نم ناكو ( مد ”ًالووجمسلا نع ماظعت ) ريكتسا سالباآلا ) مدآل ) نومجأ مهلك ا

 (تربكتسأ ) ىدس تروس ( ىدس تقلخ دعست نأ ك.ءنمام) ثدبخاي(سيلبااي) دا هللا ( لاق ) هنلا سمأ نع هاباب نب .رفاكلا نم

 لكأت رانلاف ( نيطنم هتقلخو ران نم ىنتقاخ هنمريخ انأ لاق ) ىرصالنيفلاخملا نم( نيلاملا نم تنكعأ) هد آلد رجلا ع

 ضرالانم لاقبوةكتالملاةروصنم (اهنغ جرخان) ه4هتلا(لاق) هدع“أ م كيذلف نيطلا .



 مب ب. ال ان ااا |( 0 ها ا د" "لا >
 1 0 7 : 1 دي لع 5 4

 0 ' دانا هنع لزو 0 قلخ نم 80 بأ نكت دورظمأ أ موج ع ( مج -ر كاف ) ايئاروت

 : دا ىأ ىتدسءايلا عقب( ىتنمل كيلعناو )سعاد رتب انوعاماموح صراصف ءصالاوظعتو ااا هما اوه

 ' اهدحو امدلاىف ةنعالاهيلعنا هانعمنال مط نا وهاهي اغهتنمانا نظيالو ءازجلام وبىأ (ندلاموب ىلا) ريا لكزم

 ١ اهناوأريغىف هيلع نوكتنا ىلواف ةجرلاناوأىف ةنعالاهيلع ناك املو دارغنالا عطقتيف باذملامب نرتقا نيدلاموب ناك اذاف

 لاق نوثمبن موبىلا ) ىتلهماف ( ىنرظنأف بر لاق)نيماظا | ىلعهللاةنمل نأ مهب نذؤم نذاف ىلاعت هللالاقدقو عطقنت فيكو
 ١ ةخفنلاتقووه ىذلامويلاهموبو ىلوالا ةخفتلاديف مقنىدلا تقولا مواعملات قولا( مولعملا تقولاموي ىلا نيرظنملانمكناف
 رخاأتبالو مدقتبالنيعم هللا ذنع ه4 ١47 زيف مواعمدنأ ( نورسثعلاو ثلاثلاءزجلا ) مولعملاىنممو هلازجأ نه هزج

 10701 0 7 ب مس وسم وس جبسم تعم نس بع مس م ا ب حم ع 7 جر توم م دج جيس م

 بردلاةنيدلامويىلا تمل كيلعناوإط ةماركلا لعوتجرلانمدو رطم# يجر كنف || 0*6 1 0
 رجلا قهنايبرع «مولمملاتقولا موي ىلانيرظنملا نم كناقلاق نوثمس موب ىلا قرظناف || 00 6 0

 ١ نيتءارقلا فالتخا ىلع ىلاءتهتل مهبولق اوصاخاواةلالضلا نهمهعصعو هتءاطل هللا مهصلخا ريا 2 ' نبذلا «نيصاخلا مهنمالدابعالا نيمجا مهنبوغالا» كرهقو كناطاسبف 6 كنز 5 ما
 ظ ىلاءآهللا مسا لؤالا قالبقو هلوقاو قلا قحافىا لوقاقملاو قملاذ لت | <“ 8 0 1 :
 هلوقك مسقلا فرح فذحم هبصنو قوك عفرا لاق)
 اعيابتنا هللا كدلعنا قحلا ىأمادتبالا ىلع لع
 لعوهو ضارتءاامهنيب امو« نيعج-ا مهنه كعب نمو كنم :م ماهج َن ةةلمأل 2 هباوجو 5 قحلا ان أى أر بدنا لعوأ ىنم

 ءادتبالا لعلوالا فرب ةزجو مصاعأرقو«لوقملا قولد يسفتةلجلا اوفودع تاوحوالا | هلا لك تضل مهريغو
 هلوقكلوقان مريم ا ف ذح ىلعزيعوف مان رقو« قمل ان !ىاربخلاوا ىع-ةواىنع قحلاىا نلنهإل دها 0
 تمل كيلع ناو ف دورطم ىأ © جر كاف رف هتيارونودنسح دمي عقو دوساف || ب رب 7
 راركتلا مزلةنءللا كلذكو درطلا ىنمع محرلا ناكاذا تلق ناف « نيدلا موب ىلا | ب. 0

 ىلعةنعللا لمحتو ءامسلا وأ ةنإلانم درطلا ىلع جرلال م نا قرفلا تلق قرفلااف 1 : وقأ قن
 ءاهتنال ىلا ةلكتلقناف راركتالازو قرفلا لصحو غلبأ نوكف ةجرلانم درطل |ىنعم 1 ا

 ءاتتمما تاف ندلاموب * ىحن دنع هنع ةئمللا عاطقنا ىضتش نيدلامو. ىلا هلوقو ةياغلا 0 ا :

 ىشامباذعلا عا ونانمةنعللاعم هلديز ةمايقلام وهناك اذا امندلاىفه.لع ةبقاب ةنعللا نأ لسوء همسا اما
 نيرظنملانمكناف لاقنوثءس موي ىلا ىنرظنأف برلاق ه8هنعتءطقنا اهناكف ةنعللا كلذ ا ا 0
 كدابعالان يمجلأ مهتبوغال كتزءبفلاق : لوألا ةوفشلا دوال لولا كفرا ىلإ 1 ”:
 ىنعيمسق لوالا لبقو قهلا لوقأ انأ ىأ * لوقأ قحلاو قملانلاق نيصاخلا مهنم 0 9

 كتيرذو كسفنبىأ « كنم منيجنألمأل و هسفن. مسقأ ىلامت هللاوهو قالا هيام ديك
 (كنم منهج نالمأل)
 مدأآ ىنب ْن م ىجعلا 4 نيءجأ موه كعب نمو و نيالا 0 ل

 ( لق ) ادحأ مهم كرتأال نيمجأ نيعباتلاو نيعوبتملا نم م مهج نام الأ (نيسازمما ةنل ( مم كعبتنعو)

 لخديالو رحملا رثا زج ىلاهللاءالح أ لاقنو ىطخخسو ىباذع(ىتتما كيلعناو) ىتماركو ىتجرنمدورطمن وملد( مج ركناف)

 ىنلجاف ( ىنرظنأف )براي(بر)س لبا ( لاق ) باسحلاموب نبدا: ددلاافع ورب راها دعو قداس ةئيك" آلا اهف
 ( مولعملاتقولامو» كاز وملا(نيرظنملا نه كناف) هللا(لاق) توملا قوذءالن أ ثيم/نادارأ روبقلا نم( نوئعس مو»ىلا )

 ( مه ككدابعالا نيمج 3) كتعاطو كنيدنع .مهلضال ( متيوغال ) كتردقو كتمعنبف(كتزعبف لاق ) ىلوالا ةخفنلا ىلا

 مهجن أالمأللوقأ) قحاب ولوقب ا ات ادلال  ويل) دانس (لاقزل نب نيكل (نيصاخلا) مدآ ب ند
 كعاطأ نم عيج(نيمجأ) مدآ ىبنه ( مهنم كءبتنممو )كتبرذنمو(كنم



 هلهأ نماوسلاع نولحتنو نإ 1 .ههد .> نذلا نع .(نيفاكتلا نمت و )ق ا نا ( 

 (وهنا )نآرقلا لوقنأو 4 صةروس ) ةوبنلا لمتنا تح ىذنع 1 لس سيلاعايعدمالوامن
 كارل( كما رنا زقلا 4 و سج

 منصأ ملغلك اند ىلع « ع رايفخاما تعصادت 5 0 ٠

 ىلاىحوانياقثل (هنبلا 0 ْ وهو د. دكر وتل ىاثلا ف هب مسقملا ظفلةياكحو لوالا ىف مسقلا فرح راما ىلع نير 2

 0 ا ا | ريمضلاو انركذام ل عدجير خو ىناثلا بصنوءرجو لوألا عفرب و لوالا كراشاذا

 الث ف اكتمل سو هيلع هللا نيلقثلل ليقو نيطايشلا لوانتيل كنج نمكنم نمدارملاو مهيف مالكلاذا سانال م

 | نم عراس تانالع
 لؤَشو لانالام ىماعتيو
 8 ) هآس لزعتلو زاعبالام

 دءولانم هيف امو نآرقلا

 ثعباأ رثكذو ا رعولاو

 دعب (نيحدعب) روشنلاو

 لموا نآرقلاىلع ىا 4« رجانم هنلع 5 لق ظ ريمغلاوا هديكأت ب
 ىلاح نم مم ةفرعام ىلع هلهآ نما رنا نامل نيفلكتملا ع ,نماناامو د ىو

 «بءأين نلعتو نيلقثل# نيملامنط ةظعهب رك ذالاوه نا نأرقلا لوقتاو ة ةوبنلا تاق
 ةايقلامويوا توملادعب «نيحدمب # كلذنامابهتدسوا ديعولاودعولا نم هيفاموهوأ
 | 4 ام لس وديلع ها لص ىلا نعو هدب دهت هيفو االول وأ

 ا ديكو ا ريدغص بن ىلع ردن نأ رىيععو تانسح رثع دوادإ هللا ردع لادع 2 : ا

 د46 اوفرسا نبذلا ىدابعاي لق هلوق نمالا ةيكم سعزلا ةدر
 :١ م2 نوءبسو ناس وان وعبسو م اماو نورعشنالمتناو اوهلوقا |

 مويوا ردبموب وأ توملا
 رك ذلاب ةروسلا متخ ةمايقلا

 قفوملاهتلاو ركدلابايمعتفا اك ا يم
 م( ةكميمزلا ةروس رقت || © نيفلكتملا نمانأام وزو لمجىأ © رجأ نموهتلاس راني لمى« ديعوكلأس ِ

 4 سج+ ىهو زل»ح | نع (ق) ]ف اكتدقفدسفن ءاغلب نع ًايش لاق نم لكو ىسفنءاقلت نم ن را رقلا اوقتملاىأ
 م6 ةيآ نوءبسو زوهح || نافرعأ هللا لةيلفإسي لنمو هد لقيلف شلع نم سانلاهنأايلاقفدو سمنت ىلءانلخد لاق

 "ل دل ل تل ام رح أن م هيلع مكلتسأام لق لس وديلعمللا لص هيبنلىلاتهللا اق لعأ هلل زسيالا لوشن 5 7 : ٍ

 لاق# نيحدمب 9 هقدصر بخ ىأ « .ًابنؤهةكم لهأأيمتنأ ىنمي ناعتو» نيعجأق لال دج نيش | نيام ةطعرم كرت لال را ب كوه ناو ىراخا طفل يفك از

 هلعتر امنموالعو ءسمأ روظاذا كإدب لع قب نم ل رةوةمايقلاموبليقو توم ادعب ى

 هباتكرارس أ و هدارع ملعأىلاعتهقاو نيقيلا ربما كيتا, توملادنع مدآ ننا نسما لاقو
 (رخأن ء)نآرقلاود.حوتلا

 انأامو ) قزرو لعح نم

 2 6-0 م24 ىدابعاي لق ىلاعت هلوقالا ةكعب تلزن لا ة روس ريسفت
 وهلا ,ىدشل 6 نو

 (ركذالا) نآ رقلا نميوغام 4-5 0 كي هللا لاف هلوقو ا ىلع اوفرسأ نيذل

 سنالاو لصلل( نيملاعال)ةلع م34 ناض وع مكبداوشتا اونما نذلا ىدابعايلق ليقو ثا :

 نآرةااربخ (ءاينلعتلو)

 دنعولاو دعولا نم هيقامو

 ناعالادمب ( نيح دعب )
 يكنس ممن تو ماادعي لاشو

 نونمؤل مهو ناغ الادعب

 هد نم تايندم تايأثالثاهيف ليقو ثيدملا نحزن هللاهأو 2

 م5 هلوق ىلا مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابعاي لق هلوق -

 ْ م20 فلاوةن 1 نوعبسو سمج ليقوزاتنلا |ىهونورمشت الجم 5

 م ةعبراوةملكنوءيسؤناتثلاو ةثامو لج. ِ

 لاق ام نأ ' راغكلا مهو 26 فرح ةينامثوةئاعسستو فالا احح :
 قطا ؤه نآرقلاف هللا :

 لغاوفرمسأن يذلا ىدامعاي لق وق ريغة كم اهلك ىهو ىمزلا اف ) سمه 9. اع و اق ( ركذم ىلا: ةزوّلانعو

 ه1 فالآن رَأ امقورحو نوعسو نات *اوةئامو تاأاهتالكو ةبآ نوعستو نات . !اهحايأ ةيسرةةيالاخآ ا م ' م
 1-5 3 كي
 / 2 0 ب

 توملادعب ع نع مهو

 2 ده ههه ماا

 1 1 دوما دع ط9



 ا او لزن ىا , هللانه) هريخ دم نا رقلاىا )ْ باتكلا ليز ( » محرلا نجرلا هتلأ مس هد

 001 كنت ريدق ف وذم أدم رب خواريخ دعب ريخوه لبةلصريغوا ليزتتلا ةلصراجلاو فوذحم
 راوسلاكلوالا نال راركت سنلاذه ( قحلابباتكلا كيلا انازناانا ) هريبدتىف( مكملا ) هناطلس ىف( زيزعلا )

 "لاح (اصلخم هتلادعاؤ ) ه5 ؟5م زي>- بات حلا + نورشعلاو ثلاثلا»ز 03 ١ ىفام ناسلىناثلاو باتكلا

 : 1 ' هلا_ضعم ىا ( نيدلاهل )

 م لا نما دعا | مدح :- (| هايرلاو كرسثلا نم نيدلا

 زيزملا هلا نم  هربخ ًادتم وا اذه لثم ف وذم ريخ #« باتكلا ليزنت © | رسلا ةفصتو دمحوتاب

 ةراشالا ىنعم اهيف لع لاحوا نا ربخوا ليزنلا ةلص لوالا ىلع وهو « ميكحلا اصلخت بوصنم نيدلاف

 ليزتت ىرقو نآرقلا ىناثلاىلعو .ةروسلا لوالا ىلع باتكلا نا رهاظلاو ليزنتلاوا || :قدومفرلابنيدلا ”ىرقو

 اسيتلم « قحلاب باتكلا كيلا انلزنا انا © مزلاوا أرقا وحن لمف رامضا ىلع بصنلاب | اصلخم أرنا همفرنم
 نيدلاهلاضعمت# نيدلاهلاصلخع هللادبعافف هليصفتو هراهظاو قملاتايثا بيسبوا قحاب ١ ( صلاخلا نيدلاهتلالا )

 ديك اتربللا مدقتو سمالا للعتل فانئتسالا ىلع نيدلا مفرب *ىرقو «ءايرلاوكرسشلانه | بجو ىذلا وه ىا
 ةرثكل ررقملا مولعملا ىرحم ءارحاو ادكؤم هب حرص اك ماللا نم دافتسملا صاصتخالا | هل صاختنإب هصاصتخا

 هصاصتخاب جو ىذلاوهالاىا « صلاخلا نيدلا هتلالا » لاقفهتهارب روهظو هسمس || ردكة اش لكترم ةعاطلا
 رئامضلاو رارسالا ىلع عالطالاو ةدهولالا تافصب درفتملا هاف ةعاطلا هل صلخممت ناب |

 نيذعملاو ةرفكلا نع نيذهمملا لمتحي « ءاياوا هنود نم اوذغخما نيذدلاو 9

 نيك رشملا رامضاو عج ارلا فادح ىلع مانصالاو ىببعو ةكت الملا نم

 مه دعنام 00 لوالا ىلع هءربخ أدم وهو مهيلع قاسملا ةلالدل ركذ ريغ نه 0

 نيعتم وهو « مهني مكح هللا نا ف وا لوقا راعخاب « ىناز هللا ىلا انوبرقيل الا ْ

 مد رجلان ١ 1: 1 فا اطل قلل 1

 هللازم » ليزنت نآرقلاوهو باتكلا اذهىأ « باتكلا ليزنت 8 لجوزنع هلوق
 الطاب هلزنن مل ىأ « قحاب باتكلا كيلا انلزتأانا ف ءريغ نمالىأ « ميكحلا زيزملا
 ىأ « صلاخلا نددلا هللالا © ةعاطلا ىأ « ندلا هلاصاخم هتلادبعاف » ”ىثريخا

 بو_غلا لع ةعالطال

 ةداتق نعو رارسالاو

 ةداهش صلاخلا نيدلا

 نسحلانعو هللاالا#ا النا

 اودخنا نذلاو) مالسالا

 ةهلآ ىا ( ءايلوا هيود نم

 فوذع اهم رهو

 نولوشي ماتصألا اودع

0 -- 

 ن» صلاخلا ىنيليقو هقلالا صلاملا نيدلا قغسمال لبقو هللالا هللالزأ ةداهش || ةويرقلالا مهدينام)

 رسال ال تار لأ سارنال هيأ ىذئامتان يدب سبل سلاخلا ىؤسامو كارشلا || ىاردصم ( ىناذ هقلاملا
 نودنمىأ# هنودنع اوذختا نيذلاو  ىهاونلا بانتجاو ساوالا عابتاودبحوتلاف | مكحم هللازا )اببرقت
 « از هللا ىلا: وبرقيلالا  مهدسناما ولاقى أ مدبناموط مانصالا نمي «ءايلو أ ظمتلا | نيلسملا نيب ( مهني
 هللااولاق مكبر نمو ضرالاو تاوم-لا قلخو مكقلخ نم مهل ليقاذا اوخاكمجلا كلذوةب رق ىنعب | ظ « ميحرلا نجح رلاهتنامسب »

 مهني كحمتلا ناو ءدنعانل عغشتو ىنا ز هللا ىلا ان وب رقيلاولاقف مانصالا مكتدابع ىنمماف مهل ليقف | ىف سابع نبا نع هدانسابو

 6 اهق ) هب نمؤي ال نمل ةمقنلاب ( زيزملا هللازم ) ملكت باتكلااذ»لوَش (باتكلا ليزنت ) « ركذ 2
 ادبعان)لطابلابال(قماب) باتكلاب ليدبج ( ينكلا كلان 101:1 ) ءريغ دسال نأ 1 امو ساق ( كلل
 ذلاو ) ”ىش هطلاخمال صالخالابن.دلا(صلاخلا نيدلا) سانلاىلع (هللالأ)دمحوتلاو ةدالابهلاصاخع(نيدلاهلاصاخم
 نينمؤملانيبو ( مهني كح ههانا) ةعافشلاوةلزاملا ق ىب رق ( ىنازهَلا انوبرقيلالا مهدبنام ) اولاقةانمو ىزملاو تاللابابرأ (ءايلوأ ) ةكم رافك هللا نود نم(هنودنم) اودبع(اوذخت



 مهل اولاق اذاف هللااولا# ضرالاو تاومسلا قا نم مهل اولق اذان ولسملا ناكليق ( نوفلتمديف مه
 نيشرفلان م نيعزانتملا نب ةمايقلا مون م << هللانا ىنعملاو از هللا ىلا انوبرقيلالا مهدت |ماولاق مانصال 0

 هرابتخاتقو هنيعيالو ىدهلالهقفوبال ىنءيرفكلا راتهناهلعؤوهنمىدهب الىأ (رافك بذاكوه نم ىدجالمتل
 ةارأ ول) هلوش مهيلعا_عخ هبقعاذلو هللات انسه ابكو أهشنان ود ندا واج رح لب ىف مهل وقميذكو هذخيدنكلو رفكلا
 متأن وراتامالءا_ثي امقاخامراتخ الن ونظنام ىلع دلولا ذات زاحول ىأ ( ءاشيام قاخاممت نطصالا دل وذ *!نأ للا

 (راهقلادحاولا هللاوه)هلوقب كلذىلءلدودالو الا وءاماوالا: نمهلااوبسنامذخ أهل نوكين أن ع هتاذءزن (هناغس)ن اشو

 قلزو ةلصلا نم الدوا الاح ءزيحأىف اع رمضملا لوقلا نوكي اذه ىلعو ىناثلا لع ||
 هن اويطاخ امل ةياكمح انوبرقتل الا 1 امورهديفنام اولاق ”ىرقو :لاحوا ردصم ' ١
 قحلا لاخداب نيدلا نم « نوفلتم هيف مهاهف ل اءابتا نونلا مب مهدبعن و مهنهلا 5 ١

 نوحرب مسوناف مجدوبعملو مهل لو مهابا- ةمو ةرفكلل ريودلاو رانلا لطملاو ةنجلا . َ

 وه نم وف قكلا ىلا ءادتهالل قذوبال « ىدهيال هللا نا » مهنونعلي مهو مهتعافش َ

 ىنطصال وعز © ادل وذ ناهتلادارا ول »9 ةريصبلا ادقاؤاممناو رافك بذاك | ا

 دوجو عانتما ىلع ةلالدلا مايقل هقول وهو الا ءاوس دووم الذا © ءاّشيام قلخم امم |
 قلاهلا لئاعال قولْملا نا نيبلا نمو هيلا بجاولا ادعام دانتسا بوجوو نيبحاو |[ ْ :
 ناف « راهقلا دحاولا هللا وه هناه- #8 هِلوَس كلذ ررق منه دلولا ماقم موقف |[
 ةل_تف ةيئامملا فاش ىهوةئاذلا ةدح رولا مزاتاملا بوجولامينت ةيقيقحلا ةيهولالا ا

 نيعتاو ةكرشملا ةقبقحلا نم بكرم [نيلثملا نم دحاو 537 دلاوتا نع |[
 ىل_ع لدتسا مث دلولا ىلا جوحلا لاوزلا لوب ىفانت ةقلطملا ةيراهقلاو صوصخملا |

 راهنلا روكيو راهنلا ىلع لدللا روكي قلاب ضرالاو تاوملا قاخ © هلوقب كلذ ||

 سسباللاب سايالا فا هيلع فاي هن ع اهنم دحاو لكى عم 4 ىلإللا ىلع |[

 ةيل آلا هذاذناب ا » راك ع منش :ةهل "لانا لاق نم 4 بذاكوه | 5

 ١  1ءاشنام قلخحام م را # ؛طصال ادلوذممب نأ هللادارأول وف ىلاعت هللازود 01

 | 1ةراهطب قيليالاعو كلذ عع هلامزنت ىأ# ناحيس» ىلامت لاقف هسفقن هزنم م ةكفالملا نسي

 ١ | راهقلا # دلوالو هإكبرشال ىذلا هكلمىف ىأ « دحاولا هللاوه ط هسدق « 6

 ىلع امهدحأ لخس لقو اذهاذه ىشني نم « لبالا ىلع راهنلا روكيو دابا

> 

 "ليلا روك قلاب ضرالاو تاوددلا قل+ وف ىلاعت هلوق 6 ةردقلا لماكلا تاتا

 نمو ”ىش لكل بالع
 نوكي ىناف مهتهلآ ءايشالا
 لد مل ءاك رشو هايل وأدل

 ضرالاو تاوءسااقاح

 نم دحاو لكر وكتو

 ريممستو رخ ألا لغنيولملا
 لجال امجرجونبرينلا
 ىل_ع سانلا ثبو ىمس»

 سن نم مهددع رثك

 ىلع ماعنالا قاخ و ةدحاو

 ا ا حور

 قدخ)هوقب بلاغإال
 قحلابضرالاوتاومحلا

 راها ق دع لبلاروك ٠

 (ليالا ىلع راهنلا روكيو
 لاش ىللاو فالا ربوكتلاو
 هسأر ىلع ةمامعلا راك

 سا ناملا )اطر وك
 رخآلا بيقبامهتمدحاو

 هدفت ىفهي_كفدنلع ارطاذا

 هباع فل رهأ اظ 2 هآيأ

 دلع علا راوك أ عباتتب كلذ هيسفامباتتم اروركاذه ىلع ركي اذهنأو اراصبالا عاطمنع هببغام

 (رافك )هللاىلع( بذاكو» نه ) هندملادشرءال(ىدجال هقانا) نوعا نوايا ) هيف هايف ) ةمايقل

 نيبمد آلاوةكئالملا نم ( ادا وذ نأ هللادارأول ) ب رءلاوكرمشمو سوما علم ونيوىراصتلاود وبلا مهودتلاب
 (هناهعس)ةككالملانملاقبو ( ءا يام ) ةنجلا ىف هدنع (قاذام) راتخال( ىنطصال) علم ونبو ىراصنلاودوريلا تأ

 لطابلابال ( قلاب ضرالاو تاوءسلا قاخ) هل ىلع بااغاا(راوقاال كب رشالودلوالب (دحاولا هتلاوه) كلذ نع ةسقنهز

 ىلبالا ىلع زاهلا رودب (ىلإللا ىلع راهن اروكيو ) لدالان م لوط أراهنلا نوكيف رالا ىلع لاللارودب ( راما لع ليك :
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 5 1 ربتعأ

 1 سس 598

 مث مالنا هيلع مدآ ىأ
 ةاوح ىا(اهجوزارم لج

 ةيرذجرخ ألق ءاريصق ند
 قلخ متر ذلاكءرهظ نءمدآ

 لزنأو ) ءاوح كالذ دعو

 لدج ىأ(ماعنالا نهركسا
 قايتلخوأ نسحلا نبع

 مالسلا ةيلعمدآ 36

 الاشيمتالاهنال وأاهلزنأ م
 موال تاننلاو تانتلاب

 هناكفءاملا ل زتادقو ءاللبالا
 (جاوزأ ةينامث ) اهل زئأ
 (| رقبلاولبالا نم ىث :ًاوركذ
 ' ىف نيب اكرملاو نأغلاو
 مساجوزلاوماعنالاةروس
 درفنأ اذافرخآ هءمدحاول

 ا قيكتت) روو درث وهف
 : ضع هم نواطب

 أ نهل رم لوط ألا 5 0

 | شا )لأ( و
9 

 ا
| 

 ا
 أ

1 
 1 راع

 رمتلاو سلا اءوذم(رمقللا

 سمثلانم (لك اداب
 ىرحن )راهلاو لالا ورمتلاو
 مولعم تقورىلا ( ىمعسم لحال
 لعف ىذلا )رب زعلاوهالأ)

|| 

 | ال نمل ةمقنلاب زيزعلا كلذ
 | باننا (راغنلا) نمي
 مكقلخ) هبنمآو كرسشلا نم
 سفن نه (ةدحاو سفن نم

 (امنم لعج مث) اهدحو مدآ

 ( امجوز ) مدآ سفنم
 ند علض ن 5 اهقلحعاو و-

 : 2 اقلح ) نأضلا نم هى او رك ذ فانسأ (عاوزأ ةمئاع ) ماها نم « (ماعنالان م ءمكل رقلخ(كز 1 الضأ

 ه:اوارك ةنيذث ارق. 2 نمد ا اناا نمو ًاوارك نينار ملأ نمو
1 

 دارا دنشا و4

 تايئلابآلا ا

 سعلاو لقعي نم بيلغتل مكتاهمأ نوطب ىف لاقاع أو تاهمالا

 و 00 ا رع ل رشار نقلا مو

 ”ىش لك ىلع باانلا نكمت لك ىلع رداقلا « زيزملا وهالا © هتكرح عطقنم
 . مومو ةجرلا نم عئانصلا هذه ىفام بلسو ةبوقعلاب لجاعي 0 علو

 امي رخآ لالدتسا « اهجوز اهنه لعج مث ةدحاو سفن نم مكقلخ  ةيفنلا

 .بسعاو ةلالد رثك او برقا هنلال ناسنالا قلخ نه هب أودي لفسلا ملاملاىف هدحوا

 ماو باريع نم الوا مالسلا هيلع مدآ قلخ تالالد ثالث هرك ذام ىلع هبفو اعئص

 ىلع فعلا مثو امهنه رصصلل تثافلا قلخلا بيعشت مث هاريصق نم ءاوح قلخ مث 0

 لمج مث تدجو سفن نمىا ةدحاو ىنمم ىلعوا اهقلخ لثم سفن ةفص وه فوذحم ٠
 ةداع ىلوالا ناذ نيتيآلا نيبام توافتل مكقلخ ىلع وا ام اهعفشف اهحوز اهنم |

 لزناو © ءاوح هنم قلخ مث راك هتبرذ هرهظ ند جرخا لدو ةساثلا نود ةروس»

 ثيح ءاعسلا نم لوزنااب فصوب  هيسقو هايا_ضق ناف مكل مسق وا ىضفقو 0 3

 ماعنالان م © راطمالاو بكاوكلا ةعشاكةلزان 0 ثدحاوا حوللا ىف تبت 5

 نوطب ىف مقلم ظ زمملاو نأضلاو رقبلاو لبالا 1 ثنا وا ركذ # جاوزا ةينامث |

 رابثاف 1 ليللانم صقنا# رخ آلاف ديزبو 0 صقن 0 رح لإ

 ةرسشع سج- ةدايزلا ىهنمو تاعاس عسن ناصقتلا ىهنهو لدللا ف دازراجلا نه هم صقتامو

 : رداق ةردش كلذو رخ لا ىلع اذمهدح اركي نايظع ناركسع راعااو لدللا ل قو ةعاس

 ةمايقلا مويىلا نمي # ىعسم لجال ىرجت لكرمتلاو سهلا رخخسو 9 امها راق امهباع
 هلامم# هيوك ىلع لدب ةيظعلا ءايشالا هذه قلخنا هانعم # رافغلا زيزعلا وهالأ

 ممفغو» ناسحالاو لضفلاو ةجرلا ميظع رافغدنا عم ةردقلا لهاك ازب نع ىلاعتو
 ىلاعت هللاركذاملو 1 اهنم لمح مث » مدآ مي # ةدحاو سفن نم

 قا 2 ةعبتأ مم مث راجلا ىلع للا ريوكتو ضرالاو تاوعسلاقلخ ىف هنردقت انآ

 «جاوزأ ةينام ب مكل لزنأو 9 ىلاعت لاقف ناو قل ركذيهبقع ناسنالا

 لقاك هده نم ىقالاو يكل جاوزالاب دارملاو زءملاو مغلاو رعلاو لالا دي أ

 ىذلاءاملا لزنأ ريدقتلا ناكف ءامسا نم لزنيوهو ءاملإالا موقنال تابئلاو
 ضرالاىلا تازنأمن ةنلاىف تقلخ فانصالا هذه لوصأن ا ليقو ماعنالا هن شيعت
 ركذب هعبتا مث ناسنالا قلخ لصأ ىلاعت هللاركذامل مكتاهمأ نوطب ىف اخي »
 نوطبىف ةقول_خ اموكىهو ناولاو ناسنالانيب ةكرتشم ةلاحر كذب هبقع ماعنالا

 تايم نو لعن و 1 ق مقال ) ىف

0 
 "ا وه :

 "قالا رئاس وع ناسنالا ف



 5 "يدر طخ تم 0 ن 0 ا 3

 ا نوفرصت ا ” هاو ح الوش له( (

 ةناعا نع ( مكتعىنغهلل « صزلاةروس .) نافورفكت نا) 1 1١ ع هاوقب مهنعىنغهما نيب /
 52 1 جحيح 0 يسد صج بص دج صج محم هيد » تسمع

 مرضت هلا ن وم ماو دع قل قط نوحوضتملا ننال كالا ١ ىسس) لسا لوا تل
 دب: ل[ دعب نماهواةوسكم ماظع دعب نم ايوس اناويح « ناكل 5. انحاو رقكلاب (ظعادسب :عماط و او تكس ماظع دب نم ايوس ناوي ©
 0 0 4 باصلا وا ةيشملاو مسرلاو نابلاةلظ « ثالث تالظ ىف ف فطن دعب نم قاعدعب

 5و او كت نأ ا « نوفرصت ىناف » ءريغ قلخلا ىف هكراشيال ذا  وهاالا هللال كلملا هل ف كلاماو || ا او[ ناكراوىلاستهتلاانسرإ 0 رح # مكبر هللا © هلاعفا ءذه ىذلا « مكلذ ف نطبلاو مح 0000 | مترا ىلا دبا 9 هلاعفا هذه ىذلا « كلذ 9 نطبلاو مخ

 اونم وف (اوركشتناو) | متاعا نع « مكنع ىنغ هللا ناف اورفكتنا ف كارشالا ىلا هتدابعن ع مكب لدعي |
 كرو ببسمنال كلر كشلا ا هطرب اوركشتناو ف مهيلع ةجر هد مهرارضتسال « رفكلا هدابعل ىضربالو ف |[ ضرب ىأ ( مكلهنرب)

 هضرب ةنجلاهيلع كستف || ىناسكلاو ورع وبأو ةياور ىف عمفانو ريثك نبا أرقو مكح الف ببس هلال « ىلا
 ىم عابشالاو ءاهلامضب ْ هبوقعإ و 00 0 نعو كرمت ةلوصو» فلالا فذحي تراص اهنالءاملا ريح عابشاب |
 نودبواهلا مضي هضرب ىلعو مكمج م مكب مكبو ىلا ول ” ىرخأ دزو ةرزاو رز و 0 ابسف ةغاوهو اهناكسا |

 مامو ماشهو عفان عاشالا ةازاحلا و ةيداحلا ب نولمت منك اهم مكتب
 سابعنب لاق 4 ثالث تالظىف و9 .ةنضه مث ةقلعمث ةفطن ىنمي #4 قلخ دعب نم اقلخ و 1 ٍْ

 نطيلا ةَلَظو مرلا ةلظو بلصاا ةلظ ىلقو ةيشملا ةلظو مسرلا ةلظو نطبلاةلظ
 ' 7 د .ريغاالأ « كلا هل » مكبرئايشالا ذه قلخ ىذلاىأ 7 مكبر هللا كلذ و)
 ّى 4 نوذرستى اف 9 ىلاعت هّللاالا مهلدوبعمالو قلخلا اذهل 0

 « متع ىنغ هللاناف اورفكتنا » لجو نع هلوق # ناببلا اذهدعب قملا قيرطنع |
 هلال كلذ و ارض هسفننع عفديلو أ اعفن هسفنىلارجعل نيفلكملا فلكام ىلاعت د نأ ىنعي |
 ناكوادمالو ةرضملا عدو ةعفئم ارح هقحىف 35 5 قال طالا ىلع قلخلا نعىنع ىلا |

 / عيج نع ىنغهنا انركذاع تيثف ناصقتلان ع هزنم ىلاهئهتلاو اناصنقن كلذ ناكل اجاتحما 1
 |! ىضرنالو 8: ىلاعت هللالاق مث © منعىنغ ىلاهت هتلاناف هيلع اورصاو اورفكواف نيملانلا |

 ىضرال ههلالا رفك هرضيالو ناعإا هعفتنال ناكناو ىلاعتهنا ىتعي * رفكلا هد 1

 ىلاعت هللالاق نيذلامهو رفكلاب نينهؤملا هدابعل ىضربال سانعن|لاق رفكلا هدام |
 هلوةك ىنملا ىف !صاخ ظفالا قاماع نوكي اذه لمذ ناطلس مهءلع كلسدل ىدابعنا مهف |
 دحال ىذربال لاقو مومعلا ىل إم موق ءارج أو هللادابع ضعءبددرب هللادابع امبرتخاا 5

 مهري غوداج و يح ريع

 ةزئاو رزتالو ) هضرب

 ذخؤيالىأ( ىرخأرزو
 ىلامث) رخآ بنذب دحأ
 ءازج ىلا ( مك هس سمح مكبر

 متن ) مع وجر مكبر
 7 ا ا

 ( قلخدعب نم الخ

 ةفةطن لاح دعإ نم الاح

 اماظءوةغضمو ةقلغو

 نطل اةلظ( ثالث تالظ ىف)
 ةيشللا ةلظو جرلاةلظو
 كلذ لش (مبردللا كذ)
 لوزبال م عادلا ( كللادل)

 قلاجأل (وهالا )كلم
 ىااف) وه الا روصم الو

 لوب بذكلاب (نوفرصت
 هناا لع نوبذكت م نم

 (اورفككنا)اكب رشها نواجتف أ
 رفكلا مهم لبغنالو( رفكلا هدام 16 كلاما نع( |كيع خل نافل كم لهأأي نآر قلاو [سوهيلع هللا لص -

 ةدذاو رزنالو ) هنيد منال مكتمل (مكلدضرب) اونمؤت (اوركشتناو) هنيد سيل هنال نآرقل او مسوهيلغهتلا لصدمم

 هين دوخلأف لك ىرخ ع بنذب سفن دخ نال لاقبو هبوتذلا نم .اهيلعام 0 5
 نولوقتو(نولمتت متكاع )ةمايقلا موب عرب( مكتبنبف) توملادعب(مكعج سم مكبر يملا ) بنذديشب سفن بتمتالا 0

 2 تاو ا لال

60 0 : 
 00 ولا -

 | اولق فلس!ا لوقوهو هاورفكينا هدابعل ىضرتال ةيآآلا ىنيمورفكلا هدابع نع
 | هانثلاو "ىشلاحدمنع ةرابع انضرلانال هتدارابناكناو ىلاعت هقل ىذيح ريغ رفاكلا 2
 | الدقو دارأامالا هكلم ىف نوكيألو هياعىشالو رفكلا حدعال ىل !اعئ هلناو هلعش هيلع

 اونمٌو: ىأ « اوركشتناو © اضرلاو 0 نابدقو هيلع حدعالو 0 1|

 | هناممدقت # لد علف #4 مكادضرب 9 هولا 0|
 ايندلا فىأ 1 نول نولممت من هكدا كتم يف# ةر آلا ىىا# مكمج صح مكب رىلا ( 1

0 
3 0 
7 
5 
7 
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 رض )فاك لكرأ ل_هح وأ وه (ناسنالا سماذاو) بواقلا تايفخ(رودصلا تاب ميلعفنا)اهيلع مكيزاحيو مكلاعإب

 (هنمةمعن) ءاطعأ ( هلوخاذامث )ءريغ وعدمالءاعدلابهللاىلااءجار ( هيلا ابينم هيرامد ) زا ضا ىعالا ىف سملاوةدشوءالب
 وركذلا قلخ امو هلوقك نهى: اموديلا غرضت: ناكىذلاهبرىسن ىأ ( لبقنه هيلا وعدت ناكام ىن ) لجو نع هتلازم
 (لخيل )الاثم أ(|دادن أ هللا لجو ) 40٠ ؟ ]طح هغشك ىلا( نورسشمااو ثلاثلاءزجلا )هتلاوعدي ناكىذلا رضلا ىنوأ ىثنالا
 هبراعدرض ناسنالا سماذاو و كلاعانمةرفاخهيلع ىنحالفهيرودصلا تاذب ميلع هنا 1
 أ هلوخ اذا مث ف هنملكلا أديم ناىلع ةلالدلا ىف لقعلا عزاناملاوزل هيلا اينم | © ,ك مس
 ىن ف للانمي دنم ةمنإف راغنأالا وهو لوكان م وا دبمتلا وهولوملا نم ءاطعا || ديد (عتخ)دحت ل (لق)
 اموديلا عرضتب ناك ىذلاهيرواهقشك ىلاهتلاوعدب ناك ىذلارضلاىا«هيلاوعدسناكام || ف ىأ ( السلق كرفكب )
 لمجو يف ةمعنلا لبق نم لبق نم ٍظ شئالاو ركذلا قلخ امو هلوق ىت ىذلا هلئم |( رانا بات نم كنا)امندلا

 لالضلاو ءابلا مفي سروروورع وباو ريثك نبا أرقو # هلدس نع لضيل ادادنا هل أرق ( نما 0 ١
 كرفكب عتمت لق » نيضرغ انوكي مل نأو امبهليلعت مص هلمج ةيهتن اناكامل لالطمالاو | ةزجثو قامو يسقي
 نيرفاكلا طانقاو هلدنسال ىهشت عون رفكلا ناب راعشا هيف ديدبت صا # البلق ماهقتسالاةزمعزاخ فالف
 ,ليبس ىلع «# رانلا باحسا نم كنا © هلوقب هللع كلذلو ةرخ آلا ىف عنقلا نم مهريعد,دشتلابو نم ىلع
 « لباالا ءانآ 8 تاءاطلا فئاظ وب مثاق # تناق وه نما وه ةفلابلل فانئتسالا | ندد هسيلع مأ لاخدا ىلع
 لآ 1 و1 اكان وش نم مآ يح رئاكلا .رتدظ قوتصع ةلضتم ماو هئاا_. || ريد فود مريس دك
 ىأ هزيذك (تناقوه) نمأ
 وهنمأ ىنمع يملا فيفختإ ةزجو نإي زاجملا أرقو ءدضبوه نكمل تناق وه نما لب :
 اًنرقو تناق ريمخ نم نالاح #ب امئاقو ادجاس ه ادادنا هل ل_هج وه نكمل تناق | 3 ا 1

 «  رضناسنالا سماذاو 8 ىلاءتهاوت# بواقلاىفاع ىأ# رودصلا تاذب ملعدنا » 25 دف 3

 ةمعنوط ءاطعأىأ«هلوخاذا مثط دباثينتسم «هيلاطامجا رىأ ابنه ديراعدطةدشرءالب ىأ | نسا رك ىرد وهو لع
 ىلاهتلاوعديناكىذفارسغلا ىدن ىنمملاو« لبق مهيلاوعدي ناك ام وف رتئأ# ىندنم |[ لهلق .دسبهلوقو هقق
 ىلامت هللا نيد نءدريل ىأ « هل بس نعل ضل و مانصالا ىنعي# ادادنأ هلل مجووههفشك | .ءلع نذلا ىوشي
 كهجأ ءاضقناىلا ايندلا ف ىأ « البلق كرفكب متع ط رفاكلا اذهاىأ « لق © ١ لوب ءانآ) نولعنال نذلاو

 ىوزخلا ةقيذح ىبأىفلقو ةعببرنب ةبتعف تلزن لبق  رانلا باعصأن م كنا ط 0 ىو انجل
 تناقريغ وهنكءزا< فذح هيفليق « تناق وهنمأ و رفاكلكف ماعوه لقو || تنئف ريعشلا م نالاح

 كنا كرفكب تمت ةيآآلا ىنمم لقو تناقوهنممأ ريخا ادادنأ هلللج ىذلازاع لقو
 ركازأ ف تارت ساعن الا ةنملا بام أ نم تنأ تناق وهندايو رانلا باص أ نم

 ةيآلالبقو نال-وراعو دوعسن !ىف تلزنلبقو نامعيف تازنامنا رعنبانءو رعو
 | مايقلالوطو نآرقلا ةءارق تونقلا رعنبالاقو ةعاطلا ىلع مقملاوهو تناق لكى ةماع

 | هرخآوهطسوو هلوأ لدللا تاءاسىأ#لبللا ءانآ ظ هيلع بحاع مئاقلا تناقلا لبقو

 | لضقأهلاو راهالا ف علبللامابق عجرتىلع ليلدهيفو ةالصلاىفىأ# امئاقو ادجاس |
 1 مل و رح دوم محم صم وج حس يو جو ويسبب اح بجو و ووسع ووم يتلو عم عج دج 22 جحا رم و ع يسع جل"

 تاذب ميلع هنا ) ايندلاق

 بواقلايىف اع ( رودصلا
 (سماذاو)رمشل او ريدا نم
 رفاكلا ( ناسنالا )باصأ

 ( رض ) هباحأو لهجإبأ
 عفرب (هءراعد) ءالبوةدش

 © هنه ) ( لبقنم هيلاوعدب ناك امىسن هتمةمتأ ) هدب ( هلوخاذا مث ) ءاعدللاب هيلاالرةم(هلااببتم )هنعءالبلاوةدشلا
 لهجيبال ( لق ) هتعاطو ةثيدنع(هلبسنء)ساتلاكلشب (لضل)الادعأو الاكشأ ( ادادنأهتللءجو ) ةمعنلا لبق نم
 ىنلاوهو هللعبطم(تناقوهنمأ) رانلالهأ نم.(رانلا باص أن مكلنا)ايندلا ىفاريسو(اليلق)كرفكف شع ( كرفكب عت )
 ( امتاقوادجاس) ىلدللا تاهاس(ليللاءانآ ) هباحضأو سو هيلعمقلا لص
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 فوألانيب نوكينأ بحت نءملا نا ىلع ةيآلا تادوتنجلاىأ(هبر ةجروجرريو ) ةرخآآلا باذع ىأ(ةرخآآلارذحم
 نوكي هدح زواج اذا فواتاوانما نوكي هدح زواج اذاءاحرلا مث هلعىف هريصة:هباقعرذو هلعال هتجروجربءاحرلاو .

 زواحالنأب جف نورفاكلا موقلاالا هللا حورنرم سأل هنالاقونو رسام موقلاالا هتلاركم نم. الف ىلامتءتلا لاق دقو اسإلا

 ءاردزاهيفوملام ريغ لمعيال نم لمج هناكدب نوامعيو نولعن ىأ(نولعنال نيذلاو نولعينذلاىوتس له لق) دحام هدحأ
 ةلهج هللادنعمهفايثدلاب ( سمزلاةروس) نوئتف مئاهيفنونتفبو ه4 #٠٠ اح نوتنقسالمئمولملانونتقن نرذلاب مظع

 نيتاقلا لمح كبح ل دعو هرج لا رذحم ل نيتفصلا نيب عمجلل واولاو ريدا دسب ريخلا لس لإ
 نولي نيذلا ىوتسي له لق وف ليلعتل فانئتسالاوا لاخلا عضومىف © هير ةجر |]
 ةوقلا رابتعاب اهيفن دعب ةيلعلا ةوقلا رابتعاب نيقيرفلا ءاوتسالىنن ©« نولنال نيذلاو ||

 | ىأ هيبثتلا ليبس ىلع لواللربرقت ليقو ملا لضف ديزمل غلبا هجو ىلع ةيلمتلا
 ا ركدتلامتا # نوساعلاو نوتلاقلا ىوتسيال نولهاجلاو نوملاعلا ىوت_سالاك || '

 ١ اوقتا اونمآ نيذلادابعاي لق ماغدالاب ركذب ”ىرقو تانيبلاءذه لاثمأب « بابلا ولوا ||"
 ' اونسحا نيذلل ىلا « ةنسح ايندلاءذه ىفاوئسحا نيذلل ل» هتعاط موزلب « كبر ا
 ليقو ةرخآلا ىف ةنسج ةبوتم امندلا ىف تاءاطلاب | ع

 | رصبلامنمتو مهلا عمجت ليللا ةملظنالو ءايرلانع دعبأ نوكيفرتسأ ليالانال كلذودنه || ٌ
 | ىلا عجر ةيجراملا لاوحالاب لاغتشالان ع اغراف بلقلا راصاذاو ءايشالاى لا رظنلانع ||

 | مونلاتقو ليللانالليقو هلفص؛ نم ةفرعمو ةالصلا ف ع وشل اوهو ىلصالا بولطملا

 ©« رذحم  رثك أ هيف باوثلا نوكيف سفنلا ىلع قشأ همايق نوكيف ةحارلا ةنظمو
 هنا ىهو ةدئافديفو ةنجلا لبقو ةرفنملال بق « هيرةجر وجربو ةرخآآلا »8 فاخمىأ |
 | وج ريوءاجرلا ماقمىفلاقو ىلاعت هيلارذحلا فضيرف رخآلا رحت فوملا ماقمىفلاق ||

 | دضعيو ىلامت هللاىلا بسن نا ىلوأو لك أ هاحبرلا بناحنا لع لساتهو مرايا
 ' لخد سو هيلع هللا ىلص ىبتلانا هنعىملاعت هللاىضر كلامنب سنأن ع ورام اذه |
 ' لاقنيوةفاخأو هتلالوسراي هتلاوجرألاق كدحن فيك هللاقف توملافوهو باغ ىلع |

 | هللاءاطعأالا نطوملا اذه لثمىفدبعب بلقىف ناعمتجتال سو هيلع هلاى < هتلالوسر |
 « نولي ىذلا ىوتسيل هلق  ىذمرتلا هجرخلأ فاخامت هنمآو هنم وجربام ىلاعت ||
 | راع نولعي نيذلا ليقو كلذ « نوليال نيذلاو # باقعلاو باوثلانم هتلادنعامأ |
 اهقخو لمعلا ةيآلا هللامتتنا ليقو ىوزخلا ةفيذحوبأ نولال نيذلاو هباحصأو |
 الصحاذاف ةياهنلا اوهو تافشاكملا بابنم لعلاو تادهاجما بايزء لمملا نال لملاب |
 ىلامتهوق © 4 بابلا واوأ ركذتب امنا ف هلضفو هلاكىلع كلذيلد ناسنالل ا

 اونسح أ نيذلل هيصامم بانتجاو هتءاطب ىأ « مكبراوقتا اونمآ“ نيذلادابعايلق أ ْ

 ىأهيبشتلا هدب عل وأ ءالعلا

 لهءاجلاو ملاعلا ىوتسيالا
 عيلطملا ىوتسإال كلذك

 واو أرك ذتءاعا) ىصاعلاو

 ىأ با مج ( بابالا
 ولوأ هللاظعوب ظمتاما

 نيذلادابعاي لق ) لوقعلا
 رثك الادنعءايالب ( اونمآ

 لاثتءاب ( مكبر اوقنا )
 ههاون بائتحاوءصاوأ
 هذهىف اونسحأ نذلا )

 اوعاطأ ىأ (ةنسحايندلا
 قامتيىفو ايندلاىف هللا
 ءانعم ةنسال اونسحاب

 ءدنهو اوننحأ ناثلا
 ىف ةنسح مهلف ايناللا

 لوخد ىو الا

 بصوت الدندح أ ةنخلا
 هلسحم ىدسلا هقلعدقو

0 
1 

1 
١ 

# 

 ةبقاعلاوةحصلاب ةنسلا رسسغف

 (ةرخ ًآلارذح):الصلا ىف

 ةرخآلا باذع فاخم

 هبرةنج(هيرةجروجربو)
 (لق) هباحأو لهج ىف اك

 ىف (ىوتسله) دمام لدض ١
 هيهنو ءسسأو هتلاد.حوت (نواعيالن.ذلاو)هءاصأو ركوب أ وهو هيمو.سعأو هتباديحوت(نولعينيذلا ) ةعاطلاو باوُتلا

 دابعإ)دحاي مهل ( لق ) سانلانم لوقمااووذ ( بابلالاواوأ ) نآرقلالائمابظمت(ركذتياقا) هءاحأو لهجوبأو هو ٠
 ريغصلا ىف مكيراوميطأ (مكبراوقتا ) مماحصأو ىضترملاىلعو نيرونلاوذ ناقعو قورافلارعوقيدصااركبوبأ (اونفآن للا .
 موب ةنج مهل(ةنسح ايندلاءذهىف) اودحو(اونسح أ نيذال) ريبكلاورومالانء .

 ١ | ةبقاملاوةعصلا ليقوةنجلا ىنمي ةنسح لل اونسح ًاواونمآ نيذلل نعي« ةنسحايندلاءذهىف |



 1 ل و ف سلا

 رفوتلا نما ط وأى نونكمتال 0 اولتعا نا ىتح بلا ناسحالا ف نيطرفملا ردعال ىأ(ةعساو هللا ضرأو) ىنممو
 لاو ءاببنالاب اودستقاو رخأدالب ىلا. اواوحتف ةريثك هدالبو ةعساو هللا ضرأن اف مهل لق ناسحالا ىلع
 . ةعاطو مهئاسحا ىلاناسحا يي[ 02 ]86- اودادزا ؟ نورمشملاو ثلاثلا ءزجلا ) 3 زيف زما برعالا
 قواعا ( 1 ط ىلا

 ةقراغم ىلع ) نوراصلا
 ع ناكمل نايس هده ىو ةيفاعلاو نمملا ىه امندلاىق ة ف4ةدح اونمدحأ نيدلل ا

 ىلارج اهنف هنطو ىف ناسحالا ىلع رفوتلا هيلع رسسم:نف 4 ةعساو هللاضراو |
 _ةرحاهموءالبلا لات>١نم ةعاطلا قاشن لع هن ورباصلا ىف وباعا #هنم نكت ثرح | ىلعو ميرتاسعو مناطوأ
 ثيدحلا فو باسملا باس هيلاىدتهيال ارجا#باس>ريذب مهرجاو) اهل ناطوالا ظ ا عر نع هبع
 مهروجأ اهب نوفويف جاو ةقدصلاو ةالصلا لهال ةمانقلا موب نيزاوملا بصنت هلل | 0 لا لساو
 اينذلا ىف ةيفاعلا لها ىتىتح ابس رجالا مهيلع بصي لب ءالبلا لهال بسنت الو | ديني مهرجأ) ديم ادايغزأو
 سابع نبانع ( باسح
 ىدتءال امهنع هللاىخر

 35 وباسحلا باسم هيلا

 رجالا نم لاح و هو فرعي

 تيما ىلا لف 8 لضفلان م ءالبلا لهادي بهذ ام ضيراقملاب ضرقت مهداسحا نا

 © نيلسملا لوا نوكا نال تيماو © هل ادحوم 4« نيدلا هل اصلخم هللادبعانا |
 قبسلا بصق نال ةرخ الاو اسيندلا ىف مهمدقم نوكأ نا لدجال كلذب ترماو |

 مهثيدب ناد نمو شيرق نم هلل ههجو !سا نه لوا هنالوا صالخالاب نيدلا ىف | 0

 ضالخالاب ةنورقملا ةدانملاناب راعشالاو ةلملايةدسقتت لوالا ىناثلا ةرباثل فطعلاو ترمأىنالق ) ارفومىأ
 نيدلا ىف ةقبسلا نم همرلي امل هيضتةاضيا ىهف اهب ىعؤي نا اهتاذل تضتقا ناو | هللادبعأن إب ( هتلادبعأن ا

 صالخالا ف مدقتلاب اسما نوكيف لمفانال تدراف ايةدينم ماللا لمجتزا زوجيو | تسمأىأ(نيدلاهاصلخم)
 كوتب « ىبر تيصع نا فاخا ىتا لق # هيرمالا دءب هيلا ءاعدلا ىف هسفنب هدبلاو | تمصأو) نيدلا صالخاب
 ل لا ا ل ( نيإسملا لوأن وك أ نال
 نا لحال كلذ 01

 ىأأ نيلسملا لوا نوكا

 امن دلا ىف مهشاسو مهمدقم
 نأ قطلاو هرخاآلا»

 َّق ةقسلا 4 صالخالا

 اقاسنا[صلخانؤنيدلا

 مم ةدابعلاب يما لوالاف

 قساابىنالاو صالخالا

 الز'امهشوح فنالتخالف

 فاو مصق نيؤلتخما ةإ تم
 لق)رُخ ألا لع امهدحتا

 ىبر تيصعنا فاخاقا

 ثح هيفو ةكمنم اولحتراىندي سابعن.(لاق © ةعساو هللا ضرأو  ايندلا ءذهىف
 هنه برجلف دلبىف ىدماعملاب أن هل قو ىماعملادبف رهظيىذلا دليلا نم ةرسملاىلع

 ثرح هباعحأو بلاط ىنأ نب رفعجيف تازن لبقو ةشبحلا ىرجاهمىف تلزن لقو
 اهزيف رع نوردصلا قوااماهاورجاهو اوريسو هالبلا ميزت مهنيد اوكدتيمل

 هنافنورااصلاالا انزوهانزونو اليك 4لاكي عيطم لك ب تلاطى بأ ننىلعلاق 45 باسح ْ
 ناويد مهلرسشن» الو نازيف مهل بصنب الف ءالبلإ لهاب ىنؤيهنا ىورو ايثح مهل ىثحي |

 مداخل داو انالاف ةفامنالعأ ىن# ىتح باسح ريغب ابص رجالا يلع بصيو |

 دحتاب 6 لق لجو زعداوت © لضفلانم ءالبا لهأ هببهذبامل ضيراقملاب ضرفت ظ
 ترمأو هاش رشأ الى أد وتلا هلاص ع ىا#ك ني دلا هلاصلخم هللا دبعأ نا تح ىنا» أ

 مثباقلا لعنهوهو صالخلالابالوأ هنأ ليقةمالا هذه ع نم ىأ  نيلسملا لون وك أنال |

 وه وس ودهيلع هلل | ىلص لوسرلا نمالادافتمسآال ىلع هقلاعلا رشنال حرا وجا لمعب اناء

 مودع هللاىلص هلوسر ىلاهكو هناه هللا سف فامو رش سانلا لوأ وهناكذ غلملا

 كم ا فاس دا لق. . دل يف 1 ا عل مالاد 0
 00 ل ا و نال جا فدا لل لالا دول 2 لت 0 د 01010 10. 01م ام ضرأ(هنباضرأ و)ةمام اقلا

 4 تادع 0 ىزا رااىلع ) ٍنورباصلا وب اا ( ةرعملا لقاذهواب 1! اوحر هافودعلاو 0 1 (ةمساو)ةْن :.دملا

 اناا نيد ىلا مج را هل اولاقكيحةكم لهال انجاب ( لق ) ةنمالو زادنهالو لك الب ( ٍتاسح ريغب ) مماوث ( مهر 2

 لو أنك أ نا نال ( نآرقلاف (تّآو) د.حوتلاو ةداسعلاب هلاستحم ( نيدلاهاصنخ شا دبع نأ) نآر ةلاق ( (ترم ًأىنا)

 مكيد ىلا تجر ( ىبر تدصعنا)!عأ(فاخأى )داب مهل (لق) مالسالا لع نوكينم لو (نيلسملا



 كك

 ةرظعل كي مظع موب باذدع © ءايرلاو كريشلا نم هيلع متثاام ىلا لملاو صالخالا |

 اصلخغ نوكي ناو هصالخلا نع رابخالاب عا « ىتيددلاصلع ديعا هللا لق ل هيقام ||

 ةفلاخلا ىلع افئاخ صالخالاو ةداسلاب ارومأم ةنوك نع رابخالاب سالادعب هسدل |
 « هنود نم متك شام اودبعاف ف هلوق هيلع بتر كاذلو مهعامطال امطق باقعلا نه

 اورسخ نيذلا © نارسخلاىف نيلماكلا © نيرساخلانا لق ط مهلانالذخو اديدهت
 رانلا نواخدب نيح «6 ةما_ةلاموب © لالتمالاب © مهيلهاو © لالضلاب * مهسفنا

 نم اوناكنا مهنال مهيلها اورسخو لدقو نارسحلا هوجو اومج مهنال هنملا لدب

 اباهذ مهنع اوهذ دقف ةنملالهانماوناكناو مهسفنااورسخ اكرهو رسخ دقفرانلا لها
 نم هيف امل مهنارسخ ىف ةغاابم © نيبملا نارسكلا وه كلذ الآ » ءدعب عوجرال

 مهل 8 نيبملاب هفصوو نارسخلا فيرعتو لصفلا طيسوتوالاب ريدصتلاو فانئتسالا

 كلجام مسو هيلع هللاىلس ىنلل اولاق شيرق رافكنا كلذو 4 مظع موب باذع

 هللالزناف اي ذخأتف كموقو كد_جوكربأ ةلمىملا رظنتالأ هدانتينأىذلا اذه ىلع |
 فرشو هردق ةلالح عمدنال ىصاءملانع ريغلا رجز ةيآآلا ىندمو تايالا هده لاه

 كاذب ىلوأ هريغف ىصاعملازم ارذحافناخ ناكاذا هتومت بصنمو هتهازنو هتراهط

 هللادبعأنا تأ ىنالقهلوقىف راركا ىنممام تلقناذه ىنيدهلاصاخعدبعأ هللالق ف»
 لوالا نال راركتبسيل اذه تاق» ىددهلاصاخ دبعأ هلالق هلوق ىفو نيدلا هلاصلخم
 رابخادنا ىتاثلاو صالشالاو ةدارعلاب نامتالاب ىلاعت هتلاةهح نم رومأعدنأب راخإلا
 هلوقنال هنيدهلاصل# هريغ ادحأ ديميالو ةدايعلاب هدو ىلاعت هللا صم نأسعأ هنأب

 ديعأالو ديعأ هللا ىنمملاو رصخلا دفن ديغأ هللا هوقو رص اذيشال هللادبعانأ ترعأ أ

 رجزلاهنمدارملا لباسعأ سيل # هنودنم متتشام اودبعانه هلوقن هعبتا مث هريغادحأ |
 مهسفنأاورسخ نيذلانيرساللانالق ههلوقب رجزلا لاك نيبمث ميوالاو ديدهتلاو |
 لعج ىلاعئ هللا نا كلذو سابعنب !لاق « ةيقلا مورو مهمدخو هجاو زأ ىني# مبلهأو 6

 نمودل لهالاو لزتملا كلذناك ىلاعت هللاةعاطب لع نذ ةنطاىفالهأو الزتمناشنا لكل |[
 ىلاعت هللاةعاطب لعنمم هريغا لهالاو لزتملاكلذ ناكو رانلال خد ىلاءتهتنا ةيصعع لمع |١

 لهالا نارسخورانلالو.دب سفنلا نارسخ لبقو هلزنمو هلهأو هسفن رست 1
 « رانا نم للظ ,هقوف نم مهل نيب |نارسسف اوه كلذالأ 9 هلهأ نيبو هني قرش نأب | ش

 تطاحأ ليقو داهمو شارف ىأ * للظ ,هتنمو  تاقدارسو قابطأ ىأ |[

 رانلا نم قابطأ #4 لاظ مهت نمو © مهنارسمل حرش « راناا نم للظ مهقوف نه 1 ؛

 هللا ص هنايرابخاةيآآلاءذهو ( ىيددلا صل دبعأ هتلالق ) مهلعاذر تلزنف ىزملاوتاللا نودبي كموقتاداس هادجو كارلا رظنتالأ مالسلا هلءدلاولق شيرق رافكناكلذو كنابآ نيدىلا عوجرلاب كاعدنمل( 1 7 5 : 0
 لعفلا سفن ف عقاوالو ا مالكلاف صالخالاو ةدانعااب روما» هناب رابخاىلوالاو هريغ نود هند هلاصل هدابعب هدحو

 اماودبعاف ) هلوق هلع ( سصزلاةروس ١ بتركلذاو -ه ٠.6 ]قم هلحال لعفلا لعش امن ايناثو هتايثاو

 اذ_هو ) هود نم 0س

 هلع كل لقو ديدعما
 نيد تفلاخنا مالسلا

 كرف ترسخ دقن كنابآ

 0 نيرساخلانا لق )

 نارسفنا ىف ني-اماكلا

 هبابسأ و ههوح ول نيمماجلا

 (مهسفنأاورسخ نيذلا )

 ) مهلهأ و) رانلا ىف اهكالاهاب

 موب) مهياهأاو رسخوىأ
 مهولضأ محال ) ةيقلا

 دقلو رانلا ىلا اوراصف

 ةيافب مح ارسسخ فضصو

 كيذالأ) هلوقىف ةعاظفلا
 ثيح ( نيبملا نارس اوه

 هسنتلا فر ةلخا ردص

 ادتملا نيب لضفلا 'ظسوو

 ونارسملا ف موربخلاو
 اولدبتسا مال كلذو نيدملاب هتمأ

 تايعارالا ف اانران ةدقنإب
 مه وف نم مهل ( تاكرد

 رانلانم ) قايطأ ( للظ
 قابطأ ( لاظ مهن نهو

 لدلظ ىو اعلانك

 م ةطيح رانلا ىأن بر خآآل

 دبعأ هللالق ) نولدمبانؤل
 ديحوتلاوةدايعلاب(هلاصاع

 هللا للص ىلا ؤينا لبق نم مك جادو ديءواذهو هللا نود نم ) سم اه و اك ( (هنود نع مكشأه اوديعاف يد /
0 

 ةرخآلاو ايندلا باهذي مهسفنأ اونبع ) مهسفنأ اورم.> نذلا) نين وبما( ننرساخلانا )داب مهل( لق)لاتقلاب إو بلع

 ( مهل ) ةرخالاو ايندلا باهذب نيبلانيغلا (نيبملا نارسسخ اوه كيذالأ ةيقلامون ) ةنللا ف مهل زانم ومس(

 ن٠ ىلالع وهو رانلانه شارف (للظبتحتنمو)رانلا نم ىلالع ( رانلانملاظمهقوفنم )ةكمرافكل
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 (نوقلاف دابعإي ) هيهتهاونتميو هناونمؤل( هدابع هلا فوم )لاظلاكلذوأ باذءلانمفصو ىذلا ( كلذ ) .
 نه توافنيطابسلا ( توغاطلااوبنتجا نيذلاو ) هسذن مهرذح مث رانلاب مهفو- ىطخ“ بجوال اوضرعتنالو
 توغاطلا نوكلنيطاي_كااوأ ناط.ثلا ىلع تقلطأ نيملا ىلعماللا ميدقتبابلق اهفناالا توجرلاو توكلملاكنارغطلا
 ةعساولا ةجرلا توجرلا نافةغفااسءانبسانبلانأو نايفط ناطيشلان يع ناك ردصملابةيم-تلا ىهو تاغاامماببقو اردصم
 قاطتالذا صاصتخالا وهو لم#' 7. ر»- باقلاو 4 نورششءلاو ثااثلاهزجلا ) طوسملا كلملا توكلملاو

 ”ىرقو محا اتيهه اع

 ةكئالملا مهاقلتن باوثلاب
 نب رشم توااروضح دنع

 0-3 - ([ ناوعمتس نئذلا ىداع
 ةلئاملا لحال اهعساب تمعسةراركلاو ءاذءالاىفةيناقوفلا ةلظال ةباشم تناكلمل ةيناتحتلا أ[ ,006 0. :

 ىف رافكلا لاح اوممساذا مهنال نينمؤملا ىأ « هدابع هبهتلا فوم كلذ © ةبباثملاو |
 (ةهيحأ نوعتفي لولا
 اوبانأواودتحا نيذلا مه

 ناو» ناثوالاىنمي# ترغاطلا او.نتحا نيذلا و وف ىلامتهلوق # نوفاخن ىأ نوقناف |( تاون موكا و : | نأ ار العا

 هيلع اوناك ام اوكرتو ةيلكلا ىلاعت هتلاةدابعلا اوءحرىأ « هتناىلا اوءانأو اهودبعي ||

 اصب ماع ءانثلاذامدلا قاما ةرخ الافو ايندلا ىف ىأ « ىرشيلا مهل هههريغ ةدايع نم ْش ع رهاشلا ع

 بانتجالا عم | وركب

 ةفصلا هذه ىلع ةبانالاو

 اونركبتا 00 ري_غلا

 نيبنوزيع نيدلاىف اداقت

 | اذكو بحاولا اوراتخا
 0 8-1 20 5 . 5: 1 اءاص > بدنلاو املا
 نجرلادبعو نامعءءاهنعىلاعتهتلاىضر قيدصلاركبوب أ أ ملامهنعهتلا ىضر سايعنبا ى 0

 « نبا ) صاصقلا وحناهنتا نونبتف هللاساوأنودتسوأ نآرقلا نومدنق_ هزيغو نآرقلا نومتسيوأ اباوث

 مم“ام نسحاي ثدحث واسمو نساع هك موقلاعم كيدخا نوهمت_سوأ كلذ وو وفعلاو

 مكيعااهف قوعبطاف ( نوقتاذ | هباعجأو ركيابأ ىنعي ( ىدابعاي ) نآر قلا ىف ( هدابع هن هللا ف وخ) للظلا(كلذ) حت
 ةيوتايهتلا ىلا اوابفأ ) هللا ىلا اوان او ( مصلاوناط.لاوهو توعاطلاةدابع اوكرت(اهوديعي نأ توغاطاااوينتحان.ذلاو (

 نوعق-!ن.ذدلاىدايعرسشدف) ةنلا باب ىلع هتلاةماركب ىرعشبو توملادنع ةنلاب (ىرشبلامهل) تاءاطلارئاسو ناعالاو

 1 هنأ و همحا ( هنسح ان وعبتنف ) ثيدخلا(ل وهلا

 1 ١ || (اهوديعنأ ) تيغاوطلا

 | اواناو ل هنم لاثشا لدي © اهودسينا 0 ناطيشلاب صتخا كلذلو تعتاا ىفةغاابللد» | توعاطاا نم لايتعلالا لدن
 ) اوانأو ( امدابع ىأ

 | ةراشبلا ىه ( ىرشبلا
 هتحنام ىعس فيكف ناسنالا قوفامةلظلاتلقناف « بناوجلاو تاهجلا عجن مهرانلا |

 | ىناثلاءرخ آلا ىلع نيدضلا دحأ مسا قالطا بابن مهنأ لوالا « ءوجوهبف تلق» ةلظااب || رعف) نورت

 ؤ رشبف#ناحرلاو حورلاو ةحارلاو ريمخا نم عونةراثيلا مها لص فئاوملا هذهنم | ايلا ل

 ١ ام نس>حأ ىأ « هنسحآ نوميتيف »© نآرقلا ىنعي « لوقلا نوعمتسي نيذلا ىدابع || لضافلاو نسح-الا ونس
 1 : , || مهضرتعا اذاف لضفالاو

 ||| اوبنتمل هم يفوىذلاوهباذعلا كلذ « هدابعمب هللا فود كلذ نير خآلل لاظ ىه

 فصو مث توج رلاكر دصملا ىف ةخل يمل ىنب نيعل | ىلع مالل اميدقتتب هنم تولعف نايغطلاةياغ غاالا

 | ةنسلا ىلع باوثلاب «# ىرششبلا مهل ف ءاودا-ع مهرشاربتب هبلا اولبقاو « هللا ىلا
 ١ نوعشنف لوقلا نوعت-إ نيذلا ىدارع رمشبف © توملا روضح دنع ةكئالملا والسرلا

 ' مهبانتجا أدبم ىلع ةلالدلل اوبنتجا نيذلا ريمض عضوم رهاظلا هبف عضو « هنسحا

 ةلظلانأ ثلاثااءتاكرد اال رانلاىف هتحت رخل ةلظ نوكي رانلا نم هتت ىذلانأ

 دابعاب © ىلاعت هلوةوهو لحونع هللةعاطلاو ددحوتلا اوصلخاف اوفاخ ةرْخآلا

 فقوه لك ىفف ةنلاىفوةنل ال و>ددنءو طارصلا زاو>دنعو باسعلل فوقولادنعو

 / ركذو ملاظلا نه راصتنالا نآ رقلاف ركذ ىلاعت هللازا وهو هب نولمعبف ه.ءنورسمُّؤي
 وهوندحالا نوعبتيف صخرلاو مئازعلا ركذ ليقو ني سمالا نسح أو فعلاو هنعوفنلا
 ْ لاقو نسح هلك هنالنآ رقلا نوء.تف مالكلا نه هريغو نارقلا نوع“! لئقو مث زملا
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 | كلذل ريمضلا مضوم رانا ىف نم عضوو داعبتسالاو راكتالا دك أت ءاَرِللا ىف ةزمهلا |

 ١ داهتحا ناو هيف فلخلا عانتمال هيف عقاولاك باذعلاب هيلع مكح نم نا ىلعتلالدلاو |

 هناعاب مهربخاو هولأ سف ديز نب ديعسو صاقو ىبأنب دعسو ريبزلاو ةطوفوعنبا ْ

 « ءام ءامسا نم لزنأهتلانارتلأ» ىلامتهلوةبرغملاواقرسشلا ||
 اودحو (اوقنانذلانكل ( رانلاهيلع تردق نم( رانل ىف نه ) ىحت (ذقتتنأفأ) ءاصأو لهخ وبأ وهو ) ٍبادمااَدْل

 ' نيذلاكئاواط لضفالاةلضفالانورثيو لطابلاو حلا نيب وزيم نيدلاىفداقت مهناو |
 مهولا ةعزانم نع ةهلسلا لوقعلا© بابلالا ولوا مه كتئاواو © هحدا « هللارهاده |

 نفأ ف اهل سفنلا لوقو هللا لعغ لصحت ةيادهلا نا ىلع ةلالدكلذ ىفو ةداعلاو |
 فوذحم ىلع ةفوطعم ةيطرش ةلج © رانلا ىف نم ذقنَت تنافأ باذعلا ةلك هيلعقح
 ترركف هذقنت تناف باذملا هيلعّوح نف مها كلام تناء ءريدقت ماللا هيلع لد'|

 زوحيو رانلا نم مهذاقنا ىف ىس ناعالا ىلا مهئاعد ىف سو هيلع هللا لس لوسرلا |
 ١ نكل 8فوذحلا ءازجلاب راعشالاو كلذ ىلع ةلالدلل ةفنأتسم ةلج ذقنتتنافا نوكينا |

 | تينب# ةينبم »9 ضعب قوف اهضعب ىلالع © فرغ اهقوفنم فرغ مهل راوقنا نيذلا |
 | «ادع وف فرغلا كلت تحن نم ىا#راجخالا اهنحن نم ىرن ف ضرالا ىلع لزانملا هانب
 فال نال # داعيملا هللاف لال » دعولاىنةمىف فىغ مهلهلوقزال دكؤم ردصم ١

 رطلاوه#ءام ءامسلا نم لزنا هللانا رتملأ لاح ىلاءت هللافعوهو ضقن

 مص للا

 رذوبأو ورع نب ديزرهو هتلاالا هلال نولوقب ةيلهاسإلاىف اوناكرفن ةثالث ىف ةيآلا |
 مهكئاوأو ظ.ديحوتو هندانع ىلا ىأ6 هللا هاده نءذلاكئاوأ 2ك ىسرافلا نالعسو |

 هناىلاعتهللالعف قيس سابع نبا لاق © باذءلا ةماكه يلع قحنفأ بابالا ولوأ |
 تنأف أ »ىلإبأ الو رانلا فءالؤهدلوةل.قو منهج ن ًالمالدل وق باذءلاةملكل قو راثلاىف
 هدلوو بهلابا ديرب امهنع هللا ىضز سايعنبا لاق هيلع ردقتالىأ# راتلاف نه دف |

 ةعيفر ةنجلا ىف لزانم ىأ © ةينبه فرغ اهقوفنه فرغ مهل مي. راوقتا نيذلانكل لف |
 | «داعبملا هللا فاخنال هتلادعو راجنالا اهتحننم ىرحن » اهنم عفرأ ىهلزانم اهقوفو |

 أ فرغلا لعأ نوءارتي ةنلالهأنالاق مل-ودهبلع هللاىلص ىنلانءدنع ىلاعت هللاىخر
 لضافت برغملاوأ قرسثملانم قفالاىف رئاغلا ىردلا بكوكلا نوءارتياك مهقوفن#ا / ٠  5 5 .-. 5ع ١

 ةملشس

 0 3 م

-. 
 ةيحانىفىاقفالاىف قايلاىا رباتلاهلوق « نيلسرملااوقدصو هتباب اونهآ لاحر

 ظ

| 

| 
 أ

 ا

 4 َ ١
 | ىردقنا دعس ىلا نع( ق ) هقلحمال ادعو لزانملاو فرغلا كالت هللا مدعو ىأ |

 ةماك هيلع ق>نفأ ) مهاوقعب نوءفتنملا ىأ ( بابلالاواوأ مهكئلوأو هللا .هاده نيذلا هكئلوا ) ءار
 تلخدةيطرشهلج ءذقنتتنافأ بجوىأ باذعلا ةلك هياءّوح نمأ مالكلا لصأ( رانلاف نم

 قحنف مه ىمأ كلامتنأأ ءريدقت فوذح ىلع فطعلل اءلوأ ىف ىتاءافلا تلد مث ءازجلاءؤءا_فلاو راكنالا ةزمهاهيل
 اد_هىلع ب الافق ىأ 1 سم زا اًةروس | ريوصلا مكصو» 5 ا 1- رانلا ىف نم عضوو باذعلاةملك هبل

 ف ًاءانعم 9 ةدحاو ةلج

 بادعااةملك هيلع قح

 كا تنافأ هتموت

 نم دقةنينا أ ردشال

 هنادلع ىفقيسو هتلاهلضأ
 نذلا نكل )رانلا لهأ نم
 نه فرغ مهل ميراوقتا

 لزانممهلىأ(فغاهةوف
 اهقوفو ةعيفر ةنخلاىف
 0 مفرأ 1

 راالانم للظ رافكلل

 ةينبم ) فرغ نيقثمللو
 ىأ(راجنالا احن نم ىرحت
 هللادعو) اهلزانمتن

 هللادعو (داعمملا هللا فاذال

 مهلهلوق نالدكٌوهردصم

 تاعدتو سؤ فرق
 لزنأ هللانأرت ملأ) كلذ

 رطملا د (هام ءاعسلا رم

 كئاوا) هودي ريوه.نولمعي
 قدصلا (هللامهاده يذلا

 ولوأ مهكئاوأو )رومالا
 نم لوقعلاو وذ (باللالا

 هناحأو ركيوب رهو ساثلا

 ةعاجاو ةنسلاب هعبتانهو

 هيلعبج و (هيلعقح نفأ)

 نم ىرحيت) ءاوهلاف ةعوفمةديشم (ةينبم)رخأ ىلالع ( ف غاهقوفنم )ىلالع(فىغرول) دبا أو ركبابأ ىنعي (معد)

 (ءامءامسلا نم لزنأ هللانا )نآرقلاىف دحماب دبخت مل

 ا

 ( رثملأ) نينمؤلل ( داعمملاهللا فلخمال هتلادعو ) نيللاولسملاؤءاملاو رخل اراهنأ (راهتالا)اهنك اسمواه رش تحض نه(اج



 ١" كللاس واو (ضرالا ف عيان خد ن(دككسف) استي ةرمممل |ىلااهنم لزيرمامتلان م وهثضرالا ىف هام لكلقو

 ا ءاملإب (ه جرت مث عيبانيلة ةص ضرالاىفو فرأغلا ,ىلعوأ لاما ىلع بصن عينان وداسجالا ق قورعلاك ىراحمو

 0 ) 2 !من) كلذ رياعومبو ريه_ثورب نه هفأن عاوأ ضاسوةرفصوةرجو ةرسضخ نم هنائيه (هناولاافلتعاعرز)

 ْ نا) هريغو تدنا|نم رسكتو تتفتام ماطحلا) ارسكماتاتف ( اماطح هلم مث )هنسحوهتراضتدعب ( ارفصم هارتف )

 اريكذتل(بابلالاىلوالىرك نل) 4 ١ مزتح- ا ثااثلا ءزإلا ١ ءاملالازناىف ( كلذوف
 11ج يي ببي يا

 نه دال هنا ىلع انو

 ْنتاككلذ ناو ميكح عناص

 نعال ريبدبو رب دقن نع

 حرش نه أ) ليطءئو لامها

 هردص عسو ىأ ( هردص هّلل

 لئسو ىدتهاف(ملسالل)

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر
 اذالاقف حرششلا نع [سو
 حرش يللا روتلا نسر

 كلذدل لهف ليةف عدفناو
 ةبان الا مثلاق ةمالع نم ل

 نع ىنامت/اودولحل ارادوا
 دادس ًالاو لورا راد

 تت وملا لوز لفت وملل

 نايب(هيرنهرون ىلعوهف)
 ح رش نأ ىنعملاوةريصبو
 نك ىدتهاذ هردص هللا

 هيلقاسقف هلق ىلع عبط

 ليوف ١ هلوةنال ا

 هيلع لدب(ممواةةيساقلل

 كرتئمىأ (هلاركذنم)
 هللاركذ لج أن هوأهللاركذ
 مهدنع هللاركذ اذا ىأ

 م-مولق تدادزا هنابآ وأ

 مهدازف هلوقك ةواسق

 مهر ىلإ اجر

 «اماطح امج مث هه هسبب نم «ارفصم ءارتف ط هتبنمنع روث ناهلناح هفافج متاذا |

 هزدصدللا حرش نفأ » مهريغ هرركذتالذا «بابلالا ىلوالإ» امرتغتالف ايندلاةاملا |

 . مالسلاو ةالصلا هلءهنعو قا ىلا ءادتهالاو ةفرعملا ىندي 4 هلر نم رون ىلع وهف د |

 ليوف ©هياعلدفوذحم نهربخو هلوزن لبق توما بهأتاورورغلا رادنءىفامتلاو |
 , ىداقلا نال نم ناكمن :رع نوكين انه غلباوهودركذلجانم © هللاركد نم ممولق ةيساقتل

 ىزاحمو كلاسمواياكر وان وبع ىأ © ضرالاف عيبات #» ءاملا كلذ ل خد أىأ «هكلف ْ
 © هج رح مث © لزن ءاعسلا ع نف ضرالاىفءام لك ىعشلا لاق دسملا ىف ق ورعلاكضرالاىف '

 الل ل: ضيناورجاو رضخأو رفسأ ل ثم ىأ 6 هناولأ اغلتماعر زو ءاملاب ىأ
 كرو مجدى اي ءارتن 0 4 أعم مم * ف بوبملا عاونأ راسو ريعشلاو |

 نم اناتفىأ «اماطح هلم منا رفصم#

 رونا لخد اذالاق هردص حارمشنا فك هللالوسراي انلق هبرنمهروت ىلع وهف مالسالا ا

 ةدس رصنملا ةردكر هوذا ة ةثلمح 00 سفنلانا لبقو هيناعالا نع مواقف تس ٌ

 اهيف تامبان ءاموااهيفةشاكر او نويعىه ©« ضرالا ف عيبانب » هلخداف«كلسنإ»
 هفانصا## هناولافلعاعرز هب جر مث 98 لاخلا اردصملا ىلعاهبصنف عب انالو عينا ءاح عوبتيلاذا
 هنال ةفافجح مي 4 جيم و اههريغوةزج وةرضخ نمهنانفكوا اههريعو ريعشو رب ند

 هاوسو هءريد ميكح مناص نم هلدنال هناب اريكذت 6 ىركذل كلذىف نا 9 اناتق
 :لثمدنابو

 ريغ هلوبقل دادعتسالا ةديدش هسفن قاخ نع هءربع رسس هيف نكك َىَح » مالسالل

 دولا رادىلا ةبانالا لاق كلذ ةمالعامو ليقف حضناو حرشنا باقلا رولا ل خد اذا

 هلوق# © باباالاىلوالىرك نا كلذ ف نا ف ارمدكت

 هللا عبط نكقحلا لوقو و مالسالل 9 2 4 هرالص هللا حرش نفأ 8 ل>وّنع

 ىوغبللاىور#ةيادهو نامونيَش ىلع » هرنهروت ىلعوهف ٠ كل اج مف هلق ىلع ى اعت

 هردص هللا رش نأ و هءاع هللا ىلص هللا لوسر الئ لاق دوءس» نان 2 ىلعثلا 1 ا

 ىفاحتلاو دولنللا رادىلا ةبانالالاق كلذ ةمالعاف هتلال وسرايانلق علا و حرمشنا بلقلا

 6 ةاركن ذنم مهولق ةيساقلل ليوف» توملا لوزن لبق توم ابهأتاو رورغلارادنع
 هللارك ذنع باقلا وق فيك تلق نافذ * باقلاىف لصحم ةبالصو دوج ةوسقلا
 هءنوبذكي نيذلا ىلع هللاركذىلت املك ممناتاق ٠ ةيادهلاو رونلالوصحل ببسوهو

 | | نع ) افلتءاعرز) رطملاب تبن ( هدجرخمث)ض رالاىف راجنالاو نويعلاهنم لم (ضزالا ىف 5 كلف ) ارطم
 ١ تركذاعت (كلذ ىف نا) قتال وقتنا كاذك اب اي(اماطح هلم مث) هنرضخ دعب (ارفصمءارتف) ريغتب( عب مث هب وبح (هنا 7
 | هيلقمتلانياومتناعس و(مردس هللا رش نفأ) سانلا ن م لوقعلا ى 1 بالالاىلوال ) ةلظملا ىركذل ) ايندلاءانف ن

 ا ا 1: ردص دلل حرش نكرساينب راعوهو هنرن» ناسو ةماركىلع ) هنر م رون لعوهف)ءالسالا روم (مال ا

 1 (هللاركذ ند م( مبرلة ننال م«داق) ةسبابلل (ةيساقال)مدو عع ند مههجىفداو لي ولاشو باذءةدش(لب ون)لهجونأ



 تعن ( ىناثم ) الكل 1١ كلذ ريغو زاحعالاو ةمكحلاو

 | كئاوافص وىةنلابطلو رخآ بيسهنع ىساقلانم هلوبقنم اسأتدشا ”ىثلا لجانه

 ١ بالقلا ةواس هللاقو هتلاىلا هدنساو ردصلاح رش ركذ عانتمالاب ءالؤهو لوبقلاب |

 / ةزجىفتازن ةيآلاو رظنىنداب رظانالرهظي « نيبم لالضىفكئاوا © ملا هدتساو ||

 باححانا ىور نآ رقلا ني » ثيدحلا نسحا لزن هللا 8 هدلوو بهلىباو ىلعو

 ءانبو هللا مساب ءادتسالا فو تازئف انثدح هلاولاقفةله اوله مو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 «اهباشتم اياتك ف هنسح ىلع داهشتساو لزتملا مخضتو هيلا دانسالا دككأت هيلع لزن

 ىنءملاةعصو مظنلا بواجيو زاحعالاىف هضاعبا هباشتهءاشتو هنهلاحوا نسحانملدب
 اياتك هب فم صو رجا ىف سامىف ىلع بتم وا ىنئم عج # ىناثم ظ ةماعلا مفانملا ىلع ةلالدلاو

 باصعاو قوىعو ماظع ناسنالاو تايآو روس نآرقاا كلوقك هليصافت رابتعاب
 نيذلا دواجهنم رعشقت لئاعش انسح الجرتيأر كلوةكاباشتمنم ازيمت لءجوا |
 رارءشقاو فوحلا ةدشىف لم وهو د.عولانم هبف امم افو ريمشت « جر نوف ||

 | ايعايرريصبل ءارلا ةدايزن سباملا ميدالاوهو عشقلا فورحنم هيبكرتو هضبقت دلجلا

 ظ عملا نيلي سمشلارك ةرودكوةوسق الا اهديزبال هللاركذل اهعامسناف قملا لوبقنع
 | ةوسقالا نررفاكلا ديزبالو هعامسدنع نينمؤملا بولقنيلي نآرقلا كلذكف جئادقميو
 ا ىلع ىلاعت هللابضعءامو باقلا ةوسقنه مظعأ 5 ةبوقعب دبع ب رضام رامدنب كلاملاق

 | ركبىباىف ةيآلا هذه تازن لبق « نيبه لالضىف كئلوأ و ةجرلا مهنم عزنالا موق

 هدلوو بهل ىبأىفو ةزجو ىلعىف لبقو فاخنب ىبأىفو هنعىلاعت هللاىضر قيدصلا |
 لزنهللا 8 لجوزع هلوق © لهجىبأىفو مسو هيلع هتلاىلص هتلالوسرف ليقو ||

 0 نسحأ هنوكو نآرقلا نمي © ثيدحلا نسحأ | '
 | فعابأو هوو مالكلا مصفأ نم نآرقلانالف لوالاما ىنمملا ةهجنم رخآلاو ظفللا ََ

 هواسأ ف لكلا فلاح عونوهلبلئاسرلاو تطل نمهالو رعشااسن>- نم وهسلو

 هزنم باتك هنالف ىنمملال حال ثيدحلا نسح أنه نآرقلا نوكوهو ىناثلاهجولااماو |

 رابخأ ىلعو نيلوالا صصقو نيضاملا رابخأ ىلع لّشم ىالتالاو ضقانتلا نع
 هضعب هبشيىأ © اهاشتم اباتك  رانلاو ةنلاو دبعولاو دعولا ىلعو ةريثكلا بوبغلا |

 | مالاو ديعولاو دعولا ركذ هيفىتت ىأ «ىناثم ظاضعيهضعب قدصيو نسا ىف اضعب |

 | نيذلادواج هنم ل رمثأو برطضت ىأ « رمشقت ف ماكحالاو رابخالاو ىهنلاو
 رك ذدنع ناسنالا دلح ىف ثدحن ريت ىهو ةرب رءشق مهذخأت ىنعملاو © مر نوصحا ١

 | ميد نوشح نيذلا بولقىأ ةنووادلا دواخل نك دارملا ليقو فوحلاو لجولاو ديعول مل

/ 

/ 

 ا
 | ةهجنم امهردأ نيهحجول كرد ا

 2ص

 هيشتواضعباهضعب وقءلاوت رفغملاوةرصنلاو ةجرلاو دعولات ايآهيشن ١

 مف هلعلزت ءامنو ًادتيمدتلا مساعاشا ىف( ثيدحلا نسأل زن هللا ) حالا ةياوغ 0 لالضف كئلوأ)

 ظءولاو ناببلاوقد- ا هبشي (اماشتم) هنم لاح وأ,ثيدمحلا نسحأ نهلدب (اباتك ) ثيدحلا نسحال

 دد صم قع ىده 0 0 صرلاةروس

 هصصق نه ىتئاملرركمو

 هماكحأو ءانأو

 هدعوو هيهاونوءساوأو

 ناسوهفهظعاوموهدعوو
 ,صحصقلان الام اشتم هنوكل

 نوكلال اهريغو ةرركملا

 ىنش هناللقو ةعاشتمالا

 زاحامتاو لعالفةوالتلا ف

 نالمملاب دحاولا صو
 ليصافت تاذةلج باتكلا

 هتلج ىهىثلا ل صافتو

 عابسان أ رقلا لوقت كارثالا

 تايآو روسو ساجاو
 صصاقأ لوقت كلذكف

 تارركم ظعاوم و ماكحأو

 نمزينتلا ىلع بوصنموأ |
 الجر تي أر لوقناكاماشتم
 ىضملاو !'لئامعم اًنح

 (رعشقت) ةين اثع ةباشتم

 7-0 ( كرصتو براعضت

 (مءر نوش ن.ذلادواح
 ضيقت اذاداخل ار عشق الاقي

 مسا ىعملاوادب دش .اضيقت

 تايآبو نآرقلاب اوعمساذا
 ةيشخ مهل ا هدنعو

 يفومهدولح اهنم رعشقت
 ١ 0 اذا ثيدحلا

 اي اشتماباتك ) نآرقلا ىندبمالكلا نسحأا (ثيدخلا نسحأ لزندتلا)نيبر فك ىف (نيبملالض ىف)ةفصلاءذه لعام تاو 1
 اًضعب اهضعب 0 رواد بادهااودعولا تايآهست

 رعشقت ) رركملاقشو كلذ ريغو خوسنملاو ممانلاو ىهلاو صالاود.ءولاودعولاو باذعلاو ةجررلاة بآ ىنثمىتتم (ىتاثم)
 معد ) نوفاخي( نودي نيذلا دولج ) ديعولاو باذعلا تانآ ن عكا /



 تامحمن كم. ونذ هنع تت

 اهةروةسبابلا ةرحمشلا نع

 مهواقو مهدولح نيلتع)

 اك كدا هال

 ايا ميلا تالا

 امنع لازورمواقو مهدواج

 ىللاب ىئدعو ةريرعشقلاو

 ىلايدعتم لف ىعم رعت

 ركذىلاتنأءطالسق هناك
 رصتقاوةضيةنمريغة نبل هللا

 رك ذري غنم هللاركد ىلع

 تق.س هتجرنالةجرلا

 اذاهتحر ةلاصالو هنضع

 الا لاباابرطم ملهتلازكذ

 تركذواهحر افؤرهنوك

 م الوأ اهدحو دولخلا

 نال اينا'بولقلا اهتنرق
 ناكف بلقلا ةبشحلا ل

 بولقااركذ نمكءاهركد

 باتكلاىلاةراشا (كلذ)
 هن ىددم هللا ئده)وهو

 ندوهو ءدابع نم( ءاشي نع
 ءاد_:هالارا_تخامهنم لع

 ق-اخب (هللالاضينمو )
 (داهنمدلا_4)هفةلالضلا

 ةجرلاةي آ(مهدولج نيلتمث

 رك ذىلا)ةمحار(مجولقو)
 نآرقلا ىنعي ( كلذ هللا

 ىدب )هللا ناس (هللاىده)

 نهو)هثدملا (ءاشي نم 4

 هلاث ( هند نع ( هللا للضيب

 هنبدإ دش م (داه نع

 ةجحرلاب# هاركذ ىلا مواقو مهدولج نيلتمث ظ دشلاوهو طمقلانم رطقا بيكرتك |

 ةلالاضلا نم هحر داهم هلاك ٠ هلد_#ندمو 4 هللا لاضي نمو 2 هتتاده |

 اذا هللا لالح ءادسىف نورايسلا نيفراعا!ضعب لاق رانلا ىلع ىلاعت هلل هم رح ةياورؤو ا

 مه 7٠١

 ىلابةيدعتلاوهيضع تةبسهتج رناوةجرلاءيصال صا ناب راعشألل قالطالاو:رفغماموعو

 اهضراوغنم ىهىتلا ةيشكلا مدقتل بولقاا ركذو نانثيطآلاو قركلا ىف نييضتل

 «ءاشي نهد ىدهي هللاىده 8 ءاحرلاو ةيشللانم نئاكلاوا باتكلاىا # كلذ

 تايآ تركذاذال دق ىلاعت هتلارك ذل ىأ 4 هتلاركذ ىلا مجبولقو مهدواج نيلتمث ظ

 تنال ةجرلاو دعولا تايآ ترك ذاذاو هللزيفتاخلا دواح ترعءشقا باذعلاو دمعؤولا

 نيلتو فوخلادنع رعشقن مهدولجنا ىنمملا ةقيقح لو مهبولق تنكسو مهدواج
 اذا مل حو هيلع هللاىلص هللالو سر لاةلاق باطملادبعنب سايعلا نع ىور ءاحرلادنع

 اهقروةسبابلا ةرجمشلا نع تاحمناك همونذ هنعتتاحن ىلاعتهللاةيشخ نم دمعلاداح رعشقا

 اذه ةداتقلاقو اوشاع لاما ملاءند لاج مهلحالاذاو اوشا-ط لالجلا ملاعىلا اورظن

 مهني ملو هللارك ذب مجولق نئرطتو مهد واج رعشقتنا هبدتلا هتمن ىذلا هللاءاي ذاك

 نء ىورو ناطيشلان موهو عدبلا لهاىن كلذامتا مهلع نايشفلاو مهلوةع با هذب

 لاعت هللا ضر قيدصلا ركب ىبأت نب هاعسأ ىتدجل تلقلاق ريبزلا ةوىعنب هتنادبع |
 نآ رقلا مماع ”ىرقاذا نولعفب ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر. باعسأ ناكفيك امنع

 نا اهل تلقف هتلادبعلاق مهدواج رعشقنو مهنعأ عمدت لجو نع هللا هناك اوناكتلاق

 ناطيشلانم هتلبذوعأ تلاق هيلع ايشغم مهدحأر خ نآرقلا مملع ”ىرقذا مويلا اسان

 لاباملاقف طقاس قارعلا لهانملجرب سم امونعى لاعتهتلاىذر رمعنبانا ىورو مجرلا
 هللاىثمملانا رعنبا لاقف طقس هللاركذ عمسوأ نآرقلا هيلع ”ىرقاذادنا اولاقاذه
 باعجأ عينصاذه ناكام ,هدحأ فوجىف لخدي ناطبشلانا رعنب!لاقو طقسنامو
 نآرقلا مهيلع ىرقاذا نوعرمصي نيذلانيريسنبا دنع ركذو سو هيلع هللا ىلص دمحم
 نه نآرقلا هيلع أرق مث هيلحر اطسابت اي رهظ ىلع مهدح أدعش نأ مهني انني لاقف

 ىفالوأ اهدحو دوالا تركذ مل تلقناذ قداصوهف هسفنب ىرناذ هرخآىلا هلوأ
 اهلحمىتلا ةيشلخا ترك ذاذا تلق ءاحرلاف اناث بولقلا اهمه تنرقمث فولنا بناح

 ءسآىيمو هتلاركذاذاو ةلهو لوأىف دبعولا تانآ ركذ نم دواجلا ترعشقا بولقلا
 ليقو مهدواج ىفانيل ةريرعشقلابو ممواقىفءاجر ةيشدلاب اواهتسا ةجرلاو ةفأرلا ىلع

 فواناو تاذلاب بولطم ريخلان ال فول ماقمىف 20 ءاحرلا ماقم ىف ةفثغاكملانا

 هللا نأمطا ءاحرلا لصحاذاو داحلا هثمرددقا فواآلا لصدحاذاو بولطع نعل

 هبىد, هللاىده ثيدحلا ندح أوه ىذلا نآرقلاىأ# كلذ © دلجلانالو باقلا

 ىأ * هللالاضينمو © ةيادهلا لول هردسص ه.هقلاحرسشي ىذلاوهىأ « ءاشي نم

 ل ند د تاهو كهل لوقلاو اتمابس هديا لح لجو نعهلوق هيد ىأ#«داهنم هللاف © ةيادهلا لو.قلاف انماس اقهملق لمح

 © نفأ ) َش



 نود ع 5 اهيلزوت
 ١ 2 نا 4

 باذملاءوسو هرئاظن ف فذح اي ربنا فذست باذعلا نم نمأ لك ( ةمقلا ربان ول ههجوب ,, قنيفأ)قطالا ظ
 قلب ىذلاو هيلع هلاضعأ نعأ ديال ههحو اه . نأ بلطو هديب هلبقتسا ق واخلا ٠ نانو ةااذاناسنالا ناءانعمو هتدش /

 هيلع ةاماحمو هلدياقو ءريغب فواخلا ىتتب ناك ىذلا ههجنوبالا رانلا قنا هلأيهتب الف هقنعملاءادبةلوأغم قلي رانلا ف

 ( مهلبق نم نيذلابذك) كسك ىأ( نوبسكت متتكام )لاب و( اودقوذ ) رانلاةنزخهللوقتىأ(نيملاظالل قو )
 اهنم مهينأي رغلا نأ مهلا راطعالو نوبسنال ىلا ةهجلا نع (نورءشيال ثيح نمباذعلا مهاناف) شيرق لبق نه

 رافصلاو لذلا ( ىزخلا 4 سزلاةروس )ل هللا مهتاذاذ) < ١١" >- اهنمأم نهاّوحوفذا نوتمآ مهاتيب

 لاقلاو فرخملاو مسلك ١

 ند كلذوحو ءاللاو

 ايندلاةوحلا ق)هللاباذع

 (ربكأ ةرخآلا باذعاو

 نآرقلا|اذه ىف سانللانب رمض

 (نورك ذتن مهلعا لدم لك نم

 (اسىعان آرق) اوظعتيل

 ىءاح لوةناكةدك و ملاح

 اناسناو أ الحر ركذتف القاع

 حدملا لعب صنوأاددكوت
 اممقتسم ) جوعىذ ديغ )

 ردشالف هقلعلاءادتة) ىاقم نوكي نال هسفندب قب ةقرد هلعجي 4 ههحوب قنا نفأ » 1

 فذحاربلا فذك هنمنمآ وهنك © ةعقلاموي باذملاءوس © ههجوبالا قتننا
 راعشاو ٍرظلاب مهيلع المه#ت هعضومرهاظلا عضوف مهلىا © نيملاظا ل قو ءرئاظنىف

 | ةردقم دقو لاحلا واولاو هلابوىا * نوبسكتمتتك ام اوقوذؤ وهو مها لاهتبال بجوملاب

 رطخال ىتلا ةهلانم « نورعشيال ثي-نمباذعلا مهاناذ مهلبق ن هنيذلا بذكو»

 ْ نسملاكهكارث دل و.طاىف 8 لذلا # ىزالا هللا مهقاذاف 1 1 مهينأب رسشلا نا مهلابس

 3 ريكا » مهلدعملا © ةرخآلا باذماو 1 ءالجالاو ىبسلاو لتقلاو فسخلاو

 هد اوريتعاو كلذ اولعأ رظنااو !ءلال هانم اوناكوا © نول اوناكول9هماودوهندشل

 هنيد سماىف رظانلا هيلا جاتحم # لثم لك نمنآزقلا اذهىف سانا انمرض دقلو © |

 ىلعاهيف داقعالاو اًذهن ملاح « اينرع انآرق © هينوظعتي © نوركذتي مهلما
 هيفلالتخاال # جوع ىذ ريغ » هلحدموا احلاص الجر ديز ىنءاح كلوقك ةفضلا

 رانلا ىف ههجو ىلع ر يلق © ةيقلاموب ف هتدش ىأ « باذملاءو-ههجوب قش ن فأول
 ْ هناجر رفاكلا وه لبقو ههجو راناا هس ”ىثلواذ اسوكنم رالاىف هءىرب لبقو
 ضقانتلا نه ائيرب (| لمشتفمظعلا ليلا لثم تيربكنم ةرضص هقنعىفو هقنعىلاءادبةلواغمرانلا ىف 5

 لّقملو فالتخالاو | 0 ق.طيال ههجو ىلع اهحهوو اهرخل هقنعىف ىهو ةرخم#لا كيتىف راثلا |
 21 اك ل فما وش ل ذأ دب الاىممو هقنعو هد ىفىتلا لالغالل |[

 ا 0 منك 7 2 » ناو 0 7 سس | ١
 ل 50 ىأ 46 مهلبق نه ن.ذلا بذك 9 ىصاعملا نم اين دلاق ىأ « نوبسكت ١

 نم نونمآ نوافاغمهو ىنمي #4 نورعشيال ثدحنم باذملا مهاتاف » لسرلا اوبذك '
 0 وراشد لاو 8# ناوهلاو نادل « ىزالا هللامهئاذاف وه باذعلا

 نآرقلا اذهىف سانلل اننرضدقاو# لجو نع هلوق # © نولاوناكول ربك اةرخآلا |
 1طن ليج أتراك ١ ءاصفلا دعأ اههصف ىأ « اينسع انآرق ف نوظعتي ىأ « نوركذتي مهلمل لثملكرم | ( نيملاظلاليقو ) ههجوب

 (اؤتوز )هم دايز | !لوش |  تستلست ريع نسابق نبيل نسف نع اهزئمىأ# جوع يذريغإف هتضراممن ءرافللاو
 ردا ممل رام“ تت ع 0 0 2
 لاصو دوهموةدايكموق 0 نه ( مهلبق نهنيذلا بذك" ) ىصاعملا نهارندلا ف نوامعتو نولوقن (نوبسكت تك ام)باذع

 باذع (ايندلاةويللاىف ىزملا هللا ,هتاذاف )4لوزتب نولعلال ( نورعشيال ثيحنمباذعاا مهانأف ) مهديغوب
 (سانللاننرضدقتلو ) نولعااونوكي مل نكلو ( نول اوناكوا ) ايندلا ىف مهل ناكام مظعأ (ركأ : رخل بانماو ين
 ىذريغ) ةسرعلا ةغللاىر# ىلع (امسعانآر ة)اوظعت يل (نورك دن مهلدل) 0 سانلل اني

 ىذريغ لاقبو دودحلاو ماكحالاضءبو ديحوتلاب بناكلا راسو رو.زئاولي < الاوةاروتل فلاخعديغ (جوع

/ 

 .٠ ين

 2 لا

 دءاحعأو ليج وبا وهو

 نم لب هقذع ىلا هدد عمج

 باذعلا قت كلذ نفد دح



 ْ ادارلا ليتوطت 4 ما اي جوع هيف 4 نورشلاوثلاثلاءزحلا ١ نوكيالزإبرامشاللاميةتسم
 1 1 رفكلا 35 1

 و
 هلوشباداهشتساكشلا ج جوعلابدا ال1 نام م ة>او ميقتسملانم غلبا وهفام هجوب | 0 0 ئ مهلعا )
 بوذكمريغ لوقو هلالانم» جوع ىذريع نيش كايادقو جرال_ئهللابرسض)

 | (نوسكاشتمءاكرشدف) لد
 برض 2 ىل والا ىلعةمن ص ىرخاةلع © نوت مهلعل هلول ادم ضعس هإ صيصخت وهو

 كرمشملا لثمه# لج را سالح رو ن ودك اش ةمءاكرش هيفالحر وه دح و ملاو كرمشإل «# الثمدلا ١ 0 نوعز انتم

 كراشتيدبعبهيفنوعزانتيوهتبدوبعهيدوبعمنمدحاو لك عدي نانمهبهذمديضتقنامىلع || 4 ان الجرو )
 نع دحوملاو هبلق عزوبو هريحتىف ةفلتلا مهماهه ىف هنورواعتبو هنوبذاجما مج هيف | 'ةمالساذ ىدملا وسر دصم

 لك اكنلاو ارش ةلماافو الئفؤملن الخرو ليسمع هريدا سيل دحاوا صاخن || هلصواخاذىأ ( لجرا)
 حتفب *ىرقو نيمتفب الس نويفوكلاو سماع نباو فانأرقومفالتخالا صخاشتلاو || وبأو ىماملاس ةكرسثلا نه
 لجرواذ اهنم فذحو ااهب تمن لس رداصم اهتثالثو نيعلا نوكس عم اهرسكو نيسلا | له هلاصلاخىأ ورع

 نايوتسي له 9 عفنلاو رضال نطفادنال لجرلا صيصختو ملاس 0 كانهوىا ملا || وهو ةفص ( الش نايوتسي
 فالتخإب راعشالل نيلثم ”ىرقو هدحو كلذلو زيرتلا ىلع هبصنوالاحو ةفص # الثم || ىوتستله ىنمملاو زيت

 لجر لثم ريدقتلاناذ نيلثملا ريمتلا نا ىلع نيفصولا ىف نايوتسي له دارملا نالوا عونلا | اماو امهالاحو امهاتفص

 تاذلاب معنملاهنال هاوس ةقيقحلا ىلع هيف هكراشيال هلدّلا لك * هللد ا9 لج رلثمو ١( دحاولاىلعزيمقلاىفرصتقا

 مهاهج طرف نههريغهبنوكرشيف 6 نوملسيال .هرثك لب قالطالا ىلعكلاملاو || ”ىرقو سنجلا نابل

 نايفسزع ىسحو سنأنب كلامزعءكلذ ىوربو قواخريغ لدقو سبل ىذريغلقو ىذلا ( 8 00

 4ك[ 4002 لل ف قولعالو قلاخي سيل نآرقلانا نيمباتلانم نيمبسنعةديعنبا || محبتك لب )وحالا.هلاال
 | ىف ىوقتلاىلع ىلوالا ةيآلاف ركذتلا يدقتىف ةمكحلاام تلقنافءبيذكتلاو رفكلا هريغ دم ن وكر شيف( نولحيال

 ىو ىلع فقوو فرعو رك طاذا نا فالانأ ركذتلا مدقت ببس تلقءةب لأ هده تا را
 ءاكرش هبف الحر الثم هللا ب رض © ىلاعت هلوق هنمزرتحاو هاقتا هانمع طلتخاو ىشلا عيامع ءاكرش هيفكرتشا

 فااخلا قلما ”يسلا سكشلاو مهقالخأةئيس نوفلتم نوع زانتمىأ 4 نومك امنا ل تالخاو

 هيف هلكبرشال هلاصلاخىأ « لجرل املاس الجرو © فاصنالاب ىضربال سا_د || لوقوهو قواحتريغجوع
 هولمت لجرف نولوقتام مهل لقو الث كموقا دحتاي برضاو ىنمملاو عزانمالو || يل (نوقتيمهلما)ىدسلا
 ّك هنوبذامم# عدا ىعدب الك عراجو فاللتخا مجال ءاكرش هنف كرتشادق هللا مهاءاع نآرقلاب اوقم

 هتمدخم ىضرب معَ ىردشال ءسسأ ىف ريغم وهف هنوعفادتن 3 مهل تنعاذاف تش نهم هللا ني (الثم هللاب رض )

 لبس لع همدخت دحاو كلامل لسد كولعرخآ لجر ىفو هتاجاحف دمتي ا الحر ) لجر هيش
 00000 0011101 ندع أف هاجاحق همداخ نييدسلا كلذو صالخالا || تاداس ( ءاكحرش
 للاعت هتلادسي ىذا نهملاو ىتشةهل آدسي ىذلا رفاكلل ىلاعت هللا رش لئماذحوا أد. || ”اينوفلاحم(نوسك اشنه)
 ىذلار فاكلا لاحنم لصأو ن_حأ ادحاو اهلادبعي ىدلا نه قملالاح ناكف .دو || هنءكلذ ىهنيو "ىثباذه
 نايوتسيالىأ راكنا ماهفتسا اذهو « النوت لهو ملاعت هلوقوهو ىشتهلآدسب || رفاكلا لم ادهو

 ظ

 ندوسلانم ءريغنود هدحو هظمدحلا هقىأ « هتلدملا و ىلامتلاق ةفسلاو لاما || 22 الجو ) ىشتهلا
 ةرهابلا لاثمالاو ةرهاظلا لئالدلاب قللا دحالا دحاولا هللاالاهلاالدنا تبث لبقو ادهو ( لجرل 0
 | احل حراك اليطتالالدلا هذه رويطو تانيلا ذه لوضع ىلع هتندجلا لت | 0030 0 ولا لثم
 ا ا ل ل تت تت -3 له) هتلدلعو هنيدإسأو

 6( ىأ ) ( نولعيال مهرثكألب) هللةيلادحولاو هتلركشلا(هتلدجلا)رفاكلاو نم ملال ثلا (ال» نايوتسب
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 لياخل ال ةتوكاد لد نم 4 صل ١ 0 - نال احنا

 0 مّ 5

 00 ترفق

 هتيم كلذف حو راذ ناكنك
 'ريقلاىلانمالا تملاامو لملط اب ووردس و دانلاو 00 ر ا اانيداسانمطا م .طابالاب 1 انعاا 2 | |وداش لإ
 رود 3 اونك لب ايندلا يف مهني راداهقاضمب مهضعب سائلا مصاخم املا ءاصتخلالاهدارملا ليقو ان

1 

 ا

 1 تاوسا هالو 0 ىأ« تيهكنا  ىلاءتهلوق 6 هاكر رشال هدحو ىلاعت هتلاوه ةدابعلل د

 ١
 ا
0 

 توللانا ريحا هنود 6-5 هللا ىلد هللالوسرب نوصي رثنب اوناك | كلذو نوتوهسىأ « نوتيه , 0

 ىناغلا ةتاعثو صبرتلل ىنعمالف اعبج 7 توملانا ىلاعت هتلاربخ 5

 0 او هو ا ا 0 هيبلأ

 سصبرتلل ىنعمذاف مهمل

 نءعوىافلاب ىناقلا ةتاعثو

 هبفن هيبب ىلا ىث ةداتق |
 َُك ”اىأ م ل مكلاىنو

 نال قولا دادعو مهاياو

 ناكدق ناكف ل ا

 د تلاع مكنامن) |
 ىلع بطاخلا ف ص : انيف تاز ة 2 الا هذ-هنا قرات كو رهدلا م ةهرانشع نع 3
 3 _قلا اموب ( سرغااريض : اًشدو مصتخ فرككاتلق نوح ” مكيردنع ةمايقلاء ون“ مكناُم ني

 عن (نو مصنع كير دنع ,

 0 ا : ا

 ةوعدلاف تدهتجاو || متنانلق فويسلاب ضعب ىلع انضعيدشو نيفصموب ناك الث ةموصخلا هذه
 نورذتميو دانءاا ىف | ويف ْ نومصتخ مكيردنع ةمايقلامون مكنامث ةيآآلا هذه تازئاملاق مها زا

 لوشن هت لئاطالاع ري نع ( خل انتموصخ ذه اولاق ناثع لاقالف ناو>ان منو :

 انءاربك وانتا داس انعط أ عابتالا ||. لاموأ ض ىعنم هيخال ةلظف دنع ناكنرم لاق سو هيلع هللاىلص ىنلانا -

 انتوغأ تاداسلا لوقتو ( رده هنمذخأ اصل م هلناكنا مهردالو راند نوكيالنأ ليقع
 نوهدقالاا: ٌوابأ و نيطاشلا ١ 10 نع(م )هيلع تلمح هبحاص تآيسنمذخأ تانسح هل نكي

 هللاىوضر ةباحفلا لاق | | مهردال نماني ةسلفملا ولاق سلفملا نءنوردن :ألاقإس ودياعمللا لس هتاإ لو

 اذه مشدق انو ةكزو مايصو ةالصب ةيقل موي 5 نم ىتهأ نه سلفملان

 م ردا ننال ة واس ةاةدج رض واد 0

 انفابناب تفرعف فيسلاب نضءبموحو برضب انضعب تباروعل دحاوات

 دحاو ايدو ذحاو انير لوقن انكلاق ةيآلا هذهىف ىردخادبعسىبأ

 انئم وصخام نيمجأ مع |

 لدتقق الف ناوخا نمو |

 !ولاق هنع هللاىضر ناقع 1

 ىأن ءو انتموصخ هذه 1

 0 ىلا ارم جواد م ااا ساق ( سا د51 ونا 8
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 رامالا وهامو ه.قدصو قدصلا:ءاح ىذلاو هلوقو ( هللالع بذكنم !ظأنف)
 1 أ هيلع ىرتفا هللا ىلع تدلل

 أ| كبرسثااو دلولا ةفاضاب
 ( ( قدصلاب بذكو )هللا

 قدصلاو_ه ىذلا سعالاب

 د# ةءاحاموهو ةهئيعب

 هءاجذا) سو هيلع هللا ىلص

 هب مما تيدكتلاب انا

 ةيور لاعالةفقو ريعنم
 44| | .قحنيب زيبغ ماقهاوأ
 "ايأيإ |ةفصنلا لهأ لعش اك لطابو
 مهج ىف سيلا ) نوءعسايف

 وح دعنا يدم طال 1 هت ءالثهل ىأ( نب رفاكلل ىوثم

 00001 100810 اوامر هاوب هم تم وتجا حامو ردو 121 | | وب ذكو هللا ىلعا وب ذك ءذلا

 ندداضلا نم اناعجا م 6 . !١ نرئاك اى ماللاو قدصلاب

 71300 د3 عوبجب ويوصي ميهيميوك) 77-130 'ءاجىذلاو ) مهلا ةراشا
 لوسرو»(ه.قدصو قدصلاب
 قاب ءاجح سو هيلعمتللا ىلص هلل

 ا( بذكو » هيلا كي رشلاو دلولا ,ةفاضاب « هللاىلع بنك نمي زظا نف |

 | ركفتو فتون ريغنم «© ءءاجذا © سو هيلع هللاىلص دج هيءاجاموهو © قدصلاب

 ١( || ماللاو مهلاتال ةازاجم مهيفكي كلذو « نيرفاكلل ىوثم مهجىف سيلأ) .سماف
 وهودقدص لعاعن وبذكم مهناف ةعدتبملا ريفكتىلع هءلدتساو سنجلاو دهعلا لمت

 . قدصلابءاحىذلاوإ» بيذكتلاب هبلوسرلا”“ىحح لعام .ًاجافنع صوص هنال فيهم
 ليقو# نوقثملا مهكتئلوا # هلوقل نينمؤملاو لوسرلا لوانتبا سنجلا © ه.ىتدصو |

 || باتكلا ىبهماني آدقلو هلوقىفاك هعتنمو وهدارملاو سو هيلع هتلاىلص ىنااوه

 . هللاىضرركبوبا قدصملاو سو هيلع هللاىلص لوسرلاوه ىلتاجلا لءةو نودتهي مهلعل |

 أأ| كيرشوا ادلو هلا مزف « هشلالع بدكم يظأ نف © ىلامت هلوق ©

 ' متهجىف سلأ هيلا ةلاسرلاب لبقو نآرقلابىأ «ءءاجذا قدصلاب بذكو © |
 . قدصو قدصلابءاجىذلاو 9 ىلاعتدلوق ف * نيرفاكا يط ماقمو ةلزنمىأ « ىوثم |١ نع) هرفكف ( ظأنف)

 2 هللاىلص لوسرو» ىدصلاب ءاجىذلا سايعنءالاق هب قدص ىذلاو ىأ 6# ا نارا( هللا 15 -
 ' ليقو قاكلا ىلا هغاباضيأ سو هيلع هللا ىلص هللالوسروه هبقدصو هتلالادلا البءا || وهو اكيرشوادلو هللء+
 اا]آ 198 ةاودمو نارقلاب ءاح مالملاو ةالصلا هيلع ليزيسوه قدصلاب ءام ىزإا |( بدك و )هبا او لهجو ا
 قدصو سو هيلع هتلاىلس هتلالوسر قدصلاب هاج ىذلاليقو لسو هيلع هتلاوس هلا || نآدقل) ( قدصلاب

 ءاج ىذلا ل يقو نوتمؤملا هءقدصصو ليقو هنعملاعت هللاىوذر قيد_صلا ركب وأ هن ا 000

 'قدصلاوهو نآرقلالهأ قدصلاب ءاىذلا ليقو عابتالا هبقدسو ءاببنالا قدصلاب || 1 :
 | | ىأ < نوتثلا مك ناوأوط هباوتدس نيذلام ف هقحاودأدقو ةمايقلاءوب هينؤبجم || 51 ا

 ' ©( نبذلا ) رفكلا(نوقتملامهكئاوأ) دباس اور كبوبأ(دب قدصو) إسوديلعمتلا لس دخسو هو ديحوتلاونآ رقاب( قدصلاب

 نموءاياهندارأودن نمأو

 ءابا ىدوت دارا اك هبت
 انعادنلو هلوةقهموتو

 مهلعل ب اتكلا ىسوه

 ىلات لاقاذلف نود

 لاقو (نوقتملامهكتاوأ)

 ىخ ر ىلءنءىور جاحزلا

 هللا لوسر د2 ىدصلاب



 هللا ىلص هللا لوس ردح قدصلاب ءاح ىذلانا ىورو هنع 008 1 5 :

 نئاغتلا نالدجلاو لءافل قدم وءاج نوكيناةّسرملاق هجؤلاو اولاقهلاقاذك خيش لكل اونوتمؤملا هب :

 ءارح كلذ ممر دنع ن ٌؤاشيام مهل زديعباذو ركذلا مدق ريغ نه لعافلا رامضاو ًازئاح ريغاذو لا

 نسحاب امهرحأ ميزجو ( سزلا ةروس ) اوامع ىذلا_ هيك م00 زج ا مهنعمللا
 ضعلكما | ةةانفنا صكذلا ] .  >> 2 ددحص

 4 3 ارو . هب ا هبقدصو كرف د زا ريغوهو ىنلا راما ىف

 ريغ ْن ههضعب 0
 حشالا كلوقك لضفت لع< نينسحلا ءازح كلذ 5 ةنلاق 2 ميردنع ناشياممهل 2و 0

 رفك اذاهناذ ةغلا_لل اوسالا صخ « اولع ىذلا ودا مهنع هللا رفكل 0
 ا * أ 3 1

 نورصقم مهنا نويسحي بونذإلا مهمهاظعت_سال مهناب راعشالاوا كلذيىلوا
 0 ا

 ةزمه تلحد (فاكبهلل "ىلا ىعع نوكينا زوحيو ميونذ ل ىلا نم مهنه طرش امذاو

 ديفاف قنلاةلك ىلع راكتالا :
 ل حالا مجزحيو 9 ءوس عج ءاوسا ”ىرقو ناورع ىت الدعا 2 س
 0 ْ مهلاعا نساحم مهلدبف © نوامع اوناكىذلا نسحاي © مهباوُ مهيطعي

 ادحىأ (هدبع) هريرقتو | م هديع فاكي هللاسلأ © هيف مهصالخا طرفل همظعورحالا ةد

 ا وي ا 0 0 و لو هيلع هللالص هللالوسر دبهلاو تايثالاىف ةغلايه ىنذالراكتاماه

 نيذلاب كنوفوو ٍِظ ءابنالاب ريسقو هدايع 1 دك ةزج : ةءارق ل

 هنا لبقو اهايا كسعبانتهلا كا. نا فائانادل اولاق مهنا اير تاو

 | اهكرذحا اهنداس هللاقف ىزعلا رسكلل هنع هللاىضر ادلاخ ثعب سو هيل

 ةالصلا هيلع هفوذت ةلزامدلاخ فيوخت لزنفاهفنا مشهف دلاخ اهيلا دمعف:

 هللاةيافك ن ء لفع د هللا للضي نمو يه هيلع فوخاع دل ع "آلا ديال مالسلا

 هللا ىدم نمو ٍِش داشرلا ىلا هيد » داع نذ هلاك و رضيالو مفشالا اههفوحو

 | «مافتناىذو» عينم باغ © زيزمب هللاسيلأ 8#لاقاك هلعفا دارالذا 6 لب

 ' كلذ  ةماركلاو هاز زبن مىأ * مر دنع نؤاشيام مهل 8 كرشلا اوقتا

 ْ 4 اع ىذلا وسأ م :ء هللارفكل © مهلامفأو , مهلاوق أ ىف ىأ « نيدسحملا ْ

 نسا سرج ىأ 1 «نولمتلاو 16 قنا نتج مهرجأ 20 ف ةرفغملاب مملع هرب
 | ىنمي « هدبع فاكب هللاسيلأ »8 لو نع هلوق © امواسع مسزحمالو
 مهم وق مهدصقمالسلاو ةالصلا مهملع ءامسن الاى ةدانع؟ ىرقو 9 هللا

 ا معا كلذو # هنودنم نهذلاب كورلا مهاداع نمرش ىلاعت هللا 0 ش

 كنبئصنلوأ انتهلآ متشنعنفكتل اولقو ناثوالا ةريضم ٍلسوهدلع هللا ىلص ينلا

 دم لضهن هنإ هبي داه نم لاق هللا لاضي نهو »نونجوأ

 هلادعأ نم مقتنم ىأ » ماقتناىذ ه كلف عينمىأ

 ءابذن اللا ىأ للعو زوج

 انا ل ئه وهو نينمؤملاو |

 روس - كانيمك

 ويس هناي تيوس سس وو ووسع باطما

 (هلودنمنيذلابكنوفوو) أ
 اهودخا ىلا نان فالابعأ

 نا كلذو هنودند ةهاآ

 هللالو_سرل تااقاشيرق

 فادئانا سو هيلع هّللأ ىلص

 ىعخن اناوانتولا كلت نأ

 اهاياك بعل هترضم كنلع
 نمههلا#ف هللا لاضينمو)

 ندهلاق هللا ىدس نموداه

 (زيزعب هللاسيلأ لضم

 (ماقتناىذ) نم بلاغب
 مهل) شحاوفلاوكرسشلاو

 ةماركلا(كلذ)ة نجلا ف(, مر

 اوناكىذلانسحأب) مجاوث (مهرجأ مزحمو ) مهلاعأجقأ ( اولعىذلا أوسأمهنع هتلارفكل) نيدحوملا (نينس دا
 داي ( كنوفوو) هنتنوديربامت ديلولا نب دلاخ لاقن .وسو هيلع لص يبث نم (هدبع ف اكي هلا سدلأ) منام ١06

 هلاك )دشد نء (هللا اضع نمو) كلب ف اهسعتالواهيهشنال كل نواوش ةانتهوى زعلاو تاللا ىنهرهللا نود نم هنو

 لاقبو هباح ا وركيوب أوهو هد نء( لضم نم هللاف) هه دل(هللاىد,منهو) هباعح أو لهجوب وهو هيد ىلا د
 هءن ميال ن ناةمقن ىذ(ماقتن اىذ) هناطلسو4 كلهق (زيزءب هللا سيلا ) مالسلاه يلعب



 عه ايام ىلع مره مهنم مهلا ,قتر دنا نيضؤمل دعوو شيرقل دعو ه-فو هادعأ نم مقتل

 3 كَل ضرالاو تاوهسلا قلَخأ نممجلا 0 ع ( هلوق نضرالاو تاومدلا + ىلاعت هللا نابن ورقم نانوالا

 ا نه له كلذريغوأأ رقفوأض سم( رضب): زج ىوسءابلا فب( هللآ تدار أن اهللا نود نم نوع دتام متيأر أ
 0 تاكمتو هرض تانفشاك ( ٍهلجر تاك نه لمص ومو أ ةحص(ةجرن ىدارأوأ) ىنع ه.دق تاك

 نايالوأ مه هر رقن ناب عاف اهلسخم ونانوالا 5 ةرعه هوفوح مال ' مجود هسفن ىف ةلئسملا ضرفو ىرصب لصالا ىلع نيوتتاب

 قلاخ 0 ناف ريرقتلا 45 زيه دعب مهل لوقب ؛ نورشعااوميارلاءزجلا ) مث 100 هللا وه ملاعا | قلاخ

 | ناه ربلأحوذول# هللأ نا وقيل ضرالاو تاوعسلا قلخ. نم مهتل اس نا وه هلادعا نم مقتشي 0 م 1 1

 .[| له رضي هللا قدارانا هتلانودنم نوعدنام متيأرفا لق ف ةيقلاخلاب هدرفت ىلع | كلو +
 | ناركتمل آنا هللاوه ملالا قلاخزا متقفحت امدسب متأرا ىا  هرض تافغاك نه | 4 5 ا
 ا تاع نذله *عفنب # ةجرب ىداراوا# هنفشكي لعروس ىييصينا هللادارا 0 را 30

 3 | ,بصتوامهيف نيوتتاب هتجر تاكسمءرض تافشاك و رعو.ًر قوم ىنعاهنكسف 6# هتجر هتيلع) م ةاثوأ ةرمملا فاك
 | هلاربرقتلا اذهب ررقذا رضلا عفدو ريل اةباصاىفانفاك هللا ىسح لقوإ# هتجرو هرض | كددي (نولكوتملا لكوت

 0 مهلأس مالسلاو ةالصلاديلع ىنلانا ىوررشواريخنم هديرئامل عنامال ىذلارداقلا | مسوهيلعهتلا لص ىنلازا
 ٍ اهيش ةثونالا نم هب اهنوفصيام ىلع تاكسمو تافشاكلاتاعاو كلذ لزيف اوت كف | ىسح ىلق لزفاوتك ةمللأس

 | اولعاموقاي لق## ىلاعتدنم لكلاناب مهلا «نراكولا لكوتب هيلع# اهفعمض لائكىلع | تافشاك لاق امو هللآ
 ظ ناكملا نه ثدحو انه ريعتسااك لالا ريعتسا ناكم المسا مكلاح ىلع 0 0 ىلع |!

 ىف ةنلاملاو راصتخالل فذعف ىتناكم ىلع ىا يلم اعىناو» مكتانأكمئرقو نامزا 3
 | كلذلوةرصنوةوق مايالا م ىلع هديزب ىلاعت دنياك فشل هلأ ءأي 0 ددعولا

 || نورقم نيكرشماءال وهنا ىنمي# هللا نلوقيل ضرآلاو تا وعسلا قاخ نم 3 أس نيلو 2

 | ةدهاش قاكلاةرطفناف قئالاروهج دنعهيلعقفتم كلذو كح ا ملاعلا رداقتلاهل الا دوج وب |
 كلذب عت ادوجوملا عاون أن ماهفامو ضرالاو تاومس" !فع لم 3 نم نافإمل اذه دب ا

 ٍّئ ةردقاللانودنم نودبعيامناب ميلع م نا ىلاعت فان ميكح ا عادتبا نمابنا |

 ىنعي«هللانودنم نوعدنام متيأرفألق  ىلاعتهلوق وهورسض راع بلج ىلع اهل |

 دعب ثنب أل | ىلع تاكسفو

 نيذلاب كنوفو-<و ءاوق
 نهوثانأ نعال هنود نم

 هفقوةانهو ىزعلاو تذالا

 لق) ميدو اياكف

 (مكتناك ىل اع اواعموقاب

 اهيل أ ََك ١م لاح لع

 ىلا ا مكتيحو
 : | اك ةردص تافشاك ع ل ةدشب ىأ « رضب فاقذارأ نا ,# مانصالا نة مك

 هيلع هللا لص ىتلا مهلأسف «هتجر تاكسممنهل هو ةكريوريخو ةمعنبىأ  ةجرب ]١ نبملا نع تت ةنال

 5 ى أ # هتلاسحلق #لسو او هلوسرل ىلاعت هتلالاقف اوتكسف كلذنع ٍلسو | ن وانه ر اعتسياك ىتعملل
 ١ || موقايلق» نوقثاولاقثب هيلعيأ « نولكوت ا لكوتب هيلع © ىداقعا هيلعو ىتقثوه ا ناكملا امهونامزلل
 | كا اوف عيرقتوديدءاسوحو ديكو كركم عاونأف اود+جاى 14 ك2 اكمىلعاوا عا 02

 !ةماقأ 0: |

 نيدل ”انم هبت حأ ى م لم ١ 0 ءاصتخالل ندحو

 07 6 وبه ) هثيعموةرصات ىل امتهان نالةوق عه لكدادزت هتلاسناينانمإلاو دقو هلأ ةدابز نم
 دجايمهل ( لق ) امهقلخ ( هللا ) ةكمر افك ( نلوقيل ضرالاو تاوعسلاقانم ) ةكمرافك ىنمي ( مهلأسنئلو )
 ىزءااوت اللا ( نهله) ءالبوةدشب(رضب هللافدارأن ا اتهوىزءلاو تاللا(هللاز ودنم)نودمعت 0 ,فأ)

 تاعنام (تاكسم ) ةانهوىزعلاو تاللا(نهله)ةفاءب(ةجرب ىندارأوأ]ىنع هيدشوءالب تاعفار(هرض تافشاك )ةانمو

 || لاشونوتتاو ءلا قايد ىنعي (نولكوتملا لكوت هيلع) هتلابىقث (هللاىسح) داي (لق) اهتدابع ىنورعأت ىتحىنع ( هتجر )
 كال (لئاعىنا) كالع مكلزانمىفو كتد ىلع( مكتاكم للعاولعاموتاي) ةكمرافكل عاب( لقإ هللا لعا وكوت: نا نينهؤملا ىلع



 ( سزلاةروس ( لكوريا تنم ر) 4 م15 - اهرضدقتةلالضلار

 نال« هز تاْذَع ا ننوأ” فول اراء كا رونا

 دم هم مو
 مهداعتو ميشاعم 3 تلم طل ملخال ياتكلا كدلعانلؤنا 1

 ا «هيعلطي# اذلذ ٠ نمو اقلب فنا # هسفن افىدتا نفط باس

 قل
 ا
 2 ا 5 أه 5

0 
- 

8 
 ا 7

 ع 006 اه 37
 0 2 ا
 9 8ك. 00 كك

 ١ اهضِيش ىا ه«اهمانمىف 856 قااواهت وم نيح سفنالا وتب هلال
 دنع كلذو انطابو ارهاظ اهف اهفرصتو اهنع اهقلعت عطش

 ندبااىلاهدر بالو « توملااهلع ىضق ىتلا كيف مونلا ىف قوهو دال

 (السرو ع عفرلاب توملاو داضلا رسكو فاقلا مهي ىطق قايبكلا

 ١ 0 وه 4 نا لبا ىلا 4 ةلقملا دنع 0 ع ةعانإ

 د يي

1 

0 

 0 م - 6
 "ص ا 6 أ 0 ١ 1

0 0 0 
1 0 

2 
0 
0 

 ل 257

1 
 ع0(

 ١ ىدت ل ىأ# قلاب سانلإ» 0 0 غنا 0

 ش٠ «اهيلع لضيااف لم نموو» هيلا ا ده ئاذ عج رتىأ ب دسفنلق ىدته ا نفوط

 لقمع ذخاؤأ لومي لكوت م ىأ 5 ليكو. مءلعتنأامو 3 هيعتت السولار

 ١ ىأ «اهتومنيحو## حاو رالا ىأ## سفنالا ىف وت هللا 9 ىل اعتدل وق لاتقلاةي 1-5
 ١ «اهمانمىف تكمل تلاوه داسجالا توهوهو اهلحأ ءاضقناو اهلكأ ءانفدنع
 ناسفن نانا لكلو زيبقلاو لقعلا اءنوكي ىتااىهو موتادنع اهافوتنىتلا

 سفنلاو ءاللإ انهلاوزن لوزتو تولادبع هقراقتو الل كك
 سفغنتلا اهلاوزب لوزءالو موتلادنع هقرافت تلا ىهو زينقلا ام.نوكيىّتاا ىه

 4 ٍىرخالا لسريو »» اهدس> ىلااهد ريالف ىأ # توملا اهلع ىضقىتل
 | يأن نأ لاعأ 4 7 0 مدل تول 5 ضقن ل قا :

 1 م

 ذل ىه مانملا ىف فونت ىتاافاولاقزيرقلا سفنا ىهوابسسانمىف تع 0

 نف ) ساننللطابلا و ق+لا ناي لوق (قحلابسانال) نآ رقلاب ليربج ( .باتكلا كيلعانل

 تقو ىلا (ىهسس لجأ ىلا) اهءانم فتن ىقلا(ىرخالا لسريوتوملايلع

 د
 كا

 ماد( ميقمباذع) 50 ماع بد )هه هيلع لو كلعو هلذي( هز باذعهيتأي ند نوع عت ( هللا ١ نه مهاديعو اذهو (ف 0

 ا وأزم نيزعزمب شا را كنحت 0 7 ا وى زيا مهان ًاذابالا ةرخاالاو امندل

 مكئاناكمرانلا باذع وهو ماد باذعوردنم ويوهوهلذ باذع ىأ مقك باذعلل ة ةفصدبز كو هلادعأ

 ىوقتف اوردنو اورشيلدلا م7 اح ل-جالو مهلجال ( سانال) نآرقلا ) باتكلا كيلع انزل /

 لضياعاف مر ) هسفن .مقادق ىداهلاراتخان 0 (هنفا او ىدتها نأ نشل ةيصعملا ىلعةعاطلا ل

 لظيفكا هناب ري مث طفح

 هللا ) هوش مهاع ردقلا

 (امتومنيح سفنالا فوشي

 اهيفوتو ىهاك لا سضنالا ١
 ىهام باس ناوهواجتاما

 ةك ارد ةساسح ة يحد

 (اهمانموف تعمل ىتااو)

 سفنالا ىفوتنو

 نيح اهاذوتنىأ اهمانءىف
 ىتوملاب نيمئانلل اهيشت مانت

 تعمل نقلا

 الو.نوزبعال ثبح

 كل نك ىنوملانا6نوفرصتم 1

 ىذلاوهو ىلاعتهلوق هنمو

 ( كهف ) لدللاب كافوتب
 ىضق ( ىشق ىلا ) سفنالا

 (توملا اماع )ىلعو ةز>

 امتتوىف اهدرالىأ قيقا |

 يرحل لير دع
 (ىمه لح ىلا ) ةمئانلا

 ليقو امواهيرض تقوولا

 سفشالاىف وش

 ىهو اهضيشو

2 4 

 اف والمس ى |

 ااطنألا
 1 ةكرف اوةانأ ااهعمنوكتىت |

 اهعملاز تاازولذاةا السا 2000

 مسلل

 هءئما و نأ رقلاب ) 6- ها

 (ليكوب) ةكم راف ىلع( مهاع تنأ امو) كلذ ة ب وةعهسفن ىلع سحب (الع لضياعاف ) نآ رقلابرفك (لط نم و)با

 كسو مفاهمانمىف)اضيأ تل 4 َْئىَل !!و)اه ءائم م نيوح ) امومه نيخ ) سفنالاحاو رأض بقي( سفنالا فوتي هللا) ممدخؤت رع



 0 د 2 ناىف ع هللاوكر سابع نبانع ىورو ماناذأ هقرافتىلا ىهو زيعلا

 ىلع نعودخ حور ضب ملوهسفت هللا ضيقدبملماناذاف كر علاو سفنلا اه. ىتلا يم حورلاو ذيقلاو للاب ىه سفنلا:سمشلا
 ا ورلا داع موثلانم هيتنا اذاف ايؤرلا ىرن كلذيف دا اهعاعش قو مونلا دتع حورلا جر لاق هنع هللاىذر

 ناطيشلا اهقليف لاسرآلادعب تأرامو ةقداصلا ايؤرلا ىهف ءاعسلا ىف مئانلا سفن تأرام هنعو ةظانم عرسابهدسجلا

 قتلت تاوماآلا حاورأو هه م. زل ءايحالاحاورأإ نورشعلاو عبارلاءزلا م ناريبج نبديعسنعوةيذاك ىهف
 _ ممل 2222 2222 ل ا تش ا ا ل امام فراعتف مانملا ىف

 كسيففراعتننا هلياءاش
 امهنع هللا ىخر سابع نءا نع ىورامو لاسرالا سنج ةياغ وهو هتوا بورضملا
 || زييقلاو لقعلا اه ىتلا سفنلاف سعثلا عامش لثم امهنيب احورو اسفن مدآ نبا ىف نا
 دنع انهدحو سفنلا ىفوتو توللا دنع نابفوتتف ةايحلاو سفنلا اهب ىتلا حورلاو

 « تايآلإو لاسرالاو كاسمالاو ىفوتلا نم «# كلذف نا  ءانركذ امبيرق مونلا ظ

 نادبالاب اهقلعت ةيفيك ىف © نوركفتم موقل # هتجر لوعتو هتبكحو ديردق امك ىلع |
 ةداعسلان م اه.رتعيامو ابان ىّهال ةقاب اهكاسماو توملا نيح ةيلكلاب اهنع اهضفوتو | ا

 اهلاحآ ىفوت 000 1 [لانرإو اهرهاوط نعاهيقوت ىف ةيكحاو ةواقشلاو ظ
 || لق و هتلادنع مهل عفشت « ءاعفش هللازود نم 98 شيرق ذخلا لب « اوذختا م د

  مةفصلا ءذع ىلع اوك وو نوءفشيأ « نواقعيالو أسش نوكلعال اوناكولوا |

 ١ توملا .اهيلع ىضق ىلا

 ىلا ىرخلالا لك ر
 ءاضقنا كا اهداسحا

 ا نأ ىورو اهاشسب دل

 دنءحرمت نيتها حاوزأ
 مهم ناك نف ءاعسلا ىف مونلا

 دوممسلا ىف هلذأ ارهاط
 اذن هؤرلاىربكاذتدسجلاو اهماسش يو مونلادن حورلا جرخت بلاطو أن لسع | مر 6 نكن 3 - | ط - .
 تاومالاوءايحالااورأنالبقو ةظا نم عرسابدس+لا ىلا حورلاتداع مونلانم هبننا . 0 0
 || هللاكايأ اهداجأىلا عوجرلا تدارأاةاف ىلاعت هقلاءاشام فراعتف مانلا ىف قتلت دا ا ال
 8 5 5 ْ / : / ل .٠ 5 ايلاكرارايك (اسماودعأاو

 ءاضقنا نيالا اهداسح 0 ود 3 0 00“ 3 / |

 1 ل 1 ا ررارا هحاد هشارف اا ىلا ا ملسو ْ 77 ( و هللاةردف

 اهي زرار هج ة ياش ككسمأنا هعفراكنو ىنج تعضوىبر كمسايلوقنمثديلع ٌْ هيف نوايحم ( نوركفتب
 قوتي هللا ىلا هلوق نيب عملا فيك تاقناذ ٠ نيحلاصلا كدابع ه.ظفحتاع اهظفحاف

 مدح ًاءاحاذا ىتح ملاعت هلوقنيبو توملاكلم كاقوتبلق هلوقنيبو اتومنيح سفنالا |

 . نذابحورللضباقلا وه توملا كإهوىلاعت هتلاوهةقرقلا ىف ىفوتألا تلق ء اناسرهتفون توملا
 ١ ندبلا رئاس نع حورلا نوعزتني ةكئالملانم دونجو ناوعأ توملا كلملو ىلاعت هللا

 ىفىأ #4 نوركفتي موقل تايآل كلذىف نا ف توملاكله اهضبق موقلكا تغلب اذاف
 ىف نأ ليقو ثعبلا ىلع ليلد ىنوتلا دعب اهلاسراو مئانلا سفن ىفوتنأ كلذو ثعبلا ٠
 ' لسرتام لاسراو حاورالا نم كسعام كاسما ىف طلغن مل ثدح انيردقىلع الياد كلذ |

 داي « لق ِش مائصالا ىعل » ءامقش هللا نود ند اوذذما 8م و ىلاعت 4 وت اع اهنم | ْ 37 0

 نوعفشيا هانمم(نواقعيالو
 5 4 نولهعالو 3 ةعائشلا» نم ىأ# ًاشنوكلعال# ةهلآ الا قع »م اوناكولوأ ا ف نوكلعال اوناكولو

 ) منا ) 7 نودنم)اودبع(ا ودختامأ)اف(ن و ركفتنم وقل)اربعو تامالعا( تاي الاس راودكا اسما ىف (كلذ ىف نأ) مولعم

 ١ ”ىث لعزوردقبال مهلوقب ( أهن وكلعال وناكولوأ) دحاي هل ( لق ) مهلاوعفشي ىكل.ةهلآ ( ءاعفش )ةكمرافك ( هللا

 ْ فكف ةعافشلا (نواقعيالو) ةعافشلا نم

 مأ ) نوربتيو مه راكفأ
 شيرق دخنا: لو (اودحما

 ند ) راكتالل ةزمهلاو

 هذا نود نم ) هللان ود

 ءالؤه اولاقنيح(ماعفش )
 عفشبال و هللادتع ان ٌؤاعفش

 لق) هنذابالا دحأ ءدنع

 0 ل ا أيش نوكلعإل اوناك ولوا



 نحر را ةووس ) نيذلابولق ) < 1 روم تضبقناو ترش ىل( 0

 نوبي ىسع ال در  اعيج ةعافشلا هلل لق لط رمت الو ردقتال تاداجهنودهاشت | ا

 تاوممكا كلم هل 8 لاقف كلذ ررق مثاب لقتسي الو هنذابالا ةعافش عاطل 5

 مث» ءاض رووهنذا نودوسمع اىفماكت نأ دحا كلع : الهلك كلملا كلامناذ# ضرالاو

 ةدشو مهدانع ىف تزحعو مه سحأ ىف تريح امل ءاعدلاب هللا للا "ىلا  ةداهشااو |

 اهف كدابع نيب مكحم تنا اهلك لاوحالاب ملاعلاو ءايشالا ىلع رداقلا هنا موقكُش
 منيو ىنيب كح نا ردقت ةادحو تنا 6 نوفا هيث اون

 2 ةققطلاىف مينعلاوه هنآل وأ هندايعب لاغتشالا ناكف هنذاب | 1

 نونهؤيال نيذلابولق © تريكتسا لبقو ديحوتلازع تضبقنا سابع نءالاقو ||

هلظادملا حورلا ضدقنا هظعودغ مظعن م تباقلا زاعثا اذالق « ةرخآلاب [|
 ا رهظيف 

 مانصألا ىعي 46 هنود ند نيذلاركذاذاو ف هلظلاو ةريغلا لثم كلذرثأ هجولاىلع || ١

 رهظي ىح ارورس باقا| "ىلع نأ راشيتسالاو نوحرش ىأ « نورشدتس مهاذاول ١

 بْغااملاع ضرالاو تاوم-لا رطاف مهللالق و ل حجوزنع هلوق © للم ف هجولاىلع
 0 مف كدابعنيب محم تنأ يما | َلاَمَو َءَرْذَعلا لانك فافضرام ل

 تلأأسلاق ني 2 ىبأنع(م 2 نيدلا سعأي نمىأ © نوت

 مفةرخ الاف ( نوعجرتهيلا مث )تابنلا (ضرالا

 <... مهاذأ)ةان

 ١ اهلك ةعافشلا كلام دنا ىنعملاو مهليئاع ىه نوبرقم صاختلا ءاعفشلا نا وهو هب |

 0 # ءدحو هتلارك5 اذاو وف ذئنيحاضيا هل كلملانوكيف ةمايقلا موي 6 نوم هيل
 ١ ترفنثو تضبقنا « ةرخ الاب نونمؤيال نيذلا بولق ترثمتا ف مهتهلآ نود |
 | مهناتتفا طرفل « نورشبتسي مهاذا © ناوالا ىنمي « هنودنم نيذلا ركذ اذاو ف '
 ١ نا. راشتسالا ناف امهنف هياكل ع ىت> نيمالا ىف غلابدقو هللا قح مهئايبسنو ايلا

 ١ ضبقنب ىتح اغ "لتع نا زازيمثالاو ههحو ةرمشب هل طسب ىتح ارورس هياق ل

 ١ بنغلا ملع ضرالاو تاومسلا زطاف مهللا لق ط ةأجافملا اذا ىف لماعلاو ههجو عبدا

 | ةلادحلا عفشإال ىأ 4 اعبج ةعافشلا هلللق ف ةفصلا اوناكناو معودبعت منا |
 ْ نا ةعافشلاق نواه و هع

 | هيلامث» ءاوسامهيف دحال كمال ىأ « ضرالاو تا ومسلا كإمدل 8 ءدابعنم ءاشي |[

 ا ترفن ىأ © تزيعش| هدحو هللارك ذاذاو هى امتهلوق هن ةرخآلا ف ىأ « نومجرت |

 هل ) لاخلا ىلع ا ل ملاو هنذابالا ةعافش دحأأ ميطتسإلف 0 ىأ ضع ةعافشلا هلللت ) مهللقعالو 0
 ( نوعجرتديلا مث)اهلاكل مناك كلان ءةعافشلاو هلك ك لملا ناك اذا هنالاعبج ةعافشلا هتادلوقا ريرقت(ضرالاو ت هل ٍ

 هلالا مويلا كلذىف كلملا نوكيالف ةفايقلا مون نوعجرتدبلامث مويلا ضرالاوتاوملا كله 44 ءاضمهيلياع ,
 مّدهلآ همم ركذتملوركذلاب هللاد رفأ اذاىأ هدحو هلوقىلع ىنءملارادم( هدحو هتلاركذاذاو) ةرخآآلاو امْندلا .كلم#

 اذاو ةر لاب نونهؤيال 0

 ىنمي(هنودنم نيذلاركذ
 ملوأ همم هللاركذ مهتهلآ

 (نورسشبتسي مهاذا) رك ذب
 هلال ىلتاذاو امم ممناتتفال
 هلكبرمشال هدحو هللاالا
 مل آل ايفنهيفنال اورفن

0 
 ددعلاو لك دا زارتعمالاو

 راشيتسالاف هيأب ق ةياغامهتم

 قحارورس هيلق 200

 لاميو هه وةرمثب هل طيش
 امن *لتعنا زازتمثالاو

 ضايقنالا رهظي ىحاظبغو |[
 لماعلاو هه>و ميدأيف

 ىف لءاعلا وهركذ اذاىف
 تفو هربدقت ةأحافملاذا

 اًوحاةهنودنم نيذلاركذ

 مهللا لق )راشبتسالا تقو
 (نضرالاو تاوعسلا رطاف

 فصوب سيلو رطافايىأ
 ءارغلاو دربملا هلوقناك

 ( ةداهشلاو بنغلاملاع)

 اكد مالكا ورك
 كدايعنيب )ىغقت ( ركحمن
 ) نوفلتح هف اوناكاهف

 رطملا( تاوعسلا) نئازخ (كلم#) ةرخ آلا ىفاعج ةعافشلا 0 سم 1١ اخو اق )(اننج ةعافتشلاهتلق ) نر نوع

 هللاالاهلاال اولوق مهل لتقاذا (هدحو هللا رك ذاذاو 2 ىلاعأب كي

 ىزءلاوت اللا هللاز ود نم م(هنود نم نيذلاركذاذاو) توماس يلا الاي نونمؤيالن.ذلا بولق 7 ترا تزيغع 7

 قلاخاي ( ضرالاو تاوم-لا رطاذ ) ريكا ىلا انب دصقا ىأانم مأدتلااي لق( مهللا لق) مهتهلآ ركذب ( نورشيتسي
 كدابعنيب ىذقن(كدابعنيب كحم تنأ)دابعلا هلعام(ةداهشلاو)دابعل |نعباغام بنغلا ملاعأي (بيغلاملاع) ضرألاو كيرلا

 نوفلاخ 0 نيدلاىف ( هب هق اوناكايف رنا



 جالا اهدنع ىعدف تثرقديآ فرعأال بيسملا نانو هقلاىلا نيكرسشملا ىنلا نمةك اخعءذه ل قوةلالضلاو ىدهلا نم
 وأ 1 لاقنا دازاف ملكتي نآلااولاقوهنع هللا ىضر نيسملا لتقب ربخأأ هنا مالكلا ليلق اكو مخ نب عيبرلا نعوا هاوس
 أولو ) هيفىلع ءاف عضيو ءرجف هساحن سو هيلع هلاىلص ناظنم لتق .رثأ لع لاتدنا ىورو ةب آلاءةهأرقو اوانق

 لاديو ةيقلاموي ) هتد_ش (باذعلا ءوسنمدءاودتفال ) امىلا دو_هتءاهلا ( هءم هلثمو اعيح ضرالاىفام اولْظ نذل

 | ط_2“ نم مهل رهظو سي م١5 زي ( نوبستحم 2 نورشعلاو مبارلا ءزجلا و اونودكي ملام هللا نم

 ىف طق نكيملام هءاذعو

 ّ نوثدحالو مءابسح
 الاعا اولعءل قو مهسوفن
 اذاف تانسح اهوبسح

 نايقس نعو تاابسشإ قع

 ن4( ةيقلا مويباذنلاءوسنمهباودتف الدعم هلثمو اعبج ضرالا ىفاماولظ نذل ناولو ف
 #« نوبستحاونوكيملام هللانه مهلادبو » ضال! نم مهل ىلك ظانقاو ديدش دبعو

 ا مهلادبو © دءولاف مهل ىنخا امس فنإمت الف هلوق ريظن وهو هبف ةغلابمةدايز

 هن اوناكام مهب قاحو رف ممقلا_ه ضرعي نيح مهيسكوا مهلاعا تيس اويسكام
 نع رابخا © اناعد رض ناسالا سم اذاذ © هؤازج مهب طاحاو « نؤزبتسي | ليولاةفاهأرقدناىروثلا
 - مهضقانم ناببل هافلاب ءهدحو هللا ركذ اذاو هلوق ىلع فاطءلاو هيف باغي اب سنجلا | لهال ليو ءايرلا لهال

 ردكنملان بدم عزجوءايرلا
 هللاقف هلليقف هنومدتع

 هللا ةماتكرظ هيأ تش ١
 ىلودس نأ ىثخ ًااناذاهالت و
 مهلادبو)هيستحأ ملام هللا نم

 يأ اوك أمات ان

 اهويسكى لا مهلاعأ ايس

 نيح مهبسك تايسوأ
 مهلاعأ فئاحص ضرعت

 ركذ نورشيتسيو هدحو هللاركذ نع نوزيءشي مهنا ىتمع ببستلا ىف مهسنكعتو
 هركذ اورسثتسا نع نود 3 نم اوزأمشا نم اوعد ريخ مهد اذاف ةهلاآلا ا

 | ءانيطعا « انم ةممن ءانلوخ اذا مث » مهيلع كلذ راكثال دكؤم ضارتعا امهنيب امو

 | هوجوب ىنم لع ىلع ىا « لع ىلع هتيتوااعا لاق © ه. صتخم ليوخلا ناف الضفت اهايا |

 "امل ءاهلاو قاقمتساو ىب ىلاعت هللا نموا هقاقكتسا نم ىل امل هاطعأس ىتابوا هيك |

 أ نم ماقاذا هتالص متفي سو هيلع هتلا لص هللا ىن ناك ”ىثىأب ابنع ىلاعت هتلاىضر 1
 ليفارساو ليئاكيمو ليربج بر مهللالاق هتالص محتفا ىلالا نم ماقاذا ناكتلاق ليلا |
 || نوفلتحديفا وناك اعف كدابعنيب مكحم تنأ ةداهشلاو بغا ملاع ضرالاو تاومتلارطاف |

 هلوت # ميقتام طارصملا ءاشتنه ىده كنا كيذاب قلانم هيف فاتخا ا ىندها باقعوأ مهيلع ةيفاخ تناكو

 ءوسنم هءاودتف الهمم هلثمو امج ضزالاىفام اوملظ نيذلل ناولو 8 لحو نع ملزن و( معقاحو) كلذ
 اوثمب نيح مهلرهظىأ « نو._تح اونوكيملام هللانم مهلادبو ةهقلاموب باذعلا (نؤزوتسي هباوناكام) طاحأ و

 مهل تدبف تانسح مهلنا اونظ لبقو ةرخآلاف مهب لزان هلأ اويتحم ملام || سم ذاف )ممزه ءازج
 مهلادب اهيلع اوقوعالف مانصالا ةدابعب ىلاعت هللاىلا نوبرقتب اوناكمجنا ىنملاو تآسس | 0 : 1 ناسنالا ١

 | لاقنكلذيف 4لبقف توملادنع عزج ردكملان دعنأ ىورو اوبستحم ملامهتل نه | 0 ) هاو
 ىواس لا © اوك ام تانس مهلادبو »8 بستحأ نك أ ملام ىلودس نأ ىفخأ ليا

 أ انم ةمعن »8 ءانيطعأىأ 4 ءانلوخ اذامث ان امد  ةددشىأ « رض ناسنالا سم اذاذ 0 اللا
 5 : 2 : ا 0000 ءدهشو

 هدنع :هليادلع ريخ لع ل دقو لهأ ه4ىناملع ىلاعت هللا نم ئأ » مع هتيتوأاما لاق ا 1 َّ 1

 ١6 لب ) ءوسنم) مهسفنأ هباودافا (هءاودتفال) همقعض (هعممهشمواعج ضرالا ىفام)اوكرشأ (اولظ نذل نأواو)

 بتكلاو هاسالاب نؤزج( نؤزوسسي هداوناك ام) بادع مه. لزن (مبقاحو) ,هلاعأ عيفأ ( اوبك مت ايس) مهل رهظ (مهل
 اذامث )ةدشلا فشكل (اناعد) ةدش (رضض) رئاكلا (ناسنالا) باص( سماذاف ) ههنؤزمسناوناك ام, باذع لابو
 ىههللاهلعريخاو حالص ( معىع ١ تيطعأىذلا لاملا اذه تيطعأ ) هتيوأ اعالاو (:مةمعل )ءانادب (هانلوخ

 انتم >> 22ج



 9 ل آل ىعل

 امو ا كانامتسا وءالشا ناك نه للف ا وخاملاق هن :"كسلراكنا 3 0 لب م
 ( نولال مهرثك أنكلو ) هتيتوأ انا قفو ىل-ع ةنتفوه لب ”ىرقودلجالأدتبملا ثينأت غاسةنتف ىنعأ اتنؤم ربا ناك

 هللاركداذاو هلوق نع ةببسمتعقو هذهناواولاب ةروسلا لو ىفاهلثم فطعو ءافلاب ةيآلامذه فطع ىف بيلاودنف

 هركذب ريشا نم اعد رضرهدحأ سماذاو ةهلالاركذ نورشيتسو هللاركذ نمنورتمشي منا ىنمهىلعتزأمتاءدح
 ضارتءالا ىفام تلقءهنيب وهنيب ضرتعملا كوننا ضارتعالا قح تلق نافدهضارتعاى آلا نماهنبب امو هركذ. رشيتسا نه نوا

 راكنال ديك اتميظملا ديعولا |نمدبقعاممن كدابعنيب مكحن ت تنأ هلوقو هللا نم ىعاب هءر عبودهيلع هللا لص لوس رلا ءاعدنب
 نذلاءالؤع نيبو ىنيب مكحال براي لق لبق هناك مهت لآ نود دادشلاىف هللاىلا مهعوجرو مهراشبتساو هزاز و

 لوانتم اوملظ نيذلل ناولو 4 سمزلا ةروس مل هلوقو تنأالا < 88 ]هفح ةءارجلا هذه لثم كيلع نورت
 لءجنا ملاظ لكلو مهل

 00 مهايأ و ا
 نآذلو لبق هن كد مهةينع

 نضرألا قامنيلاظلاءال وهل
 هءاودتقال هممهلثمو اهيج

 4 ةنتف ىه لب ل انه ”ىش دارملا نال ريك ذنلاو ةمعئالف لاو ةلوصوم تلعج نا
 ةمعنلا ظفاوا ريخلا رابتءايريوكلا ثيأتو هلق امل دروهو رفكي مأ ركشيأ هل ناحما

 نا_سنالانا ىل-ع لياد وهو كلذ « نولبال هرثكأ نكلو » ريك ذتلاب ”ىرقو
 ةلج وا ةلك اهنال لعىلع هتيتوااعا هلوقل ءاهلا 4 مهلبقنم نيذلااهلاق دق يف سنجل |
 اوناكامدنعىنغاافط هموقدب ىضر وهلا هتاف هموقو نوراق مهلبق نمن.ذلاوريك ذاب" ىرقو ١ ٠

 ىلوالاة آلا أ ويزبلا اكو ميلا 0 «زيخ بك ا تيلاودلا «نوبكي ظ
 00 5 «اوملظ نيذلا 00 كلذك مهلاعا عج ناوىلا اسر ةئيسلا مهلامعاةلب اقم ىف هنال ةئيسءاعس دا

 0ك 1 31 « اوكا مت ايس مهبيصيسإو ضعبتلاوا نايبلل نمو نيكرشملا ك؟ءالؤه نمؤ#» وتملاب

 ١ ا 1 تفطمف مخ رثك أنكل وه ةيلبو ناحت*او ىلاعت هللا نم جاردتسا ةمعنلا كلت ىنعي « ةنتف ىه لب
 او رعود و وراق ىندي## مهللبق نه نيذلا اهلاقدقوط ىملاعت هللا نم جاردتسا اهنا ىنمي # نوملعيال

 وقتنا ةينس اهغوقو 3 هرفكلا ىغأاف ىأ 7 نودي اوناكام مهنع ىنغأاف 0 2 مع ىلع هتينوأ اهنالاق ٠

 0 ا مث تاذملاوهو اهؤازج ىأ  اويسكام تآيسمهباصاف # ايش باذعلا '
 ٌْ اويسكامت اسس ميبدصيس ءالؤهنم اوملظ نيذلاو ىلاعت لاقفتكم.

 ءوسإ مهبلع م ع نيح

 ل7

 هسم اذاذ هللا نمؤي دز

 تيت اًذهفدنلا ًامعاارمض :

 ميةمديل نم قالا اعلا هللا ىلا ايلا نيح رفاكلان ع مل كئيحمافلاب * مهف هيلااهعلا ريض هسماذاف هللاب رفاكديز ل وقت مث ره

 ( مهلبق نمنيذلا) لع ىلع هتيتوأ ااهاوق ىهو ةلاقملا هذه ( اهلاق دق ) ءاجضنالا ىفناببسهلمجىف ناغالا ماقم هرفك

 ةيلاخا مثالا ىف ك5 نأ زوو اهولاق م ًاكفاه نوضاردموقو ىددنع ع ىلعهتيتوأاعا لاق ثيح ههوقوْنورأق

 ءاز>ىأ (او.سكام تآيسباصاؤ) اهنه نوعمجاموايندلا عاتمنم ( نوبسكيا وناك ام مه:ءىنغأاف)اهلثمنواثاق نو

 (ءالؤهنم)اورفك( اولظ نيذلاو ) اهلئمةئيس ةئيس هازجوهلوةكجاوذزالاةئيسةئيسلاءازج ىمم وأ مهبك تآب

 ىأ ( اوبسكام تاسيس مهببصيس)ك موق كرشم نم

 (مهلبقنمنيذلا)ةلاقملاءذهىنمي (اهلاقدق) كلذ (نولعيال) هلك ( ,هرثك أ نكلو )مهل انم ركمو ةيلب ( ةنتفىهي
 نودبعيو نوامونواوش( نوردكيآ وناكام) هللا باذع نم هل عفنام(ممعىنغ :غأاف )هريغونوراقلثم دحماي كموق ل

 نيذلاو)لاملانم ايندلاىفاومجواولعواولاقامباذع (اوبسك امت اسس مماصأف )لاملانمنوءماوناك امالو هللا نو

 لثم اواهمام تاب وقع ىأ (اوبسكامت ايسر ييصيس)ةكمرافكن م (ءالؤهنء)اوكر را



 باصاام لثم مهبيصيس

 مهديدا:س لتقف كتئاوأ

 قزرلا مهنع سدحو ردبب

 مهامو) نينس عبس | وطسمتف

 نم نيتتاغب ( نيزيس##
 اور طف مهل طسب مثهّللا باذع

 موأ ) مهل ليقف نينس عبس
 قزرلاط سب هللانأ اولعي

 قيضيو( ردو ءاشي نم

 توقلاردق ىلع هل لبقو
 موقل تايآآل كلذفنا )

 الوضباقال هناب (نونمؤي

 لقر لج و نعهشاالا طساب
 نوكسبو ( نيذلا ىدابعاي

 ىلعو ةزجو ىرصبءايلا
 اونج(مهسفن ل ءاوفرسأ) ,

 ىصاعملا ف فارسالاباهنلع :

 ( اوطنقتال ) اهيف واغلاو

 لع نونلارسكيواوسأينال

 هللاتجر نم ) ىرصبو

 مهلبقو .٠ نذل باص ام

 نيدئاش(نيزمع مهامو)
 (اولعي ملوأ )هللا باذع نم
 طسبب هللازا ) ةكمرافك

 لاملاعس و (ءاشين1 قزرلا

 هنم 1 وهو ءاشي نه ىلع

 ءاشينم ىلعرتش(ردقو)
 (كلذىؤفنا) هنمرظنوهو

 (تايب ًال)بيتقتلاو طسبلا ف
 موقل ) اربعو تانالهل

 مالسلاهيلعدمتست ( نومي
 ىدابع اي لق:) نآرقلاو

 (مهسفنأ ىلع اوفرسأ ن يذلا

 انزلاو كريشلاو رفكلاب

 هللاةرفنم نماوسأال( هللا ةهحر نماوطنقتال) لتقلاو

 اب ا ل ا ا ا
 34 دا ا تو

 ( نورشعءلاو عبارلا زا + 000071 ا ا

 ْ | مارط مهديدانص ردس لتقو نيتس عبسا وطحعت مهنافمماصادقو كنا وا باصااك

 1 ا سيحثيح «ردقو هاشين قزرلاطسب هللانا اوملعي ملوأ# نيحاذ «نيز*

 ]| ثداوحلازإ « نونمؤي موقل تايآل كلذ ىفناوهاعبسمهلطس مث اعبس قزرلا مهنع
 7 || اهيلعةيانجلا ىفاوط رفا# مهسفنا ىلعاوفرسا ىذلا ىدابعايل قو ءريغب وا طسوب هلا نماهلك

 211 اوطتقتال# نآرقلاف ىعوهام لعنينهؤملاب هصصخت دابعلاةفاضاو ىصاعملا ف فارسالاب
 1 ايناث هل ضفتو الوا هترفتم نم اوسأتال « هللاةجر نم

 قزرلا طسببهللانأ اول ملول ى اعتهّللا ىلا مهعج سع نال نيدئاشن ىأ © نزع مهامو

 نا و ءاثينم ىلع ضيفو رتقىأ 4 ردقيو 9 ءاشي نل قزرلا عسوب ىأ#ءاشبنم
 اوذرسأن يذلا ىدابعاي لق © ىلاعتهلوق 6 نوقدصي ىأ « نونمؤيموقل تايآآل كلذف
 | لوزن ببسفامهنعهتلىضر سابعنبانع ىؤر# ههلاةجرنم اوطنقتال مهسفنأ ىلع
 اوتأفتامركا اوكهتنواورثك أف اونزو اورثك أف اولتقكرسشلا له نماسان ناي ًالامذه
 انريختوا نسل هيلا وعدتو لوقت ىذلانا دمتاي اولاقف لسو هلع هللاىلص هللالوسر
 | هللالدبب كئلؤاف هلوقىلا رخآ اهلا هللاعم نوعددال نيذلاو تازتف ةرافك انلعاملنإب

 ١ نيذلا ىدابعاي لق تلزنو اناصحا مهانزو اناعا مهكر ش لدِس لاق تاتسح مه ايس

 ْ لاقاضيأ سابع نبانعو ىثاسنلا هجرخأ هللاةجر نم اوطنقتال مهسفنأ ىلع اوفرسأ
 | ىوعدت فيك هيلا لسراذمالسالاىلاءوعدب ىثح و ىلا ملسوهبلع هللإ ىلص هللالوسر ثعب

 ١ انأو باذملاهإف عاضي اماث أ قلي ىنزوأ كرشأ وأ لتقنمنا عزت تنأو كنيد ىلا
 | اًذهىشحو لاقف احاصالع لعو نمآو باننمالا ىلاعت هلال زناف هلك كلذ تاعفدق

 أ هبد رشين أر فغيالهللانا ىلاعت هللا لزناف كلذ ريغ لهفديلع ردقأال ىلعا دددش طرش

 | لزناذالمأ ىلرفني ىرد أ الفةهبشىفدعب ىنارأ ىثحو لاقف ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو
 | ءاسفاذه من ىثحو لاقف هللا ةجر نماوطنقنال ,مسفنأ ىلعاوف رس أ ىذلا ىدابعاي لقى لاعتهللا
 ديلولا نيديلؤلاو عسر ىبأ نب شانغىف تاي آلا هذه تازن لاقامهنع هللا ىضر رع نبا نعو ملساذ
 نم هللالبق/ال لوقن انكف اونتتفاف اوبذعو اونتفمث اولسأدق اوناكن يلسملا نم رفنو
 ىلاعت هللالزناف هاوبذع باذما مهيد اوكرتمث اولسأموق ادب أ الدعالو افرص ءالؤه
 ةعس رىب نب شابعدلا اب ثعب مثهدس هنع هللاىضر باطخلانب رع اهيتكف ةيآلا هذه

 لاق اضيأرعن.ا نعو # اورجاهو اعج اولساف رفنلا كئلوأىلاو ديلولان. ديلولاو

 انتانسح نم ”ىش سبل لوقنوأ ىرن |سو هيلع هللا ىلص هللالوسر بام ريشعم انك
 | تازنالف كلامأ اواطبتالو لوسرلا اوعيطأوهتلااوءيطأ تازنىتح ةلوبق» ىهوالا
 | انأراذا انكف لات شحاوفلاو رئاكلا لاقف انلاعأ لطس ىذلا اذهامانلق ةيآآلا ءذه
 ْ انيأراذا انكو كلذىف لوقلانع انففكف ةيالاذه تلزنف كلهانلق اهنماش باص أ نه

 | هلوقو ٠ هلاثوجر أبش انم بصير ناو هيلع انف كلذ نم ايش باصأ نم انباحص أن م

 ” || اهريغو رئاكلا باكتراوهليقو مومذملءف لكفدحلا اوزواجتىأ مهسفن أ ىلعاورسا
 هللاةجر نم طونقلاو هللاةج رنه اوسأمالىأ هللاةجر نم اوطنقنال شحاوفلان م

 2و2

 روتر



 « صزلاةروس ) :

 رهاظلا ف الخ ةبوتلاب هديسقتو بيذعت دعبواو اوذع «اءج بونذلار فني هللازا#
 هناؤههإوَش لياعتلاو ةيآلادن رش, نارفغيالهللاناهلوق كر شل ادعامف هقالط ا ىلع لدو

 ىعدتسياممدقتوةرفغملادعبةجرلابدعولا ورصحلاةدافاوةغلابملا ىلع « مي>رئاروفئلاوه |
 نرط سك و مرت نييضتقملا صاصتخالا وةلذلا ىلعةلالدلا نم ىدابع ىفاممت رفخغملامومع

 اهقالطاو ةرفغملانع الضف ةجرلانع اةلطم طونقلا نع ىهنلاو مهسفناب فارسالا

 متنملاو ىنغتسملا هنا ىلع هتلالدل ريمتلاعضوم هللامساعضوو بون ذا رفغب هللا ناب هليلعتو

 ىلنوكينابحاام لاقمالسااوةالصلا هيلعدنا ىوزام وعينا ديك أتلاو قالطالا ىلع

 نموالأ لاقمث ةعاس تكسف كرشا نمو هللالوسراي لجر لاقف اهباهيفامو اسدلا
 سفنلالتقو نثولادبعن هنا دمحم عزب اولاقةكحملهاناىورامو تارم ثالثكرشا
 ليقوتازتف سفنلا انلتقو ناثوالا انديعدقو رجاهنملو فيكف هلرفغيمل قحريشب

 هلوقاذكواهموعىننال ىشحولاىفوا اونتتفاف اونتف ةعاجف ديلولا نيديلولاو شابعىف

 « ميحرلا روفغلا وهدلا امج بوثذلا رفشي هللانا ظ رئابكلانم هللاركمنم نمالاو
 اماع مدقالا ف اقالطاو ىصاعملاب هارغا نوكي اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه لج تاقناف

 نه هلصاخالدنا ىصاعلا نظينا زوحال هناىلع هسننتلا اهنم دارملا تلق نكعال كلذو
 لاز بان ىتموالا ةاصءلا نه دح أ الذا هتلاةجر نم طناقوهف كلذ دقتعا نهناف باذعلا

 باناذاىأ اعبج بوبذلارفغي هللاناهلوق ىنمف ةجسرلاو ةرفثملا لهأن م راصو هباقع
 ىلاعت هللاةئيشعىلا لوكوموهف بوت.نأ لبق تامنهو ةيونذ ترفغ ةبوتلا تحتَ
 ةبوتلاف هتجروهلضف ةنلا هلغدي مث هبونذ ردقب هيدع ءاشناو هنعافعو هلرفغ ءاشناف

 بذسيءلءلو اقلطم رفغي ىلاعت هللالعلف بواظم باقعلا فو>و دحأ لكلعأ ةبحاو
 1 ملعا هللاو كلذدعب وفعي مث

 مد ةب الاب قلعتت ثيداحأ ركذ ىف لصف جه
 ركش وهو صق صقاذاذ دحم لا لخد هنا هنع هللاىذر دوعسم نبا نع ىور

 اوفرسأ نيذلا ىدابعايلق أرق مث سانلا طنقت مل لاقف هر ىلع ماقف لالغالاو راثلا
 تلاق ديزي ثني هامسأ نء#اعبج بونذلارفغي هللانا هللاةجرنماوطنقتال مهسفنأ ىلع

 مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابعإي لق لوقب مل-و هيلع هللاىلص هللالوسر تعم
 هثيدح لاقو ىذمرتلادج رخأ ىلاسالو اعبج بونذلارفغي هللانا هللاةجرنماوطنقتال
 ملسو هيلع هللالص ىنلانا هنع هللاىضر ىردهلا ديعسىبأن ع ( قل بيرغ نسح

 تال جرخ مئاناسنا نيعستو ةعست لتق لجر ليئارسا ىبيف ناكلاق
 ةيرق تنأ لجر 4لاقف لأس لمحو هلكتفال لاق ةبون نم ىلله لاقف افا

 ةكئالمو ةجرلا ةكئالمديف توصتخا انو د :كرداذ اذكو اذك

 اوسنقلاقو ىدعابت نأ هذه ىلا هللا وأو ىبرقثنا هذهيلاىلات هللا حواف باذعلا
 /| لعفل هر قتف رشي هدهملا ترقأ دوف اميلي بهار ىلع لدفلاق ىملسملو ىرامم

 ةءارتىفو كرشلاالاامعوفعلاب

 رفغي ماللا هيلغ ىنلا

 ريظذو ىلا بالو امج بوذا
 فوألا ىنو تالابملا ىنن

 اهايقع فاخالو هلوقف

 لتاق ىثحوىف تلزنلق
 نعءو هنع هللاىذر ةزج

 سس وهيلعةهللا ىلص هللا ل وسر

 ايوان ىلزا تحاام
 وهدنا ) ةيآلا هذه اهيف

 متاظع رتسب ( روفغلا

 فك( ميحرلا) بوث ذلا
 بو ركلا مئااظف

 ام.ج بونذلارفغي هللانا)

 نم باننمل(روفئلاوهدنا
 (ميحرلا)هللاب نمآ ورفكلا

 ةبوتلا ىلع تامنمل



 هج م٠ زج ( نورمثعلاو عبارلاءزجلا )

 ليتالاهناذ «نورصنتال مث باذعلا مكيأينا لبق نه هلاومل-او مكبرملا اوبيناو»

 صالخالاوةبوتلا نعىغتل بيذعت قبسوةبوت ريغ نمدحال كل ةرفاملا لوصح ىلع
 نآرقلا «ركبر نم مكللا لزنا ام نسحااوءبتاو# بيذعتلاب ديعولا ىف انتو لمعلا ىف
 هلملوذوسنملاز ود مسانلاوا صخرلا نود مئازءلاوا هنع ىهنملانود هبرومأملاوا
 مثةثام هب لمكفهل هلتقفال لاقف ةبوت نمدإ لهفاسفن نيعستو ةمس:لتقالج رنا هللاقف ءاناف

 ةبوتنم هل هف سفن ةئام لتق هنالاقف ملغ لحرىلعلدف ضرالا .لهأ لعأن ع لأس

 هللازودسي اساناامناف اذكو اذك ضرأىلا قلطنا ةبوتلا نيبودني لوحننمو منلاق أ هلااوبوتو(مكبروملا | ومنأو)

 فن ناك اذاىتح قلطناف ءوس ضرأاهاف كضرأىلا عجرتالو مهم هللادبعافىلاعت | دلاوصلخأو ( هلاولساو)
 ىلا هتاىحواذ باذعلا ةكئالمو ةجرلا ةكئالم هفف توصتخاذ توملا ءانأ قيرطلا
 ىدآ ةروسىف كلم مهانأف امهنءام اوسيق لاقو ىدعات نأ ءدهلاو ىفرشت نا هذه

 ىدأءودجوفاوساقف هلوهف ىندأناكاممأ ىلاذ نيضرالانيبام اوسيقلاقف هني ءولعسف
 | لقلاةدنعمهاىضرةريرع ىبأن ع ( ى )ل ةجرلاةكئالم هتضيقف دارأىذلا ضرالاومل
 ةياورىفو طقاريخ لمعي ملةياور فو هسفن لع فرس أل جر ناك ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 | ىتورذمث ىنونعملا مث ىنوقرحافتانأ اذا هينبللاق توملا ءرضح الف طقةنسح لمعمل
 ىلامتهّللا عاف كلذ هبل مف تامالف ادح أ هيذعاماباذع ىبذعيل ىبر ىلعردقنئل هتلاوف خرلاىف .

 كتيشخ لاق تعنصام ىلع كلج املاقف متاقوهاذاف تلعفف هنهك فام ىج!لاقف ضرالا

 لوقب سو هيلع هللا ىلص هتلالوسر تممسلاق هنعو كلذب هلرفنف كتفاذع لاقوأ برا

 مكسأينأ لبقنم )لمعلا
 ( نورطصفتال م باذعلا

 لوزن لبق اوبودتت ملنا
 نسحأ اومبتاو ) باقعلا
 لثم( مكب رنه مكلالزنأام

 لوقلا نومقسنذلاهوق
 هلوقوه:سح أن وعتنف

 ىلا ولبقأ(مكب رولا اوسأو)

 اولس أو)رفكلانمةبوتلابمكبر
 ناكف ده ةدايعلا رخآلاو بنذم امهدح | ناياممم نالحر ليمارساىىف ناك نم) هللا اوعطأو هتلاباونما (هل

 رصقاهللاقف بنذىلعاموب هدجوفرصقا هللوقيف بنذىلع رخآلا ىري لازبال دهملا | ىبز_إ مكيتأي نأ لبق
 ةنطلا كلخدال لاتوأ هتلاكلرفنبال هللاو لاقف انقر لع تشمبأ 1 راق 2 .

 . ل و 0 , 3 2 ورا هللاض قف ةب ةلاعتس تلد قل 1 ا يعل قامو 07 50 : 1 0 ل نان اص

 اويهذا رخ الللاقو ىجرب ةنلا لخداف بهذا بنذماللاقو ارداق ىف 0 0
 0 2 1 3 1 م ل“ أ. لمت دباحأو ىعحولاف
 دوادوبا هحرح هنرخأو ءاسد تعهو ةملكي هللاو ملكت ةرارهوب لاق رانلاىلا ميلا لزن ام ع

 : 0 ء : 006 5 1 يا

 كنا مدآ نباي لجو نع هللا لاق لوش م ومزلع هللا ىلص هللالوسر تءع“لاق سنانع مكبر 5
 ءاىسلا نانعكي ونذتغاب ولمدأ نباايىلابأ الو كتم ناك امىلعكل ت رفغىنتوحرو ىنتوعدام 57

 ىتتيقل مث اياطخ ضرالا بارقب ىنتينأ كنأول مدآنباإي ىلابأالو كلت رفغ ىت رفغتسام

 بامعسلا نانعلا ءاعسلا نانعهلوق ىذمرتلا هجرخأ ةرفغم امارقب كتينالأش ىبكرششنال
 هلوق # اهالم برا اموه فاقلا مب ضرالا بارقو اهنهكلنع اموه ليقو

 ىأ © هلاوملسأو  ةعاطلاو ةبوتلاب هيلا اومجراىأ « مكبرولا اوبينأو 8 لجو نع
 هنه نوعنخال ىأ « نورصننالمث باذعلا مكتأينا لبقنم  ديحوتلا هلاوصلخأ
 ىلع ةي آلا ىنعمو نسح هلكدنال نآرقلا نمي« مكبر نم مكبلا لزنأام نسحأ اوعبتاو ©

 عيقلا ركذ نآرقلاىف لزنأ هناذ هتصع» اوبنتجاو هللاتعاط اومزلا نسحلا هلاقام

 ( بنتن )



 ا ا ا هي

 (لوقننأ) مكتافغطرفلا يش نوال متاكنوافاف مننأو كوفي ىأ( نورعشنال متنأ و ةثغب باذعلا مكشتأي نأ لئقنم)
 جاب اماسفنالا نم ةزيعم سفن داربنا زوو رذاكلا سفن ىهو سفنالا ضعبام دارملانال تركت اعا(سفن) لوقنالثإ

 لصالا ىلءىنرسسحاي ”ىرق وملكتملا ءايزم لدب فلالا( انرسسحاي ) ريثكتلا دا ربنازوحنو مظعباذءبوأدبدش رفكلافف

 ( هللا بنحىف ) تحير اميىف اهلثم ةيردصمامو ترصق(تطرفام ىلع)هنم ضوعملاو ضوءلانيب عسا ىلع ىاترسح ايو
 هتيحانودبن احونالف بنج ىف انأ لاقب ٍبناملابنجلاو هللاركو ف هللادبع فرح ىفوهتاذىفوأ هللا ةعاط ىفوأ هتلاسعأ
 هقح ىف نود.رب هبن اح ( يمزلاةروس م ىفوهبنح ىف طرفاولا مث يأ 7010 لقطع بنجلاو بناجلا نيل نالفونالفو

 هس 4 - حج بس تثآ

 ماو ةتفب باذعلا مكستأين البق نمؤط ةعاطلا لعةنظاوملاو ةبارالاك ملساو ىختاوغغام

 سفن ر يكسو لوقت نا ةهارك © سفن لوقتنا  نوكرادتتف هئيصع «نورعشتال
 ىثعالا ل وقتك ريثكتلواسفنالا ضءب لئاقا نال ليلقتلل

 ايضفم سأرلا ضفنب رك ى نانا « هوي تفتهوا عيقب برو

 # هللا بنج ىف © ترمصق « تارفام ىلع لالا ىلعءابلاب"ىرقو # انرسحاي

 ىربربلا قباسلاق هتعاطوهو هقح قىا هبئاح ىف

 عطقت كيلع ىرح دبك هل « قماو بنحو هللانيقتتاما
 هلوقك ةغاابم اهنف ةيانك وهو

 جرشحلا نباىلع تبرض ةبق ىف « ىدنلاو ةءورملاو ةحاما نا

 | بن ا,يحاصلاوهلوق نه هيرق ىف لدقو ةءاطلاك فاضم ريدقت ىلع هناذإف لو
 | تنك نا لعوهلهاب نيئزهتسملا «# نيرخاسلا نم تنك ناو © هتلارك ذ ىف ”ىرقو

 | داشرالاب# ىناده هللاناوالوقت وأ 8# رخاساناو تطرف لاق هن اك لاهل ىلع بصن
 ىحامملاو كرمشلا « نيقتملا نم تنكل 8 قحلا ىلا |

 ! نسحالا لقو هيذخأتو هرثؤتل نسما رك هيفبعرب الثل نودالا 1 بتل !ز

 ا
 ْ مثأ وة تاكل مكيأبنأ لبق نم و خوسنملاب لمعلا كرتو مسانلا عابتا
 اورداب ءانعم لدقو لوقت الثا ىأ « سفن لوقت نأ © هنع نيلفاغ ىنمي « نورعشنال

 ىفتءيضام ىلع ليقو هللاقحىفلدقو هللاسمأ ىف لبقو مللاةعاطف ترصقام ىلعىأ
 تنكناوو» ىلاعت هللااضر ىلا ىدؤي ىذلا بالا ىف ترصقام ىلع هانعم لبقوهتلاتاذ

 هفكيمل لبق نينمؤملاو هلوسربو هداتكبو هللانيدب نيئزهتسملا ىأ « نرخاسلانمل
 ىلا ىندشرأ ىأ « ىناده هللانأوا لوقتوأ © اهلهاب رم ىتح هلادعاط عيضنا .
 هكرنثلاىأ «نيقالا نم تنكل © هتعاطو هند |
 ا

 أ #* اترسحاي 8 سفن لو-ةننا لاحىلا اوريصتنأ فوخل دقو لوقتنا اورذحاو

 | هللا بنج ىف تطرفامىلع  تافامىلع نزحلاو ماقغالارسمملاو ىنزخايو ىدنايىأ

 كنالةيانكلا باب نماذهو

 ناكم ىف سعالا تينأ اذا
 هب أدقف ءزيحو لحرلا

 كرشلانمثيد اهئمودنف

 ناك لح رلا لصينا ىناشا

 لاقوهل-حالىأ لجرلا
 قيرط ىف ط رفءانعم جاحزلا

 رارةالاوةديح ون وهو هللا

 سو هيلع هللا لصد ةوبذ

 (نيرخاسا| نا تنكناو)

 هفكي ملةداتق لاق ني زهتسملا
 رخخ# ىتح هللا اًةعاط عيض نا

 كك نانو َلَغ واهلهأ نم

 لاق هناك لالا لع بصنلا

 َّىَأ رخاس انو كل رف

 ىيرخ# لاح ىف تطرق
 (ىناده هللا نأ لوقو أ)

 ةنياطتخولا انا طع اوعأ

 نم: (نيقتملا نه تنكل)

 لاق كرسثلا نوقتب نيذلا

 روصنموب أ مامالا ّمشلا
 رفاكلا اًذهىلاعتهللادجر

 نع هللا ةيادم ع

 ) هت باذعاا مكينأي نأ لق نم ( هباشتع اودعآو همك اواعاو هفازح اومرمحو هلالح اولحأ نآرقلا ىلا

 تطرف امىلع ) اتمادناب ( انرسسحاي) سفن لوقنال عىل ( سفنلوقتنأ ) هلوزننولتال( نورعشتال متأو ) ةأجت ٠ "١
 ىلو(لوقتوأ):لوسرلاو باتكلاب نيئزّمسملا نم تنك دقو ( نيرخاسلانتنكناو ) هتلاةعاط نمتكرت( هللابنخ قف

 ندحوملا نه ( نيقتلانمتنكل ) ناعالاىلنيب( ىتاده هتلانأول)لوقتال



 ' ىدهلاناطغأو ةيادهلهتلاانقفوول نولوقب ىانيدهل هللانادهول مهعابتالاولاق نيذلا ةرفكلا كئلوأ اذكو ةلزتمملا
 قيفوتلا هاطعأو مهادهلب نولوقب ةازتءملاو انقفوبملو اناذُحن ةياونلاو ةلالضلار ايتخاانم !ءنكلودبلا مانوعدل
 ناكو ىوغو لض هطمي مل نمو ةمصعلاو قيفواوهو ىدتها كلذ ىطعأ نم افطلهتلادنعزا لصاحلاو اودتمم مل منكل
 .ايندلا ىلا ةعجر(ةركىل نأ واباذءا|ىرتنيح لوقو أ )كلذ هليصنم نكم امدعب قحلاهمبيضكو باذملا هبابهس ا
 هيلع هللا نمدرىلب(نرفاكلا نمتنكو تربكتساو ا. تب ذكف ىنايآ كنءاج دق ىلب) نيدحوملانم (نينسهلا نم نوكاذ)

 ةيادهلا راتخانه كتنكمو لطابلانم قحخلا لبسو ةياوفلا نم ةيادهلا كل تنيو ىنايأ كتءاحدق ىلإ لوشدناف

 هتعضو كلذ تكرت نكلو 4 7١ زي>- لطالاىلع ؛ نورشعلاو عبارلاءز+لا ) قحلا رايتخاوةياوغلا ىلع
 1 02-2227223 2 7 نت دع 2 وو ص صات مدعم 7 الل دك ددقك دقح لح دج حي ح27

 لمعلاو ةديقعلا ف # نينسحلانم نوك افةرك ىل نا وباذملاىرت نيح لوقتوا # |
 | دق لب » هتحت لئاطال اع اللعتو اري لاوقالا هذه نم ولختال هنا ىلع ةلالدللواو |

 ترث آوه4وبقنعتريكتساو
 تاغتشاو ىدهلا ىلعةلالضلا

 ءاحامناف هب تما امدضب
 رذعالف كلبقنم عيبضتلا

 ىريدقت ىنل باوج ىلبوكل
 امىتادههتلان أول ىنمملانال
 نرش ملاعاو تيده
 نم ديال هنالدهبباوهملا
 ىل_عسفنلا لا وقاةياكح

 اهني نهباوجلا مث اهبينرت
 موبو)ب اولا ىضاقااع
 اوبيدك نيذلاىرت هلا

 زوحيالاع هوفص و (هللا ىلع
 كيرمثلا ةف اضا نم هيلع
 تافصلا قنودهيلادلولاو

 أادتبم (مههوجو) هنع
 ىف.ةلجلاوربخ (ةدوسم)
 نا لاخلا لع بصتلال ع

 رصبلاة يور نمىرت ناك
 باقلا ةيؤر نم ناكناو
 مثيج ىف سيل ) نان لوعفم
 (نيربكتمال) لزنم (ىوثم
 تريكتساو هلوقىل:راشاوه

 حور ىجننو (هللا ىجتنو)

 امل هيلع هللانم در 6 نيرفاكلا نم تنكو تريكتساو اهب تبذكف ىنايآ كنءاح |

 ناارقلا قرفب هعدقت نال هنع هلصفو ىلا ىنمم نم ىناده هللانا ول هلوق هنت

 اهيلع لمتاموا ةدشلا نه مهلا اعب *# ةدوسم مههوجو 8 دلولا ذاختاك

 وهوةعاطلاو ناعالا نع «نيريكتملاط اقم «ىوثم متهجىف سدلأوف واولا نع

 نوك افؤطايندلا ىلاةعجر ىأ# ةركىلنأول ف انايعىأ# باذءلاىرتنيحلوقتوأ 9
 لطاب للعتلاو ةلئازراذعالا ناب ليوأتلا اذه ىلامتهتلا باحأ من دحوملا ىأ# نينسح لا نم
 هللا نه تسيل تلق ىأ#ب ا. تب ذكف و نآرقلا ىنمي # ىنايآ كن ءاحدةىلب ىلاتهلوقوهو

 وبدكن يذلا ىرتةعقلامويو ني رفاكلا نمتنك وإإل ام ناعالا نعت ريكتى أ« تريكس اووف
 انلعف انئشنا انيلا ءاشالا نولوق. نيذلامهل.ةواكيرشو ادلوهلنا اوعزىأ © هللا لع

 داوسلا عاونا راسل فااخم داوسوهلق # ةدوسم مههوحو و لعفنمل انئشناو

 نيذلاهللا ىبخيو 9 ىلاعتهلوق 6# ناعالا نءىأ * نيربكتملل ىوثم مهجىف سيلأ © |
 'ىرقو ةامتلاو زوفلاىلا مءدؤت ىتلا قرطلاىأ # مزا_فع 8 كرمششلاىأ # اوقتا
 رانلا نم ةنسملالاعالاب ,مزوف مج ىأ مها زافع

 | دقفي للعتي مث طيرفتلاب رسمتي هلال دوجولل قباطملا مظناب لكي دودرملا ريخأتو |
 | هيفام الو دبعلا لعف ىف ىلاعت هللا ةردق ريثأت مدنعال وهو ةعجرلا ىنت مث ةيادهلا |

 | ثيأتاي "ىرقو ىنملال ع با طمخلا ريك ذنو تفرع اك هيلا لعفلا داتسا نه

 | زوال امب ءوفصو نإب 6 هللا ىلع اوبذك ىذلا ىرت ةميقلا موو 8 سفنلل

 | ريمضلاباهيف فتكا ورصبلا ةيؤر نه ىرتنارهاظلا ذالاح ةلاو لهجلا ةملظ نه |

 مهحالشب مهن زافع 8 ىجيو ىرق وهما وقتا نيذلا هللا ىجمبو ف كلذكن ورب مال ريرقت

ٍِ 

١ 

ْ 
 2 27 دك ع وج ع 2 7س سس تمصوس ع وعجل همسسومو تس مهو م معمم دع وص جشم ه2

 6 ميغال ) ةزافملا ريفتو هنمءدارعرفظو ه.لفأ اذا اذكبزالاق مهحالفب (تزافع)كرشلا نم (اوقنائذلا)

 مهل هللا لوقبف نيدحوملا نم (نينسحلا نم نوكأف )ايندلاراد ىلا ةعجر(ةركىل نأول باذعلا ىرتنيح)لوقنال لو (لوقتوأ)
 ( نيرفاكلانم تنكو )راعالانع( تربكتساو )لوسرلاو باتكلاب ( اب تبذكف )ىلوسروىباتك (ىنإلآ كنءاجدق,ىلب)
 رب نعو هللا تانبةكلالملااولاق نيحةكئالمللاو ىسيعورب نعىف ( هللا ىعاوب ذك نيذلاىرت ةميقلاموبو ) بنيد ىلع ني رفاكلا عه

 (اوقنا نيذلاهتلاىجتنو) نيرفاكلل لزنم( نيربكتللىوثم منبج ف سدلأ )ةقرزم مهنعأو (ةدوسم مههوجو)هللاداو ىسيعو
 مءاسحاو ناعب(ميزافع) .مراوعاط ا واونمآ



 نزحلاو ءوسلا ىف. مهجتي نة ودلا مهسعل ليقف من - ذاقعاعو لق هلك ( نونزحم ع معالو ) دا لآ

 ةاعم ىأ باذعلا نم ةزافع مهتيسحن الفى لاعت هلوق نم رم مهتاجعم بالسلا 5 ىزَح ميرا

 لاع الاةزافملا امهنع ا سابع نيارسف اذ هلو لاصلا لمعلا تاهت بيسو حالقلا م ظعأ نم نم ا
 وهو حذلفلا بدس اص هلأ 1 صرلا هروس م لمعلا 5 عك أ رح م تبدسإ ذوو ةلسلا

 نآزو-وة وع ا اصلا لما و ةداسلابو هماسقا هب اهيسضخ داصلب اهريسفتو ةونلا 0
 هسفن ىف اصا | لمعلا ىمس ءابلاوديا] فاضملاب هلاقيبطت عدحاب صفحريغ نويف ةركلا أرقوءببسلاىلع اهل قالطأ

 لخألو اهبس هنال ةزافم | نوحو  نؤنزحأ خالو ءوسلا هلال 8 هلوقلوا الس 0
 لوالاريسفتاا ىلعمهسعألل )| لع وهو رفكو ناعاو رشوريخ نم © *ىثلكقلاخهتنإ# ةزافملا ناببل فاد ةتساوا | 0

 هلحموبتأتسم مالكمنال || اهيماكلعال « ضرالاو تاوعمااديلاقمدإ هيف فرصتلاىلوتب # لكو 'ىثلك | ١
 ىناثلا ىلع لاما ىلع بصنلا ١ ةلالددينم هيفواهلهظفح و هتردقنء ةيانكوهو هريغ اهيف فرصتلانم نكمئالو
 صفحريغ ىفوك معازافع | عجوهو اهحعتافم هدس نمالااههف فرصتنالو اهلخدنال نئازاانال صاصتخالا ىلع

 لعدر('ئشلكقااخهللا) || وريك اذك ذوذدكلا ىلع ددك ١ب رعمديلقامجلبقو هتمزلا اذا هتدلقنمدالقموا ديلقم |

 ىلعوهو)ةيونثلاو ةلزتدملا || هللاالاهلاالاهريسفت لاقف ديلاقملا نعاس ودنلع هللا لص ىنلا لأس هنا هنعللا ىض ر ناةءنع | ا

 هل) ظناح( ليكو ”ىثلك || رخ ًالاولوالاو» هتلاالا ةوقالولو-الوهتلارفغتساو هدم هللاناعسو ربكامتلاو |[

 (ضرالاوتاوعسلاديلاقم | هللزا اذهىلع ىنمماوربدق *ىثلكىلعوهو تيعو يحيريخلا هديب نطابلاورهاظلاو | ظ
 انيع 1 كلان واه ال 1 نه ضرالاو تاومتاريخ متافم ىهو دحعو ام دحوب « تاملكلا هذه

 اك ا افلا ىجتنو هوي لصتم «نورساخنا ره كئاوا هتلاتاي باورفك نيذلاو و هباصا

 نئازاا ظفاح نالةيانكلا 5 ىلع علطم دايعلا ىلع نومهم هنا ىلع ةلالدال ضارتعا امهنيامواوقنا نذلا

 قفا وعا اسس ربدمو كال هىفو هللالضف نينمؤملا حالفىف ةدمعلاناب راعشالل مظنلا رييغتو اهلع زا

 مهلوق هنمواهديلاقمكلع دارملاوهيلياعوامركللةيضقديءولا, ضررعتلاو دعولاب عرصتالو مهسفنا اورسس ناينيرفاكلا أ
 ىهوكيملادلاةمكاءنالذ | هديجمو هديحوت تاطوا ضرالاوتاومسلا مابءدادبتساو هتردق لئالد هللا تايآب

 ديلقااهدحاو متاقملا امىأ# ”ىش لكقلاخهللانونزح هالو ظهوركملا ميصيال ىأ هءودلا مهسكعال 00 1

 نم اهل دحاوال لبقو || ةلوكوم اهلك ءايشالاناىأ# ليكو ىث لكىلءوهوو ةرخ ًالاوايندلا ف نوكيوأ ن'اكوه
 اهلصأ ةملكلاوأ اهظفا | تاومسلا نئازخ عتابفم ىأ * ضرالاوتاومءا ديلاةمدلإل اهظفح متاةلاوهفديلا

 أ زجارلا لاق برءمىسرافوه لدةس ابق ريغ ىلعديلقا ليةوحاتفملثمدالةماهدحاو ص رالاو وا
 ديلقاياهقلع لباعيملو « ديرغت توصب تيدا هذول

 ١١ نارا طئاجوال ةيانكلا بابنموهو اهظفاحو اهعأ كلام ىلا ءتدتنا نأ ىف :ءلاو و

 قررلاو هكرلا 1ر6 اوم-كادنلاةم ل.ةواهدءااقم كلع .ىدلاهئارماع سارا 1

 2 اره كئاوأ © ةرعهابلا 0 0 متازافع نيقتملا هللا محن ةرهاظلا هناب ابا ودحج ىأ هللا تايب اباورفك نيذلاو# تابنلاضرالا ديااقمو رطملاو
 نورساكلا هاو رفكنيذلاو ا لسمعة م 4 نورس رم تيرا
 نوزئامو اهيف نيفلكملا لاع أ نم ”ىشهيلع الف هيلع ممم وهف ( سمه ناو و ( "ىف لكقلاخ هايم هت لل 5

 نوكينااوددجو اورفكنيذلاو هاب غافودقلاخ هللا ضوالاو تاوعتلا ىف“ىش لكنا ىلعهيلياع وأ اهيلع
 ع 5 :

 ىث لكل عوهو) + ةذمن ا( * لكقلاخهللا) هريغ نزحاذا (نونزمم هالو ( باذعلاو ةدسل |ييسال(وداوسإالا

 تاومسلا ْنَئازخ(ضرالاو تاوملاديلاقمهل ) ليكوديهش مهلاعأن م هيث لك علاق و ليفك ”ىثلك توق لك 0019
 هروب الاف ) نورسالا مك اوا) نأ رقلاوإسو هيلعهللا ىلص دمحت (هللاتاي ااورفك نذلاو ( تابنلا ضرالاو رطملا

 : اورقك نذلاو ) ةيسراف

 مه كئاوأ هللا تايآآ

 هاوش لصتموه(نورساالا
 ِِع 4 م

 ىااوقتا نيدلاهللا ىحمد



 ,تلاديلاقمدل هلوق 0 سودا هللالس هللالوسر ناثع لأبب ليثو نورساملاا 1 كلذك سمالا
 وجالأو هللا رفغتسأو هدمحوهتلاناعسو ربكا هتلاو هتلاالاهلاال اهريسفت كلبق دح امنع ىناًأسام ناعاي لاقف ضرالاو

 هتلنا اذه ىلعهإبوأتو ريدق "شلك ىل !ءوهو تعويم ريخلا هدب لطابلاو رهاظلاورخ ًآلاولوالاوهوهللاب الا ةوقالو
 هللا اناا ورفك نذل وهباصأ نيقتاان هاج ملكت نونا وتاومكاريخ عتافهىهو دحتوامبدحوب تالا
 كوم ( دبعأى وس أت هللاريغفأ ) كناب آن. دملا كاعد نمل ( لق) نور مساك مه كب كِئ ؛اوأ هديحلو هديحوت تالكو

 دبعاي هتلاريغفأ بصتناو دم هي 00. رح ىنومأتىءاش 4 نورشعااو عبارلا:زإلا ١ لصالا ىلع ا
 داتعو ساتعا ىو سأتو
 اذهدعب ساي دبعأ هتلاريغفأ

 (نولهاجلا اهأ) ناببلا
 ىحوأد_ةلو)هقلادبحوتب

 (كلبق نمنيلا ىلاوكيلا
 مالسلا مهيلع هايبنالا نم

 (كلءنطبعل تكرشأ نأل)

 قاورمأ هتلاريممأ لق يف باوثلاوةجرلان 1 مهزيغنالإ راح هتف ٠

 قون عاسو ديعاوملاو لئالذلا هذه دعب دبعا هللا ريغفأ ىا #« ن رولهاجلا اهيا دعا

 ١١ كهلاب نمؤن انتهلآ ضعب ! مسا اولاقو كلذ بقع هب هوسمأ مهنا ىلع ةلالدال ضارتعا

 قنودست ىنعع هنال دعا قاومت ةيلع لد اع 6 ةمطقا نا زوو م يتوابغ :طرفل

 10110717 ا رخحا هلوفك دعا فرو نأ قدح ذبعا نأ 2و هلع: نا لع

 عفانو لصالا ىلع نينوالا راهظاب نو 1 ل نا ارقو ثصنلاب دبعأ دءأ رك"
 ىأ 4 كلبق نع نيذلا ىلاو كيلا ىجوا دقاو  اريثك فذحن اهناف,ةيناثلا فذحت |

 0000م7 ا

 1 ِ ١ تت |
 دارفاو ةمالا مكح ىلع راعشالاو ةرهكلا طانقلو لسزلا عمت دارملاو ضرفلا لدس (نيرساملانهناوكتلو) ىلع مالك« نيرسا-1خا نم ن وكتلو كلم نطدتلا تكرشا نال 8 لسرلا نم كربشل 0 3 6
 ىلع ترشأن ل لاقاغاو
 مسهيلا ىجوملاو ديحوتلا

 عدا ها:ءمنال ةعاج

 نطرحل تكرشا نالكيلا

 كلق نمندلا ىلاو كلم

 ةئطؤم لوال!ماللاو هل
 مال ةيناثلاو ف وذا مسقال ١

 قالطاو تاوجلا نايرخالاو مسقلل ةئطوه ىلوالا ماللاو دحاو لكر اتعاب باطآخا

 ىلع نو ناو مقا مهكرش نالمهصئاصخ ن م 20 نأ لمت طاخالا |

 كئاّؤاَذ رفاك وهو تنف هند نع مكنم ددنرب نمو هلوقىف هب حرص آم توملاب دسقتلا أ

 هللا لب 2 تبشلا 1 تسملا فاعع ند ةيلع نارسخلا تاطعو مهلاعا تطيح

 3 كيذك نكي م ضاصتخالا ىلع مدعتا ةلالد الولو 4 هو سا 6 در 4 دنعاف أ

 صاصتخالا بح وه ىلا ةراشا هبفو كيلع هماعنا نب ركاشلا نم نكد

 ١ نيدىلا هوعد شيرق رافكنا كلذو # نولهاجلااهادبعأ ىورعأت هللا 0 أ لق ل ْ

 وهف ءزيغدبع نك ةدايعال تا 0 عطاقلا ليل دلا نال'لهلاب مهفصوف هئيأ |

 ٠ يزال 6 كاع نطيل كرش كل كقزم نيا لوكا ىسرأ دلو ف لهاب
 هللا نالهريع هيدارملاو او هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم باطخ اذهو كرمشلا لق هلع |

 | نيسان م ناوكتو وف رينا ديد ةيفوءارشلا نم ملسو هيلع هللا لص هيب" مصع لجو نع
 ا ىلاعتهلوق مك 1 الو و نيتي املا نمنكو درعاف هللا لب

 ىعأ ساو اناس 7
 طرشلاو مسقلا ىباوج
 هلع عتمالكلا اذه عحاعاو

 نو رشا هلسرناب ىلاعت

 هنلع ينال باطلا نال

 4 امو 2 نط 0 نئل لقواهضرف عي تالاحخلاو ضر فلا لبيس ىلع الو هربع هندأ رااومالسلا

 تدنعنالد هندايعإ كوسا 0 ديمتال لاق هلاك هل اةدامع نم هيءوسمااملدر (دايعاذ دللأ لب)رسلا 0 كندبو ىسبام

 نأ نمكيلع هبرعنأام ىلع( نيرك ١ كلل نم نكو )ةنعاض وع لو.فملا مدّش لءحو طرشلا فذ هللادعاف

 / (نواءاجلاا ما دبعأ هو وس اند ) نتد (ريغفأ) كنابآ نيد ىلا مجرا هل هلا وان نيح ةكملهال داي( لق لق ) ةبوقعلاب دن ووبغملا

 ' نوكتلو)كرشلا ف(كلع نطبحتل تكرشأنأل ) لسرلا نم (كلبق نم نيذلا ىلاو) نآرقلا ىف (كيلا ىحوأدةاو)نورفاكلا
 1 ةوبالانم كيلعهللا من أ اع (نركاشلان هنكو) دحو( ديعاف هللا لب ( ةيوقءااب نينو.هملا نم ( نب رساخلا نم



 ا ا ا
 ءايشالا نم ميظعلا ناكل ومدي ةدايعىلا 1 قع وتساب

 هتمظع ىلع مه«بن مثءردق ق-- هللاو ردقامو لبق هميظعت قحدمظع رو

 ذالك! دار / ان هنبع تاي تاو تاون و يا وب هتضق 1 ض 5 و لا ليت

 هلو 2و 5 0 0

 طوملا تا ا لا ع ١
 6 و نالو 5 7 اواهد ك تح رىظعت قو مهسفن | قدت يظعاو ردقام 03 ةردق قد هللا اوردق و © ٠ ا

 عنوقم 0 و3

 ادع هضرال او ةغاابملل
 ةوقلا مون هتضيق اه.ج ضرالاو © ديدشتلاب ؟ ىرقو هن قاليال اع ءوفضوو ال

 0 ير م ماظعاا لاعفالا ةراقحو هتردق لاوو هتمظع ىلع هيب“ © هنيع تاي ايوطم تاوئسلار 1

 أ نضرالاو ىلا لالا ند 0 ل رت نا ىلع ةلالدؤ هتردقىلا ةفاضالاب ماه والا اهيف ريحت قتلا
 3 20 ازا ع الود ةقيقح نيعلاو ةضقلا رايتعا ريع نم ليخلاو ندقلا"ةَس ٍِرْط لع هناغ

 ف 3 كف اوتمانقلا ' ظ رادقملا ىهو ةضيقلا ىندع تقلطا ضنقلا نم ةرملا ةْضنقلاَو لدللا 3 تباش ملوتك |

 نادك ميشال ظ ىلع بصتلابهتضيق ”ىرقو ةضيق تاذ ريد_ةتبوا ردصملاب زق فكلاب ضوللا |

 لاقو فكلاب ضورتملا | نوضرالا ا دارملا نال عيملاب ضرالا ديكسأتو ىهبملاب تقوال ادهبشت فرالا
 رت !ذكنرم ةضيق ىطعا (]| «تاومتااو لااا مالك 5 زو ةرئالاو ةبدإبلا اهضاعبا عيجوا عبسلا

 :١ امودعباام  نوكرسشي اع ىلاعتو هناهس اف اهيكح ىف ةموظن» ضرالا ىلع ةفوطعم ا
 ْ ءاكرشلا نم هيلا فاضي اموا مكارشا نء هتيظعو هتردق هذه نم ىلعا | ْ

 ١ نع ربخ أ مثد# .ريغدب اوكر شأن يد- هتمظع قح ءومظعام ىأ# ءردق قح هلا رجول |
 ١ اعىلاعتو هناعس هنيع تايوطم تاوءسلاو ميقا موب هتضيق اعيبج ضرالا وف لاقفهتمظع ١

 هللا لسمتلا 2 رولا ليدبج اج لاق هنعدتلا ىذر ,دوءسم نب هللا دبع نع( ق) #4 نوكرشي

 رشلاو عبضأأىل !ءلابخلاو عبص العض رالاو عبصأ ىلععاعتلا عضيمللا !نادجمايلاقف اسوأ
 | هيلعدتلا ىلذهتلال وسر كممخنأ كلللانأ لوةمث عبصأ ىلع قالا رئاسو عيص أ ىلعدامنال 1

 أ

 ردصملاب ةرم-آ ةضيرقا| ىنءم

 اذكار ل قاسم ذلك
 هتضبق اعيج نوضرالاو

 نهضبق هتضبقتاوذىأ |
 نا علب ةدحاو ما

 نويظع م ني-ضرالا

 ةضقالا / نآابسال نياعسو

 هناك خطا 010 8 ١ لع قاطارتاسو عيصأ ىلع ىرألاو ءاملاو ةباور :قودهر ردك قدها اوردقامو لاقو

 0 ةيحرقاهضيق ]

 نايفلذك روزا نوقع
 ةذف ةلكابالا ىنتالىأ

 ىممدي رااذاو هتالك أنه |
 قمل نأل هالك ةقلا
 رادقم اهتم نيقرألانا
 ةدحاو كك هضبشأم

 اب ع هدحاوت تدب ىت> كوخ بو هيلع هللا ىلص هلال وس رنا هيقو نهزبمت

 20 هللاىخر رعننان ء( ق ةب الا هردققح هللا اوردتاموأرق مث هل

 0 نهذخأي مث ةمايقلا مون تاوعتلا هنلاىوطي ماسو هيلع هللا ىلص هللالؤشر 8

 | هلا مشب نيضرالا ىوطي مث نوربكمما نبأ 0 ىلا ننأ كلملاانأ ٍلوق م ىلا

 | نايل كَ لو ةياودقو نودكللانأ نودابجلا نبأ كلنا
 ا

 هنع هوطين « للا 00 0 ع 7 يسن َّى 0 وب لاثاك رشتلا 0 كو طلا نمت

 ىلاعت وهنا مس )ا منغ نا مسقا هنال هيسقب تائفمهننع تانوطم ليقوهيردش هنمعو هت مئادمالب كام 5

 ءاكرمشلا رم هيلا: فايا مالعاامو ةتمظعو هتردق هذه نم دسبام(ذوك :

 ريقف هللا نااو !ا نيد وةلولغم هللادءاو لاق نيح هتهظع قد هللا اومظءام( هردق ق> هللا اوردقامو ) مالسالاو با ونا ْ

 تا ووسلا وةيقلامون ) هتطبقىف(هتضبقاء.جضرالاو) هتلادلذخ ىدوعلا فيصلا نب كلامةلاةمءذهو ض رقلاانهيلط '

 (نوكرشياع) عفتراوأربت( ىلاءثو ) دورااةلاةمنعدسفن هزل (هناخت) نيع هللا ىدياتلكو و ةيقلاموب مردشإلا



 ت ولا ليفارساو ليئاك مولي دب( نسالا ضرالا نمو تاوعن زم ) تام(قءصف روصلاىف خفنو)
 روصلا غفت و يىنعملانال عف ةرلا ل2 ىقىه هاى رخأدبف خش ا مث)ةينابزلاو كلامو نيءلا رول اوناوروأ شرعا ةلج مهلقو

 ماسيقم ءاذاق) ناكمريعىف 3 ةمولعم انوكلو مي ةلالدل تكفدحلاع' اور هيف , خخ مةدحاو ةكفقن

 تطخ هأخافاذاتوهملا رظن هيك مم» زي تاهملاف 4 نورشثمااو عارلاءزجلا ) مهراصب ًانوبلقي ( نورظنب

 مف هللاسعأ نورظت.وأ
 ةغفنا|نالع ةي آلا ثادو

 توذدال:ىلوالا نانا

 51211 كلا هيباقأو
 عزفال ىلوالا ثالثاءا ىلع

 رولا ىف عقنو لاقاك

 تودملل ةياثلاو عزفف

 تقرشأو):داعالل ةئلاثلأو
 نوش ) تءاحأ( ضرطلا

 قيرطب هلدعبىأ (اهبر
 لداءلا كلما لاقن ةراعتسالا

 كلدعب قافآلا تقرشأ

 كلعسقب امندلا تءاضأو
 رودالبلا تلظأ لاقباك
 ةالصلا هملع لاقو نالف

 تالظ دطلا مالسلاو

 همسا ةفاضاو ةمايقلامون

 ثيحاهي زب هلال ضرال ا ىلا

 اهفبصنبو هلدع اهفرشي
 محو هطسق نيزاوم

 ىرئالو اهلهانيب قلاب
 لد_لانم عاقبلل نيزأ
 مامالالاقو ةتماهل رعغأالو
 زوحمهللاةجرروصتمو أ

 هيروتيف اروث هللا قلخنأ
 هيااهتفاضاو فةوملاضرا

 هللا تدبكص .صخمال ىلاعت

 ضرآلا ىف نمو تاوملاىف نم قءصف و ىلوالاةرملاىنعي © روصلا ىفئفنو »
 مهناف ل فارساو ليئاكمو ليم اربح لبق © هتلاءاش نم الا ف مهيلعاشغموا ايماورخ
 ىلعلدن ىهو ىرخا ةخفن # ىرخا هيف ف ' مث  شرعاا ةلح للةو دعب نوتوع
 لم ىرخاو عطاوم قد حرص اك ةد>اوة خف رودلاىف عنو ىلو الاي دارملا نا

 بصنلاب ”ىرقو نوفقو:» وأ مرو. ن٠ نواق © مايق مهاذاف 8 بصنلاو عفرلا
 بناوملايف مهراصبا نوباق ىنءملاو ءريهث ند لاح وهو 4 وراغاب # ريخلا نا ىلع

 اهيف ماقا اع « اهبر روني ضرالا تترشاو » مهب لعشبام نورظتذيروا نيتوهبملاك

 ثيدحلا ىفودلظ لظلا ىعس اك قوقحلا رهظيو عاقبلا نيزي هنال اروت هامس لدعلا ند

 لكلا لزق ىلإ حل هنن ”ىك لفس وع ةلارختا ربثملا ىلا رظأ تح كاملاانأ هنباصأ
 ةماقلامويضبقن هللازا ىراخالو ءاسم ظفا ملسو هيلع هلاىلص هللالو_-ربوه

 هنع هللا ذر ةريره ىب أ نع ( خ ) كاملاانأ لوقو ةنبع تاومدلا نوكتو نيضرالا
 هنيع ءاعسلا ىوطيو ضرالا هللا ضبه لو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودر تعم“ لاق

 ع هللاىلا فاضيافف سبل ىباطإلا نائلس وبأ لاو ضرالا كولم نبأ كلما انألوقمث
 سلو نيع هداتلكىوردقو فءغلاو صقنلا ل« لاعثلا ناللاعث نب دما اةفص نم لحو

 اهفيكنالو تءاحام ىلع اهقلطن نحف فرقوتاااهبءاحة فص ىهاعاةح راخلادملا ىنءمان دنع
 هلا ادعو فصلا ةرون'أملا راخالاو باتكلا انن نهجا ثمج ىلا ى هنو
 هتوالت هريسفتف هءاتك ىف هسفن هيهتلا هسواملك ةنييعْنب نايف سلاقو ةعاّاو
 . فنهو تاوعتلاف نم قءصف روصلاىف قنو # ل>ونع هلو # هيلع توكسلاو

 50 مدقن © هتلاءاشندالا © ىلوالا ةخفنلا ىهو عزفلا له اوتامىأ # ضرالا
 2 أ« هيفزفن مط هدح و هللا ىنءي هللاءاش نمالا نسال الاقو ءانثتسالا اذه ربسفن للا

 مهروبق نم ىأ © مانق م هاذاؤ 9 ةماثا ةعقنلا ىهو ىرخ ةم ىرخأ# روصلاى

 لاق هنعىلاعت هللا ىذر ةررهىبأ ن 'رع ( ق ) مف هللا عأ نورظت. ىأ «# نورظن »
 ونأ لاقاموت قواسارأ اولاق تقع نيتكفنلا نينام ل مسو ةيلع 0 0 را

 لزنيمث تيألاق ةنسنوعبرأ اولاق تيبأ ريرهوألاق ارهش نوءبرأ اواق تيبأ ةرتره
 ىلبالا ىش ناسنالا م سلو نبلا تدناك نوتبنيف ءام ءاعسلا نم لحو نع هلا

 . تقرشأو هىلاعتهفوق # ةمايقلاءوي قالا بكربهنموبنذلا بعوهودحاو مظعالا
 هقلخ نيب ءاضقلا لصفل ىلاءتو كرات ب رلا لامي نيد كلذو «اءر روم ضرالا

 »| اف 0 ةاش٠ نداآلا هرالا مقاوم افنم) )تاكد (قءصف) انا 0 ) روصلاق ثنو ( نانوالان 2

 نككو لوالا ةشفنلاو نونوعال مما توملا كلمو ليفارساو 1 هو ليا لا ةةاازاو هللا ف نم ( هللا

 مهاذاف ) لاحرلا فالطنك ءاوسلا طع جمس 20 امو ثعبلا راك ىهو ) ىرخ خأدنف غن مث ) كلذدعب نونوع

 امررون .وضب(بر دون ضرالا تان اا رالاتةرشأو ١ مهل 00 (نورطتب )روبقلا نم (مابق



 مهلأسيل ( نينينلاب جو ) ظوذحلا وللاوأ سنجلا مسا ع 7-5 لاعالا ١ تاع راك انكلا ا اق
 نامزلا كلذ لهأ ىلع نودهشي نامزلكىف راربالا م ليقوةظفملا(ءادهشلاو) موق ماحأامو ةلاسرلا 0

 سفن لك تيفوو ) لدعلا تايثاب اهممتقا|ي لظلا ىنب ةيآلام + ( نولظنال هو)لدعلاب( قلاب) دابعلانيب ( مهني ىضقو ) 1-

 هذهلقودهاشالو باتك 4 مصزلاةروس ل ريغنم ( ناش هيي "م0 يؤ اعاوهو ) .ءازجىأ(تاجمام

 ط_سوت الب اههيف قل روني وا ضرالا ىلا هعسا قاض ا كلذإ وةمايقل موب تالظ مل اظل

 نم هازلاو باسملا « باتكلا عتود هس ل نانا كانو يشم ماجا !
 مساب ىف ةةكاو لامعلا ىندباىف لامعالا فئاحصوا هيدينيب ةبساحلا باتك بّناحنا 2
 ب ءادهشلا ونيسنلاب ”ىجو يق فئاصلا هب لباقي ظوفحلا- وللا ليقوربلا نع ىلا 1

 ١ ىضقو 8 نودهشتسملا لبقو نينمؤملاو ةكت الملا نم مهيلعو مئالل نودهنشي نيذلا | '
 | ىلع باقع ةدايزوا باوث صقنب  نولظنال رهو قلاب  داسعلا نيب « مهني | ٠

 ا « ن رولعش اع ٍرعاوهو 8 هءازج « تاعام سفن لك تيفوو ف دعولا هب ىرجام

 منهج ىلا 0 قيسو # لاقو ةيفوتلا لصف مث مهلاعفا نم“ ىث هنوف الف
 ةرارسثلاو ةلالضلا ىف مههادقا توافت ىلع ضعب رثاىف اهضعب ةقرفتم احاوفا «# !سعز
 نم واهنعولخال ةعاجلا ذا توصلا وهو سزلا نم اهقاقتشا و :سز عج ىهو صدلاو

 اذا تح ل ليلقلا عج ىهو ةؤرملا ليلق سز لحرو رعشلا ةايلق ةسعز ةاش مهلوق

 ' نويفوكلا أرقو.ةلمااهدعب حن تلا ىهىتحو اهولخدل « اهباوباتمتف اهواح
 لع مكنأب ملأ » اخبوتو اميرقن «اهتنزخ مهل لاقو © ءانلا فيفختب تقف

 3 اذه ركمو ءاقل مكتورذنيو مكبر تايآ مكيلع نولتب # مركسنج نم © مكنم

 ؛ دارأو امر لدعب ليقو وهلا مولا سهمقلاف نوراضيال اك هرونىف نوراضي اك

 عملا لبقو لاسممالا باتك ىأ « باتكلا عضوو و ةئاثقلا تاصرع ضرالاب

 اونوكل نعي« نيدنلاب ”ىجو © ىهتتملا ىلا أدب 0 مقلخلا عج لاعأديفنال ظوفحملا [

 مهو هلوق ريسفت ةيألا

 لكتيفوو ىأ نوملظيال
 ريخخ نهتلع ام سفن

 صقشال ورش ىف داز. الر شو
 نيذلا قيسو ) ريخنم

 هوس ) مهح ىلا اورفك

 ىراسالاب لعشب ام افينع
 ناطانلا لع نيختراخعاو
 لقوا سبح ىلا ويس اذا

 اجحاوذأ ىأ لاح ( اممز )
 ضب رث(ىفاهضعب ةقرفتم
 (تحمث اهؤاح اذا ىتح )

 (اهياونأ)فوكامهيف فيقحتلاب |

 مهل لاقو ) ةعبس ىو

 منهج ةظفحىأ( اهتزخ
 نولكوملا ةكئالملا مهو

 مدآ ى نه م ( مكنم لدر ةلاسرلا ميل لّسرلل نودهشإ نقلا ىمي سابع نب لق #ءاده لاول مهعأ ىلع ءادهش ْ 8

 مكر تايآ بع دوي 1 ىأ « ق ودل مهني ىضقو 8# ةظفحلا ىنعب لقو ل 0 دلع اص دع ةمأ مهو َّ

 (اذهك ويءاقل مكتورذن تيفوو ٍِه ماس نص الو من اسف ازبالعأ » نوال مهو ِ لدعلاب 1

 ىلا 0 ىلاتدلوت دع دهاش ىلا الو بتاكل | جانمحال تاما 2 ٠

 لق وتدع لع دم لك ض عب رثأ ىلع مهضعب اج اوف 7 اسعز هافتعاقوس ل ٠ مح 3 3 ٍ

9 

 عضوو ) امرلدعب لاو
 لئاعثلاو ناعالا ف(باتكلا

 « م. : تناكو عسل عل كا اونأ جروعق اه ٌراحاذا وح[ هلع امدحاو هقرفتم تاعاج 00 :
 ءىججو ةظفملا اون وى* ى َ

 اوسيل نيذلا 0 0 : 3 00 #« كم لسر / لأ 5 انيرقتو اخبوت ىنمي # اهتزخ للتو ف ةقنم كن
 1 (ءاديشلاو)نيلس 0 اذه كيو ءاق متورذتو مكبرتايآ مكيلع نواتب 9 ركسنح نهو ىف نمىأ 0

 لدعلاب (قلاب) نسنلا انيبو ا ىضقو) مهم وق ىلع نيلسر ملا دي ءادهشلا و نيلس ملا ونيسنالاب“ ىجو لاو نياسرملا

 ري نع ء(تلممام) ة َ رخافوأ ةرب ) سف ترفو(تنفوو) مجائيس ىلعدازب الو ما :دح نم صقنبال (نولش هال موز

 (اهئاحاذاىتح)لوالاف لوالا ام أ (اسز ميج ىلا اورفك نيذلا قيسو ) رششلاو ريخلا نم (نولضإاع لعأوهوزرشوأ ١

 رافكلا رسشماب مك !أ) ةينابزلا تي ( يرش مهللاقو ) ةحوتفم كلذ لبق نكات رط (ااوبأتحتش)رانلا ىتتي ٠

 اده 00 الزر 9 وك وع مكنورذنو) ىهلاو سال اي(مكبر ,تكانآا مكلع)نؤرقب (نولتب) مكن لةمنومدأ 0

0 



 الو ىأ( نب رفا ل ادلة تدح ٍنكل وب) انياعاواتو نون( .ىلب اولاق )ةمايقلام وبالرانلا مها ود
 وقشاتيلعتبلغاتير اولادك 5-1 م انلاعأ |ءودسإ 1 نورشعلاو عيارلاءز ا 0 00 5 ل هللا ةملك انيلع

 مهلعاوركذف نيااض امو

 تاذعلا 2 تبحوملا

 لالضلاو رفكلا وهو

 مح باوبأاواخدالبق)

 ةردقملاح( اهيف ن.دلاخ

 نعتمد والا نر داقم أ

 هنفماللا( نيربكتملا ىوثم

 ن.ربكملاىوثم نال سذعلل

 مسااهلعاف سكيو سب لعاف
 فاسمو أس نلام لاب فرعم

 مذلا, صوصخلاو هلثمدبلا

 ىوثم سئبفهريدقن فوذحم

 نيذلا قيسو) مهج نيربكتملا
 ( !سزةنجلاىلا ,ءراوقتا

 هنال مك سع قوسدارملا

 ناوضرلاو ةماركلا رادىلا

 فرعشيو مركي نع لعشلاك
 ضعب ىل_ع نيدفاولا نم

 ( اهؤاحاذا ىتح ) كولملا

 لا اهدمب كن ىتلاى

 ىه اهدعب أ ةلجاو

 اهءاّردت ناالا ةيطرتقلا
 هنال فدحاعاو فود

 ةدكلا لول تاوث د
 ”ىش هلا ىلع هفذ لدق

 لاقو فصولا هنطيخحمال

 اذاىتح هريدشت جاحزلا

 اجاونأ تغفو ( اه 2

 ة|اسرلابان وت أدق ( لباولاق

 «ابياوب أت هواه اانا حط نقولا نيبام ناسا اوذرلاوةما ركلا رادىملاب مهعارسأ /

 ش 3 ع رشا لبق تنلظنال هنا ىلع ليل دهيفورانلا مهلوخد تقووهو 0-8

 باذملاةلكتقح نركلو ىلب اولق © بتكلا غيلبت و لسرلا نايتاب مهعبوتاوللع مهنا
 0 5 ورانلالها ممن وةواقشلاب مهبلع كلا وهوانيلع باذعلاب هتلاةلك #4 نيرفاكلا ىلع

 ظ مج 3 ا 5 هأوقوه ليقو ا كلذ صاصت 0

 لئاقلا مهبا #« اهيف ندلاخ من متهج باولا اوادالبق © نيمجا سانلاو ةنملا ن

 ضودفلاو نسدحلل هيق مالا ل 4 قركللا ئوته سشنف 2 ممل 0 تام 0

 | قل ل1 ضرإككا را 1ك مهاوثم ناب ال 11 و و م

 مع رئاسو مهربكت ناف ميلع تقح باذعلا ةلك نال اهنف مماود نوكي نا
 ا لها لمع هلمعتسا ةنصالدسلا قاخ اذا ىلاعت هللا نا مالسلا هيلع لاق مهنع ةبيسم

 (ااتالاو ةتطلااا نددف ةلاب لها نالعا نم لع لع توع ىح ةندملا
 ] لك الد رانا لها لاعا نم لع لع توع ئدحزانلا لغا لمع هلمغتسا راثلل دعا
 | ليقو ةهاركلا راد ىلا مهب اعارسا © ةنيلا ىلا معر اوقتا نيذلا قيسو © رانلا هب

 أ فقرشلا ىق ستارع تواقت ىلع « اعز لف نيبكارالا مي بهذيال ذاميك اسم قيس
 7 ةلالدلل اذا باوح فذح *# اهاوبا تددفو , اهؤاح اذا تح 3 ةقرطلا ولعو

 متت ةنجلا باوبا ناو فصولا هب طيح الام مظعتلاو ةماركلا نم ذئنيح مما نا

 ىلاءئهلوق ىحو » نير فاك ىلع 2 تبجوىأ# تادعلاةملك كيش نكلويلب !ولاق
 اهيف نب دلاخ مج باوأ اولخدا لق 0 نيءجأ نانا|و ةنملا له مهج ْن امال

 «|ىعزقن الا مراوقتا نيذلاقيسو © لو نعهلوق © « نير كلا ىوُدم سُنبف
 رانلالهأ ىف قوس دارملا تاق امهنيب قرفلا اك قوسلا ظفاب نيس رغلا نع رنع تلقناف

 دا راو لتقل وأ سدخلا ىلا قيساذا ريسالاب لدفباك فنءلاوناوهلاب بادعلا ىلا مهدرط

 قولا كلذ دارملاوأ نييكار اهلا نويهد مال مك اص قوس ةنلا ل هأ قوس

 هءو-و هيفتاق» قر ملا واول ولف رج دازائهو واوريغب تو راثاالهأ ىفلاق تاقناف

 اذا نا..اواولا مل داف | ماوبأ تمهفدقو ءزاع لاطاوا راجأ آم هلا 3ك ا

 تناك مهج نا نايما ىلوالا 3 هدب لاى وا ولافدحو | ملام 2-22 لق ةوهفم تناك

 :ىف كل
 َر انلاولهاو كلذ حرفلاو رورسلا مهل لصح زوهفم كل

 تصقنو ةيناع ةنالا كاع اا نايياانه واولات دز كثلاثاا# مهل ناوهو لذ عوت

 اودحوو اهواحاذا 3 ه5 مالا ل_هأنا كلذ |ه هوو اهيلا مهد < لبق هلع

 كلذناك ةقلعم اهدارا ذا

 ةعيسس لوقت ةعب ع قوكا اهف واو ولا كتف ترعلاو ةعيس مج ا كانه

 | وك ذأ اعد اموحو هن ه6 ل ءهبأ وقد نأ 1 اه واحاذا ىد تاقنان «ةمنا و

 ل قالا عم ركذ نكعال ثيح ىلا لامكلا ىف مل هلارلع لدينأ فدحلان م دوصقملاو

 4 باوخلا 0 0 وب أ واخد ا)ةمنابزلا مهل لوق( لدق) كلذ لبق 1 رذاكلا لع نانا "كركي >و(تقح نك

 اوءاطأ(اوقتانب 0 ل كلاين اعإ الا نءنيمظءتلا لزنم (نيربكتملا وبل نك )را :لاىق نيع اد( ابف ن.دلاخ

 كاذ لبق 5 ةحوت 7 تناكدقو ) | ماو |تمعف ولة 4 :لا (اهؤاحاذا ى>)احوئاحوف (اسعزةنل ال انين



 اهواخداف ف ىصاعملا سند نم مترهط « مثبط و هوركم دعب مكيرتسيال © :

 مهدولخو مهلو> دل ببس مهبيط نا ىل-ءةلالدلل ءافلاو دواخلا نيردقم «# نيدلاخ | 1

 4 هدعو انقدص ىذلا هلل دا اولاو فه ءرهطيهنالءوفمب ىصاعلا لوخد عنعال وهو 3 ١
 ىلع هيف اورقتسا ىذلا ناكملا نوديرب «# ضرالا ا:رواو »8 باوثلاو ثعبلاب

 اهبف فرصتلا نم مهنيكحموا مهلاعا نم مهيلع ةفلخع اهكيلمت اهئارباو ةرامتسالا
 ىاىف انم لكأ ويت, ىا « ءاشن ثدح ةسنلا نم أوبتن 9 هثرب اعف ثراولا نيكع
 اهودراو عناتال ةيونعم تاماقم ةنلا ىف نا عم ةعساولا هتنج نم هذارا ماقم
 لودح نم © نيد # نيفاح ةكئالملا ىرتو ه ةنللا# نيلماعلا رجا عنف 0
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 ةراجعلاب راغسالا ف مهثبعو
 تبذك )'ىثىلعاوسل عاف

 (حونموق)كموق لبق( مهلق
 / تكتم تمس مسج حسم ورع مق بج 2 جو حف مل + رافكلا(بازحالاو)احون

 4 هوكلجو 2 دارا (هودخ اما مهاوسربةمأ لك تءمهو)كموق كيدك ملسرلااوب ذك حون موق دعب ند ) مهدعب نم ١

 نيورعن. هتلادبع نع ( م ) هملاعم لا ءولكف هنم ماهجامو هولوقف هنمملعاف ضع 0

 نيلجر تاوضأ ععسفاموب ماسو هيلع هللا ىلص هللالو_سر ىلا ترجاه لاق صاعلا |
 لاقف بضغلا ههحوىف فرعي ملسو هيلع هللاىلس هللالوسر جرخف ةيآىفافلتخا |

 مهلبق تبذكو» باذعلا مهسمأ ةيقاعناف مهرفك مماهيف مهتمالسو تاراهتلل# دالبلا |

 هولتقيا سايع نبا لاق « هوذخأل مهلو سرب ةمأ لك تمهو © حونموقدعب نه |

 مقومرباغتوا داحتالا مهوتب اعرذا نيفصولا رباغتوا ةبوتلا لوبقو بوبذلا وحم نيب
 بنذلا نعبئاتلاناف بتي مل نه كلذو انقاببنذلا نوكيف رتسلاوه رفغلا نال نيلعفلا

 تايآ ىف لداجتام © ىصاعلاو م.طملاىزاههذ ## ريصملا هيلا و هتدابع ىلع ىلكلا لقال

 ةقيقملا ىلع هيف الادج سيل هلا عم ريكتتلاب رفك نآر قلا ىفالادجنا مالسلاو ةالصلا

 نم ذا مهرفكب بيرق امع نوذوخأم مهناف ةحرملا تاراملاب نهلاو ماشلا

 لسرلا ىلع اوبز <« نيذلاو# ,هدعب نه بازحالاو حون موق مهلبقتبذك » لاقلاك مهلبق

 ٠ مهلوسرب يه ءالؤه نم 0 هدفا لك تنهو 9# دوو داعك ون موقدعب مهويضانو

 ةرخآآلا ىف هيلادابعلا ريصم ىأ#ريصملاهملافءريغ امفصوبال ىتلاةينادحولا تافصب
 هللا تايآ عفدىف ىأ« هللا تانآ ىف» عجاحبو مصاخمام ىأ «لداجنامو» ىلات هلوق

 نيذلا ىلع امهدشاام ناتنآ ةيلاعلاوبأ لاق « اورفك نيذلا الاه راكنالاو بيذكتلاب
 هلوقو اورفك نيذلاالا هللاتانآىف لداحام ىلاعت هلوق نآرقلاف نولداحي

 ىلاعتهللاىذر ةريره ىبأ نءو# دعب قاقشىنا باتكلا ىف اوفلتخا نيذلاناو
 دوادوبأ هجرخأ رفك نآرقلاف الاهجنا لاق ملسو هيلع هتلالص ىنلا نع هنع
 هللا لوس ر مهم لاق هدح نع دبلأ نع بيعش نبو رع نءو رفك نآرقلاىف ءارملا لاقو

 هللاباتك اوبرض اذهب مكلبق ناك نه كله اعاا لاقف نورامخ اموق ماسو هيلع هللاىلص

 ةضعب اويذكتالف اضعب هضعب قدصي باتكلا لزنأاعاو ضب هضءب لجونع

 ىف هفرصتىأ © مملقت كررغيالف » باتكلا ىف مهنالتخاب مكلبق ناكنم كلهاما

 بيذكلاب مئايبنأ ىلع اوبزحت نيذلا رافكلا ىأ « مهدعب نم بازحالاو حونموق



 ىمرهظم (مهتذخاف) ناعالاهءاولطبمل ( قحلا هب اوضحديل ) رفكلاب ( لطابلاب اواداحو ) ريسالا ذيخالاو ءولتقف
 ءايلابو ( باقعناكفيكف ) متبقاعف ميتذخأ نا لسرلاذخأ ةدارا ىلع مهءازج تاعجل ءذخأ | ودصق هنأ ىنعي نلف

 ىنمسديف ريرقت اذهو كلذ ( نمؤملاةروس ) رثأ نونبامتف ه5 08و ل رهدالب ىلع نورمت مكئاذ ىأ بوقعي
 تع كلا نتا تست تاو

 1 ١ 0-0 | اوضحديل لف هل ةقيقحالا ع أ لطالب اواداجو وف رسالا ىنمع ذدخالائم لتقو |

 هدرا ا نإ , .س || © باقءناك فيكف# مهمل ءازج كالهالاب © مهتذخاف وط هب ءوليزبا « قحلا هب |
 ردع كير تاماك(اورفك | يك كب رتلكتح كذكو و بجصتديفرب رت وو موئانورتو مخرايد لع ١

 الا نأ أ 3 ل ا .
 0 3 0 دا لدب © .راثلا باحسا هنا © ,هرفكل# اورفك نيذلا ىلع# باذعلاب ءؤاضقواهدنعو ١

 نملدب عفرل 1 ى أ شرعاا نولمحنيذلا  ىنمملاوا ظفللا ةداراىلع لاقتشالاوا لكلا لد,كرر ةلك نم |
 بوحولاك لذ لثم ى كب ء 5 ء 2 9

 ءوسر ىلإ ا, | اواطيباىأ « اوضحديل لطابلاب ظاومساخىأ « اولداحو# ءورسأ ليقوءوكليو |
 أ مب تازنأىأ « باقعناك ف يكف متذخاف ف لسزلا هبتءاح ىلا « قحلادب ف | موك ةرفكلا ىلع بحو ها
 ناكس لأ مهايا ىباقع ناك ف يكف ءانعم ليقو لسرلاب هلازناب هاومهام كالهلا نم

 تبجو اكىأ «* كير ةلك 8 تبجو ىأ «©# تقح كلذكو ف الصأتسم اكلهم

 | « منا وه كموقنمىأ « اورفك نذل ىلعإ» تقح ةبذكملا متالاىلع باذعلا ةلك | ٠

 ةلج لق « شرعلا نولمحي نيذلا ف لجو نعدلوق # « رانلا بامحأ ظ هاب ىأ |
 ىلاعت لاق اك رخأ ةعبراب ىلاعت هللامهفدرأ ةمايقلاءوب ناكاذاف ةعبرأ مويلا شرعلا

  هللانم مهرقل مهلضفأ و ةكئالملا فرشأ مهو ةيناكذئموب مهقوفكبر شرع لمحو

 | هجوولحر ه>و مم كلم لكل نا ثيدحلاىف ءاحولاءوالا ةروص ىلعمهو لو ع
 ههجو ىلعاهنم ناحانج ةمججأ ةءبرأ ممدحاو لكلورسن هجووروث هجوودسأ

 ريغ مالك مهل سبل ءاوهلاىف اممم اوف ناحانجو قءصيف شرءلا ىلا رظن نأ ةفاع |

 سايعنب|لاقو ءام“ىلا ءام“ نيباك مهكرملا مهفالظا نيبامدسمتلاو ديمحلاو ميتلا

 مهمادقأ ناىوريو ماع ةئامسه ةريسم هيمدق لفسأ ىلا ,هدحأ بعكنيبام شرعلا ةلج

 توربملاوةزءااىذ ناهس مهوعبست هزه ىلا تا وعسلاو نوضرالاونيضرالا مونىف ١

 | حورلاوةكئالملا برس ودقح وبس توءالىذلا حان احم توكلملاو كلملاىذناعس ١
 مهفرط نوءؤربال عوشخمهو شرعلاتقرخ مهسؤرو ىلفسلا ضرالا ىف مهلجر أن الءقو |
 | اهللت قلانم افوخ دغأ ةعباسلاءام-لا :لهأو ةعباسلا ءامسلا لهأنمافوخ دشأ ره 8 َ

 ءانعمو راسثلا باجأ نو

 َّك مك الها بحواك

 لصأتسملا باذعلاب امئدلا

 مهك الها بجو كلذك
 وأةرخ آلا ىفرانلا باذمب

 مال فد بصنلا ل ىف
 لمفلا لاصياو ليلعتلا

 شيرق اورفك نبيذلاو
 الاغا او اكو
 3 بجو كلذك مالا كئاوأ

 ةلع نال ءالؤه كالها
 ند ما مهعمج ةدحاو

 راصل لصوول هنالر انل ىلع

 شرعلا نولمح نيذلا )

 اواداحو),ماوسر لتقموق لك ىلنذا لاق لجو ةيلع هللا لص ىتلانع راحىورو اهات ىقلانم انوخدشأ اعاتىتلاو

 لسرلا اومصاخ ) لطانا ١ كلا 3 هوس ينام شرعلا ةلج نه لح>وْع هللا ةكّت الم نم كلم نع تدان أ 1

 (قللاةءاوشنسلا) دا رشلإب أ ءارضخ ةرهودهنا لّقف شرعلا هع دوادو.أ هجر أ ماغ 3 |ىعمس ةريسم هشام

 قاع( ممدخاذ) ل سرلا : ' || ىكيو ماعفاأ نيثالث عرسملا ريطلا ناقفشك ةيناثلا ةمئاقلاو شرعلا متاوقنم ةمئاقلا |
 0 0 ىلاعت هللاقاخ نم قلخ هيلا رظنينأ عيطتسيال رونلانهنول فاأ موب لكش رعلا ظ

 00 ا للا ا ا نا 227722222222222 اتا

 باعصأ نأ )لسرلاب (او رفكن يذلا ىلع) باذعلاب(كبرةلك ) تبجو(تقحاذكه(كلذكو) بيذكتلادنع هلع توقع ناك

 ةكتالملا نم ءازحأ ةرشءمهوربرسلا وهو نوحرلا ش ىع ' شرعلان ولم نيذلا ( ةرخآلاىف رانلا لهأ (رانلا

3 

| 
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 هاظ ءداسفو رانلا بامعال ةفص ةكئالملاة داس نورنركلا ,مهوهلود نيفاساو شرءاانيلماح ىنعي ( هلوج نمو

 ثيدحلاىفو مهفرطنوعفري. ال عوشخ مهو شرعلاتةرخدق سؤ رو ىلفسلا.ضرالا فمهلجرأ شرعا ةا-ناىورو
 ىلع مالسلاب او>وربو بك 2٠ م اودشنأ 4 نورشءلاو عبارلاءزلا م ةكتالملا عي م أ ىلاعت هللأنا

 مهل اليضفت شرعلا لج
 لوح لبقوةكئالملارئاس ىلع
 .فمونفا نوعيس شرعلا

 هن نوفوطي ةكئالملا نم

 نمو نيربكم . نيدالهم

 اوعضودق مايقة كالا نم

 نوال مهقتاوع ىلع مهديأ
 ةئامممتارونمو نوريكيو

 مهنمام لئاعشلا ىلع ناعالا

 الاع مح وهوالا ذرخأ|

 درك داع اوس د ميمألا
 نيدلا وهو ادا ريح

 هاله عمئأ (محردم##]

 يجمل نا ىلع لديءايلاذا

 ( هينونمؤيو ) ةلدجلاب
 ةلج نايانلع 7 هندب او

 2 هلوح 8 مي شرعلا

 نوحم- نذلا ةكت الملا

 فرش راهظانونم ٌوههدمم

 بيغرتلاو هلضفو ناعرالا

 ريغ فهاد الا م صوا هيف

 مندل وش ريخلا لاعأ تقع

 دقو نامعالا لضفكلد

 لوقف بسادتلا ىعور

 مهقيفحو هايا مهاجو ادوجو مهاواو ةكئالملاتاقبط ىلعا نوسوركلا « هلوحنمو

 ءدنع مهتاكمو شرعلاىذ نم مجبرق نع ةيانكوا هلمهريبدتو مهظفح نع زاحم هلوح
 لالا تافص نمءانثلا عما هللا نورك ذب .# مير دم نوما إف ءسادافن ىف مهطسوتو

 حيسملا نود مهلاح ىضتقم دجلا نآل الاخ دجلاو الصا مييسقلا لءجو مارك الاو

 كلذ ةيآآلا قاسمودلهال ايظعتوءاضفل ارامظا ناعالاب مهتعربخا « هىنونمؤيو »
 ١ شرعلاةلجزاب اراعشاو# اونمآ نيدالنورفغتسيو ف هلوقيدب حرصاك

 ءامسلا لهال ةلبق شر علا نال بقوةلظ باور ون باو ةملظ باهورون باع باع ف أأ
 مهونو وركلا مهودن نيفااطلا ىنمي# هلو- نمو © هلوة# ضرالا لهالةلبق ةبمكل ا نااك
 00 دلال1| نتف هبا نيعس زرع ملا لوع ناوشين ثجوزلاةةكنالملاتاداس

 ءالؤه لاهاضعب رهضعي ليقتسا اذاذءالؤهرب دب وءالؤه لبق شر ءااب نوف وطي فص ماخ
 ىلع اهوعشودق مهقانعأىلا,مهيدنأ مابق فصبنلأ نوءبس مارونمو ءالؤه ربكو
 كدمحمو كناحمس اولاقف ممتاوصأ اومفز مهليلهتو كئاوأ ريكت اومعساذاف مهن اوع
 نمو نومحار كيلا مهلكق خا وربك الاثنأ كريغ هلاالهتلا تنأ كلجأو كمظعأام
 دح أ ,منم سيل ىرسيلا ىلع ىلا اوعضودق ةكمالملا نم فس ف ًةئامءال ؤهوءالؤه ءارو
 ةممث نيباموماع ةثامثلث ريسم مهدحأ ىحانج نيبام رخآلا هحسال ديمحمإ مسالا
 . شرعلا لوح نيدلا ةكفالملا نم لجونع هللابمتحاو ماع ةئامعبرأ هقناعلا هنذأ

 رد نم ايا ليعشو زو نم باح نيميسو ةملظن م' ابا 'نيعتس ورات نه ابا نيعدسإ |
 .ه“"-: . . - . 5 .٠

 نم ابا نيمبسو رضخأ دجرزنم ابا نيءبسو رجأت وقاينم ابا نيءبسو ضدنأ
 ىلاعتهلؤق © لجو نع هللاالا هلعيال امودرن نم اباه نيعبسو ءامنم ابا نيعبسو مث |

 فازتغالاوه دنمههلاو هلالج قدليالاع ىلاعت هللانوهزنيىأ# ممر دمح نوصس »
 الو هلك رسثنال د_حاودناب نوقدصي ىأ < ه.نوتمؤيو » قالطالا ىلع مدا وه هيأب

 نوكيالو هءنونمؤيو هلوقىلع معردمخجن نومهم هلوقمدق تلقناف« هلريظنالو هل لم

 هلضفو ناعالا فرش ىلعهندنتلا هندئاف تاق هءنونم يو هلوقةدئاذاف ناعالادعبالا عبستلا
 مهفصو هلاكو هلا_حو هلالح لح منع ارحم لجو ْع هللاناك املو هنن سءءرتلاو

 مهللا كنامهس نولوقي ممنءةعبرأ ةينامك شرعلاة لج ٍبشوح نب رهشلاق هب ناسعالا
 كلددمحو مهللا كناع-نولوقب مهتم ةعبرأو كلعدمب كلح ىقعدلا كل كدمحمو

 نيذلل نورفغتسيو 9 مدآىب بونذنورب ماكولات كتردق دعب كوفع ىلع دحلا

 رهلاوقل لئاقم ةكمالملا نم رافنتسالا اذه لبق مهلةرفنملا ىلاعت هللانول اسي ىأ « اونمآ
 د ك1 مس سس

 6 لء< 3 ) ىلع يلد هيفومهلاح لثمن نورفةتسيوهبنونمؤيو ليقدن ى(ونمآ نيذلل نورففتسيو) هب نونمؤيو
 نكامالاو سانجالا تدعابتناوةقفشلاو ةعصنل | ىلا* ىشىعدا نوكي نأ بح ناع الاف كارتشالانا

 ) نورفغتسيو )هللاب نونمؤي مهو ) هنونمؤبو) م رصأب ( ممردمحم نوعا ) ةكئالملانم ( هلوح نمو ) ةلخلا
 نولوشو نآرقلاومالسااهيلع دمعت (اون«آنيذلل) نوعدب



 ]لي رفغان) ٍلملاو ةجزلابهفص و ىفةغلابم

 ةبوتلا ىلع مهلجو .مهتعافش مهرافذتساو ةمسجلا ىلع ادر ءاوس هتفرعميف شرفلا ناكسو.
 ةقفشلاو مصنلا بجو ناعالاىف ةكراشملاناىلعهيبنت هيفو ةرفذملابحوبام مهماهلاو |
 «انرو# وخلا نونمؤملااعا ىلاعت لاق اك تاءسانملا ىوقا هنال سانحالا تفلاخحنآ د

 تعسوىأ # الَعوة جر ىش لكت سو ف لاحوانورفغتسيل ناب وهو انبرنولوق. ىأ 1 ا
 ميدش وامهموعىف ةغلاملاو املاوةج.رلاب هفصوىف قارغاللهلصانع ليزاف هلعو هتجر
 تالعنيذا © كلبس اوعبناو اونان نيذللرفغاف 9 انههتاذلاب ةدوصقملا اهنال ةجرلا

 دعب مرصتوهو هنع مهظفحاو:# ميعجلا باذعهقو © قكال يبس عابتاو ةبوتلامهنم |
 « مدعو ىتلاندع تانج مهلخداو انير:# باذملاةدشىلع ةلالدلاو ديك ًاتلراعشا |

 مهلخدا ىا لوالامه ىلع ف طع « مهتايرذو مهجاوزاو مهنانآ نم ملص نمو و اهايا

 مهلاب صو ندع ةنج ”ىرقو دعولاموع نابيبا ىناثلاوا مهرورسس متيل ءالؤه مهمه |
 ىذلا « ميكحلا وه رودقم هيلع عنتعال ىذلا # زيزملا تنا كنا ديحوتلاب مهيرذو |

 تابوقعلا ه# تاايسلامهقوف دعولاب ءافولا كلذ نمو هتيكح هيضتقتام الا لعشال |
 هلوقلايتدلا ىف ىصاعملاوا لصنع« صوصخت وا ص.ص دعب ميمتو هو تاايسلا ءازجوا |

 ةرخآلاىف هتجرر دقف ايندلا ف اببقت نمو ىأ « هتجر دقف ذئموب تايسلاق تنمو |
 ةياقولاواةجرلا ىنعي  مظعلازوفل اوه كلذو ف ببسملا اولأسامدعب ببسلا اوبلط أك |

 مهلزافغتسالاب ءوكرادنال 3 ممم اذه ردصالف هامدلا كفسيو اهفدسشي نم اهف لمحتأ |

 هلرفغتسينا ههركي ”ىثب دحأ ىف ملكت نم لكىلع بهمف مهريئا هيينتلكوهو ايناث | ٠
 كتجر تءسوىأ # العو ةير ”ىثلكتمسو ظ انبر نولوشوىأ « نيرو |

 ءاعدلاب بولطملا لبقهلهأ وهاع ىلامتهتلا ىلع ءانثلا دقت ىلع هيبختديفو ”ىشلككلعو ١١
 كندىأ © كلبدس اومبتاو اؤنات نيذللر قغاف  اولاق لخو نعدهللاىلع ءانثلا اومدقالق ||

 قلخلا شغأو ةكقالملا نينمؤملل هللادابع عضصنأ فرط»لاق « مسجلا باذع مهقو»
 مابا نه طضنمو ممتدعو ىتلاندع تانج مهلخدأو انيز يه نيطايشلا مهنينمؤنلل
 نيألاق ةنجلا نمؤملا لخداذا لبق « ميكحلا زيزعلا تنأكنا متالرذو مهجاوزأو

 ديض 11 يييوحلا 0

 00 قش هوه

 ع هن هرف رف رض 7 "4"

 لا دهب

1 
 بجو ىتلا ةدسافلا لاعالا نع مهنوصتناب تاايسلا تابوقعىأ « تآيسلا مهقوط |
 لوقملا لصتال كيلم راوجىف عطقنبال ىذلا ميءنلاىأ «# ميظعلا زوفلاوه كلذو © ١ ةمايلا ف ىأ« هتج دف وف اندلاىف هقتئميأ © دموي تايسلا تتنمورف تاق

 هلدلو «رورسل لكس نك هك اى: لع ممتجااذاف ةنجلا مه ولخدألاَقَق مهل 5

 لصالاذاىناملا ف ”ىشلكامسو تاذالاامهزلاوةجرلاو (اطعو ة جر ”ىشلكتعسو )لاح فوذحما ذه وانب رنولوق ئأ(انبد)
 زيبقلا ىلع نيبوصتفاج رز خأو املاوةجرلا بح اص ىلا لمفلادنسأ نابهلص أن عمالكلا ليزأن كلو كلعو كتبسر*ىشلكمسو ٠

 لفلاوةجرلاركذ تسانتل

 قيرطى أ(كلبساؤمساو) |
 مهةو)هيلاتوعدىذلا ىدبلا

 يدعو لان دع تانج

 نم (معابآ نم لص نمو
 مه ىلع فاء ب صن عطوم

 مدعو ىفوأ مهلخد اوف

 نم حلص نه تدعوو
 مدعو ىبملاو مجاب

 كناممايرذو مهجاوزأو)
 ىأ ( مكحلا زيزملاتنأ

 تنأو تلغيالىذلا كلملا

 لعفتاال كن نرعو ككلم مه
 كلل داتا
 ىناناكتمكح بجومو
 ىأ(تاسلا مهقو)كدعوب

 باذعوهوت اسلاءازح

 تاايسلا قث نمو )رانلا
 ْض (كلذوهتج ردقفدئمو

 ميظعلا زروفلاوه)تاذعلا عفر

 لكتعسو ) انيزاي (انيز)

 ”ىشلكت اله (ةجر'ىش

 ( اونا: ن دللرفغاف ) "ىث

 (كليدس اوءبتاو)كرمشلا نم
 بادعمهقو)مالسالاكشت.د |

 باذع مينءمفدا ( مسجلا
 مهلخداو)انبراي(انن ر)رانلا

 مجاوزأو ممابآ نم ) اضيأ دحونم (لس نمو ) باتكلا ف ( مهتدعوىتلا ) نيخلاصلاو ءايننالان دعم ( نالعتانج
 ةمايقلاءوب باذع يع عندا (تابسلا مهقو ) كئاضقو كس ىف (ميكحلا)كناطاسو ككلمىف ( زيزعلا تنأشلا مايدذو ظ

 نارفغلا (كلذو) هتبظعوءتىصعو هت رفغ( هتجردقف ) ةمارقلامون(ذئمون)باذملاهنعتمفد نمو( تآسلاقئنغو) ٠
 اونو ةنجلاب اوزافةرفاولاةامعلا ( مظعلازوفلاوه )عفدلاو .



  مكتقم نه ربك اهنلا تقل رانلاةنزخ مهدانيفا م-فأاوتقمو رانلا اولخد اذا ةيملاموب ىأ ( نودان. اورفك نيذلا نا

 7( 011( نومدتدا ) باصتلا وضتلادشأ تقملاو: سماه ركذب ىغتساف مكسفنا مكتقم ند ربك أ كسفنأ هلا تقل ىأ (ىسفنأ

 هاسالا ناكن يح رفكلاو هوسلاب ةرامالا كسفنأ تقعمهللا ناك ةمايقلا موب مهل لاقي هنا ىنملاو ىرسشءزلا دنع لوالا تقملاب

 اف معقو اذا ناحل ىف مثأو مويلا نمنوتقع امت دشأ رفكلا هيلع نوراتتو هلوبق نوبأتف نانالا ىلا مكن وعدن

 ًْ مك ضع 0 ةمايقلاموبو ا نم 1 ن آلا كليا ههنا تقلل ءاذعم ليقون ءاوه 0

 4 هللا تقمل هيلع لدرعتم لش بوصنمذا هريغو مولعلا عماحلاقو لدلعت نوعدت ذاواض» مكض» نعلي ضءس

 ا

 تقم نمربك اءريخو ردصم وعوأدتم هللاح ل هلوقناللوالا ت تقلب صتمالواورفكق نا الا اوعد نحت رهتع

 م هنعدبجأ اذا ردصملا -# 547 ريؤ- نال نوعدت 4 نورشعااو عبار ا هزجلا ) ذا ىف لمعي الف كسفنأ

 || نوكي“ ىثدهنّق 1 :نار 2

 هنع را.خالان ال هتلص ىف

 هب قلعت امو هماغ نذوب
 ىباثلابالو هناصقنب نذؤد

 اذهو نينامزلا فالتخال
 ىفمهسغنأ اوتقم مهنآل
 ناع الاىلااوعد دقو رانلا

 ( نورفكتف ) امندلا ىف
 اولاق )رفكلا ىلعن و رصتف
 انتيح أو نيا انتمأ امر

 نيت - اما ىأ ) نينا

 نيود 1 نيتءابحاو

 نيالامالاب دارأو نيتامحو
 مهتاماوالوأ اناومأ مهقلخ
 عدو ' مهلاحآ ءاضقلا دنع

 اناوهأ مه- ةا2 ىف نا

 لاش نا عد اك ةتاما

 نم” ناحهك
 ليفلا مسج ربكو ةضوعنلا

 0 هم لن ةعأ سيلو

 تا روص

 نهالو رفص

 ند 2 هللاثتل ج مللاقف ةما 1 # نوداش اورفك ئذلان ا 5 ارم

 ولا ةرامالا كسفنا مكتقم نم ربكا 1 فنا مكتقم

 نال ىناثلالو هنعربخا هنالهلاللوالا تقملاهيلعلدلءفا فرظ # نورفكتف ناحالاها

 فيصلاىف » ون: لوأيناالا ةثيبلنامهلاعا ءازجاوماعنيح ةمايقلاموب مهفنا مهتم
 ناب نيتناما « نيتنئاانتما انيراواق و دحاو نيتقملا نامزو كحل للءتوا « نبال! تعبض
 ةايحامداع ”ىثلال ءج ةنامالاناف انلاحآ ءاضقنادنع اناوها انتريص مث الوا اءاومأ انتقلخ

 ناو ليفلاربكو ضوعبلا رةصنم ناحم تلق كلذلو ريبكتلاو ريغصاكريسصتسوا ءادتبا

 انتييحاو # رخ اآلانع هإفرصو رييصت هيلوبقم دحا لعافلا رابتخاف رييصتلاب صخ

 لحالا ماركا دنع ىلوالا ةتامالا لدقو ثعبلا ةءابحاو ىلوالا ةءامحالا « نيتننا

 مهفارتعا دوصقملاذا ثعبلاو ريقلاىفام نآابحالاو لاهل هايحالادعب ربقلا ف ةينائلاو

 ةمايقلاءوب ىأ « نودانب اورفك نيذلانا © ىلاعت هلوق © هلالحو هتهظع هنكملا
 مهلالاقيف باذعلا اوماعو مهنا مءلع تن ىعنيح مهسفنأ اوتقمدقو رانلاف مهو

 » نورفكتفناعإال الا نوعدنذام كا مكتقم ن ا اا ةاهه

 نبالاق « نيتنئا انتيحأو نيت انتمأ 0 اول » مكب اذهلا لواحدنع مويلاىأ

 مهنامأ مث ايندلاىف ىلاعت هلا رهارحاذ ىملابأ بالسأىف اناومأا وناك امهنع هللا ىضر سابع
 انتم لسيقؤ ناتايحو ناتئوم هذهف ةمايقلاو / ثعبلل مهايح أ مث اهنمديال تلا ةتوملا
 كلذوةرخآلاف ثعبالاويحأ مث مهروبقىف اوتيمأ مث لاؤسال ربقلا ىف اويحأمث ايندلا ىف

 | ةتولاهت ريقلاىف ةايحلامت ىلوالا ةتوملا ةعبراىهو ةنحلاو ءالبلا تاقوأ اودع مهنا

 4 ةماثلا 2 مناصنا رات>ا اذاؤدح اولا عونصملا ىلع نازئاح ركلاو عسل انا هبقييد اوربك ىلارغص

 ةءايحالاو امندلا ف ىل وال اًةءامحالا نيتها الاب و هنم هإةنك هن ءهفرصلءعف رخ "هلا احلا« نع عونصملا فرصدقف نيزئالا دحأ

 0001 يلى ةباتاداج دلا ىف ىلوالاةتوملاليقو مكس مثركتع منك ايحافاماومأ م :كوهلوقهيلع لو ثح) ةساثلا

 لاؤسلل هيوم دعي رب-ةلاىفهؤامح الوالا ءامحالاو

 ةكمالملا مب دانيف نرد ىسفنايك تقم يمدحاو لكلوش راتلاا واخ داذا لسرل اوبتكلابوهللاب(اورفك نيذلا نا )رانلان 1| ١م

 قع ) اولاق ) نودحجت (نورفكتف ناك الا ىلا ن وعدت ذا) دالاق مويلا ( مكسفن ٌمكتفم م نه اك 1 ( امدلاف نا

 (نيتناانتسحأو ) روبقلا ىف ريكتو ركماناأ نادل ةسوانحاو رأ ضيق :سم نيت سم ( نيثناانتمأ )انيرإانبد)ر ,انلاقرافكلا

 ثعبلل ةرعو روبقلا ف ريككو ركسانث' اس نأ ىلبق سمح نيد سمح

[ 
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 رداق وهاك ةداعالا ىلع رداق هللازأ اولع مملع ارركتدق ءايحالاو ةتامالا اوأرامل ( انبونذبانفرتعاف ) ثعبال ىناثلاو
 عون ىلاىأ دانلا» ه ( جورخملا له ) مهصاعم ن م هعشامو ثعبلا راكنانه اهوفرتفا ىلا مون اوفرتعاذ ءاشنالا ىلع

 نم مالك اذهو هيلاليبسالو جور>الفكلذزود عقاو سأللامأ طق ( ليبس نم ) صاخمتل ل جورخانم

 هدحو هللا ىعدادا هناير كلذ )هلوقوهو كلذ بسح ىلع باوجلا هاح اذهلو اريحضكلذ نولوقامناو سأيلا هيلع بلع

 ىلا مكل ليبسال نأو-( نمزللا مثأ ىذلا ركتذ له م.م زؤ- ىأ (اونمؤت هكرشيناو مترفك

 اريدتو ذالعت مهط و نق طرف نه هنولوش اعاكلؤذو كلف قيرط « ليب_سنم يه راثلا

 ديحوتلاب «# مترذك » ةيلاهاىف هماقم 2 لمعفا| فدك هدحو دحوتوا ادحوتم

 ٠  7تا زها ةيصزروب يع -
 كرشانم م ىلعدب كح ثرح هريغب ىوسي وهب ك رشي نا نم # ريبكلا ىلعلا # د٠ رسلا تاذعلاب

 ديحوتلا ىلع ةلادلا © هتايآ 5 0 وه## ةدابعلا قاقعسا ىف هناقواع ضءبهءىوسو

 رطملاك قزر بابا « اقزرءامسلا نم ركل لزنيو و مكسوفنلاليمكت لينا بحنامرئاسو
 لوفغملا اهروهظالوةءلاىف رو هىتلا تايآلاب © رك دامو مش نو

 كا ا لاا ودعي إف ايندلا نه ىهىتاا ىلوالا ةاملااماف ثعبال ةايحلا مث هب هبقةساثلا

 ىهو نيتيومو ةماسقلا ةامحو امدلا ةامح ىهو نيئتاح رك لدقو ءالبلا ا

 لاؤدلا ةاح اودءعملو لاؤسلا 5 هايج كعب ربقلاىف ةياثلا ةتوملامث امدلاىف ىلوالاةتوملا

 اوفرتعا ثعبلا اودهاشالف توملادعب ثعباا رهراكت ا ىنهي «# انب ون ذب انف رتعاذ ف امتدم رصقل

 نيف 14
 مالك اذهو كتعاطب لمعنو انلاعأ ملصنا ليبسنم ايندلا ىلا عوجرىملا لهف ىنمملاو | 0000 --

 جورخالفىعملاو اريحتو اللعت كلذ اولاقاع او جوراان م طونقلاو سألاهلع باغنم ١

 رانلاق دولخلاو باذعلا اذهو جورخخاىلا ليبسالنأ اوسحاف هائعم 0 مترغك هدا 3

 « هك رشي ناو ط كلذ متركتأ هللاالادلاال لبق اذاىنعي مترفكمدحو هتلاىعداذا مكتاب |

 رطملا ىنمي « اًزر ءامسا نم كلل زنيو هه هتردق لاكىلع لدتىتلا هتامونصم بئاجع ىأ |

 تايآلا هدب. ظتىأ « ركذتءامو © قازرالا ببسوه ىذلا

 ْ ناف « ابو انفرت انفرتعاف ط هلوقب بيست كلذلوهب اون رتكي ملو هنع اولفغاع ةتياحملادعي
 | نم جف رخ ع ون## جورخ ىلالهف و» ثعبلل مه راكناو ايندلاب مهرارتغا نه اه. مهفارتقا

 ْ © ءد> و هللا ىعداذا## هنا ببسب © هناي همم :!ىذلا ىا# م ْذ ٠ هلوشاوسحاكلذلو

 ا مكيلع مكح ثيح ةداعلل قوعسملا « « هنلكملا » كارشالاب «اونمؤت هب كرششي ناو #8

 | * ليبسنم يه رانا نم ىأ  جورخملا لهف # مهلوشب ةعجرلا اولأس مث مهبوتط

 | هللا ىعدادادناب مكلذ هه ىلاعت هلوقوهو كلذ بسخ ىلع باوجلا ءاحاذهاو هيلالمبسالو ' 0

 | ىلعأال ىذلا ىأ 4 ىل_لا هلل مكلاذ ط كرشلا كلذ اوقدصتىأ « اونمؤت © هريغىأ |
 ' © تاك كيري ىذلاوه # لجونع هلوق ## هنم ربكأال ىذلاىأ © ريبكلا 8 هنم ١

 5 0 بيس طقجورخ

 مكن اعاو هللا ديحوتب

 ( هللمكحلاذ) هب كارشالاب
 باذعلاب مكيلع كح تيح

 الف هنأ( ىل_ءاا)دمرسسلا
 ( ريبكلا ) هؤاضق درب

 دحالف هناطلس مظعلا

 ةيرورحلا ناكل ةوءٌوازٍج
 هللالا كحال هل وقاوذخأ

 جرخاملةداتقلاقو اذه ند

 ىذر لعلة ءار ورح لعأ

 لبق ءالؤه نم هنعدللا

 مكحال نواوقبىأن ومكلا
 هللا وذ رىل_ءلاقذ هللالا

 لطابامديراق> ةملكدنع

 ( هناآ مكيري ىذلاوه)
 دعرلاو بامهسلاو عرلا نم

 اهو قغاؤنملاو قرلاو

 (هاعسلا نميكل لزنيو)
 ىرصبو كم فيفعلابو

 بيس هبال ارطق ( اقذر)

 ركذَتب امو) قزرلا

 (انيونط )ار رقأت(انفرتعاف)

 كلذ نمان دوعحوانكرشب

 هب )'تقملاو رانلاىف باذماا (ملذ) مهلهللال وشب كب نمؤنف ةلح نم ( ليدسنم )ايندلاىلاع وجر ( جورخ لا لهف)

 اورقن ( اونمؤت ) ناثوالا ( ه. كرسشي ناو ) متدجج ( مترفك") هللاالا هلا ال اواوق مكل ليقاذا ( هدحو هللا ىعداذا

 اي(كيرب ىذلاوه) ”ىش لكربكأ ( ريبكلا )"ىش لك ىلعأ ( ىلعلا ) هب رفكنملرانلاب كح هللدابعلا نيب ءاضقلاف ( 2
 ٠ ( اقزرمامسلا نم مكل لزنيو ) اولظ نيذلا نك اسم بارخنم هّساحعو ا تامالع (هنايآ) ةككلهأ ٠

 ( ركدتب امو)ارطم ٠



 ا ل مث ظمتسالو ركذ تسال دناعملا نا هللا ىلا عجريوك !رشلا نهب وت نمالا هلبا تايب ربتمي امو ظتامو( سف ند الا

 ىلع سيل نمي ممادعا كلذ ظاغ ناو ( نورفاكلا ءركولو ) كرمشلا نه ( نيدلاهل نيصلخم ) اودبعاف ( هللا اوعداف )

 ةبتيعوههلوقل رابخأةثالث 41غ 3> تالا ةيتست ءزجلا) ا عيفد ( مني
 ذل 4

 مب دام

 ١

 ١ ا دل َنيْسلهللا مر هففانناهق رظنآل“ قش 8 اهف 5 الغ ْى ليون 7 9 1
 ضعب قوفاهضعب تاوعسلا #« شرعلاوذ تاجردلاعيفر# يلع شو كسالخا « نورفاكلا ه هركواو وف كرشلا نم مكفاور .ثياج ندلا,.عجمر
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 عسفار وأ ةلزتملاب اندلا ىف

 شرعءلاوذوةنجلا ىف مهلزاثم
 قوف ىذلا ةشىع كلام

 افاطم هقلخ تاوعسلا

 هتمظملا راهظاةكئالملل

 أ هدرفت ىلع لادلا :سوسحلاو لوقعملا ثيحنم هتتدمؤاع ىلع ةلالدلل نارخآ ناربخ

 شرعلا ناكو لاك اهنود رهظتال ثحح هلاك تاحرد .تءفترانه ناف ةيهولالا ىف
 تاغردلا ليقزو هب كرمشي نا مصيال هتردق ةضيقف:ىنامسجلا ملاعلا لصا وه ىذلا |
 | تاوثلا تاحرد.وا تاوفسلاوا نشرعلا: ىلا ةكتالملا دعاضموا تاقؤاختلا بتارع |
 / « هدابعنم اشي نم لع ءما.نم حورلا قلي ه حدملا ىلع بضنلاب عيفر ”ىرقو |
 | وهو .اهزاثآ راهظاب ءسمال:تارحمم اضيا تايناعورلانا ىلع ةلالدلل عبار ريخ |

 ١ نما هنال هلام ءسما نهوىجحولا حورلاو دنحوتلا ريرقت دعب ةوبنلل ديهعو ىحولا
 | ىلع ليلؤهيفوةوبنالمراتخت##ةدابعنم» اشي م لعوط غلبملا كلم اوهلمالاو ءؤ دو اريملاب | هتكلم ىف هب انغتسا عم
 | برقلاعم ماللاوحو رللو!نملاوا ىلآعتهتيدنف نكتسملاو ءاقلالاةياغ# رذنيل: »ةيئاطغابلا | مالبيإ هيلع لي مج عوذلاو

 ١ لهاو داعجالاو ,حاورالا ىتالتن هيف ناف ةمايقلاءوب 4 قذاتلاموي و ىناثلاسؤي 1 هب.ىحم ىذلا ىحولا وأ

 ] نوخراخ # نوزراب مهمو.# لامتلاو لاعالاو .دابعلاو نودوبعملاو ضرالاو ءائسلا ] نم ( .سعأ نم)بواقلا
 ىسع) ءسابوأ سما لجأ

 (رذنيل هدابع نم ءاشينم
 وهو هيلع قلملاوا هللاىأ
 لدو مالا هيلعىبنلا

 ردنتل بوقعي ةءارق هيلع
 ةمايقلاموي(قالتلاموي)
 ءا_عسلا لهأ هبف قتلي هنال

 نولوالاو ضرالا لهاو
 ىمقالتا نورخآلاو

 (نوزرابمهموب) بوقعيو

 | نادبالا ىثاوغ مهبحح ال مهسوفن ةرهاظوا 'ىش مهرتسيال نورهاظوا مهروبقنم |

 ١ «نيدلا هلنيضامع هللا اوعداف » ءرومأ عنج ىف ىلامكهتلاىلا مجرب ىأ # بين نمالا 9 |
 مقارزئأ تاحردلاعيفر ىلا هلوق دع 3 نورئاكلا هركولو © ةداعلاو ةعاطلا ىنأ

 | عفترملاوه ىلاغتو هناهعس دنا ىأ عفن رملا انعم ل دقو ةنجلا ىف ءالعلاوءايلوالاوءاسأ الاتاحرد |

 ٍْ هيلا ءارقف قلخلا لكو ءاوسام لكع ىنغتملاهتينادحوو هلاكو 1 تاقصقهثمظعب |
 ١ / مظعأد نال ركدذلاب شرعلا نضام 0-2 هلاو هكلامو هن 3 « شرءلاوذ 9 ا

 هتلالد تناك مظغأ ٠ ءاك ام لكف ةردقلا لاكىلع هسنتاا لاك ناس دوصقملاو ماسحالا ٍْ

 جاورالا يحندبنال احور ءامس ىحولا لزني ىنمي # حورلا قلي وف ىوقأ ةردقلا لاك ىلع
 نم لقو هسماب لمقو دباضق نع سابع نبا لاق » للم ن ف » حاورالاب نادنالا يحاك

 ىنلا رذنيلىفعي « قالدتلاءوب رذنيل ظ.ءانبنالا ندي © ءدابعنم ءاشب نم ىلع و هلوق
 لبهأو ءاعسلا لهأ هيف قتلي نال ةهايقلا موب وهو. قالتلا موب ىحولاب !سو هيلع هللا لص

 ءرملا قتلي ليقو نودوبءللاو نوشاغلا قتليليقوقاامخاو قلخلا قتليلدقو ضرالا
 رهتر ونق ره نوح راخ ىأ © نوزراب هو © مواظلاو ملاسظلا" قتلتلتقو هل-ععم' ْ

 نهالا) نآرقلاب ظمتي ام
 هللاىلال بش نمالا(بنني
 هتلااود_عاذ( هللا اوعدان)
 « .نورهاظ ) (تاجردلاعيفر) ةكملعأ( نورداكلإ ) ءركناو(هركولو) ديجوتلاوةدابملابهلل(نيدلاهنيصاخم)
 (ءاشننمىلع ). نآرقلابليربجلزنت ( هسعأ نه حورلا قلي) ريرسلا ( شرءلاوذ.)*ئثلك قوفاهافرتاوعسلا قل اخ
 موب (قالتلاءوب) نآرقلاب لسو هيلع هللا لص ده فوخ'(رذنيل) مالسلاهيلغ اد ىندإ ( هدابع نم ١ بحب نه ىلع
 زوبقلا نهنوجراخ( نوزرابمهموي ) ق ولهللاو قلاخلا تيم وبلاقو ض رالالهأ و ءامسلا لهأ ل



 1 ا ور
 1 اهو ا وقفا عدن
 2 42 نسوا
 ا

 ( مويلاكلملانم) مهلا وخأو مهلاعأ نمىأ ( ”ىشمهنم هللا لع ىال) ءانبوا ةكاوالبج نم“ىش مهرتسيال نو رمال

 مولا بصتني و توملاب قاخلارهق ىذلاىأ ( راهقلادحاولاهلل ) هلوق هسفن بح مث بيج دحأ ال نيح كلذ ى اعتدت لوق ىأ

 لها هبسجمفمويلا كلملا نا 1 نمّؤملا ةروس ١ لوةرفدانم ىدان لبقو 1 1 هوس مولا اذه ىف كلملا تين نم ىا .نللولدع

 هللمويلا كلملانمل » ايندلاىف مهوتام وتل ةحازاو نوزراب مه هلوقل ربرقت وهو
 هيلع لداملوا هن باي املو مويلا كلذىف هنع لأي امل ةياكح « راهقلادحاولا

 ةقطانف لاحلا ةقيقح اماو طئاسولا عافتراو بابسالا لاوز نه هبف لاخلا رهاظ |
 سوفنلا نا هقيقحتو قبس ا. ةوهتن هناك # تيسكاع سفن لكى ز<مويلاول اكئاد كلذب

 اتدلاق اهب نمتنال اهتكل هلأ اند تحوت تاه لام الاو فاشل

 « مويلارظال ل اهملأو اهتذل تكرداو قئاوعلا تلاز اهتمابق تماق اذاف اهلمشت قئاوعا
 نأشنء نأش هلغشيالذا # باسهلا عيرس هللانا © باقعلا ةدايزو باوثلا صقنب ||

 اهب تيمس ةمايقلا ىا « ةفز آلاموب مهرذناو © اعيرس هن وقحمسام مهبلا لصيف[!

 بواقلا ذا © توملا ليقو رانلامهتفراشم ىهو ةفزآلا ةطلناواامبرقىا اهفوزأال

 جرذتالو اوحورتيف دوعت الف مهقولحم قصتلتف اهنكاما نععفترت اهناذ * رجانحلا ىدل

 مهلاوحأو مهلاعأ سَ © *ىش مهنه هللا ىلع ىن-خال د ا مهرتسإال نورهاظ

 موسيلا كلذ صيصخن هحواف مايالا رئاسىف ”ىش هيلع ىنخال ىلاعت هللانا تاقناذ

 مهاربإل ىلات هللانا بِلا ناطرحلاب اورتتسااذا ائدلاىف نومهوت اوناكتاق

 نوم* وبال لاح ىلا فاش كت الاو زوربلا نهنو رئاسص مويلا كلذ ىف مه ورهلاعأ هيلع متو

 لجو نع هللالو_ةىأ « مولا كلملانمل © ايندلاف هنو_ههوتب اوناك ام لثءابف

 هلل © لوقيف ىلاعت هسفن بيف هينحمدح الف كلملا نا قلخلا ءانف دعب مويلا كلذ ىف

 نورخآلاو نولوالا رضحاذا لقو توملاب قلخلارهق ىذلاىأ « راهقلا دحاولا
 راهقلا دحاولا هلل ةمايقلاموبىف قئالخلا عبج هببجمف كلملا نمل دانه ىدان ةمايقلاءوبىف

 ىقعلاىف ةعيفرلا ةلزتملا هءاولانو امندلاىف هنولوقب اوناك تيح اذذدلت هنولوش نونمؤملاف

 مويلا ه اثدلا ىف هولوش مل ثدح ةمادنلاو راغصلاو لذلا ليبس ىلع هنولوش رافكلاو

 ملظال ف هتءاساب ”ىنملاو هئاسحاي نسحلا ىزج ىنعي «# تيسك اع سفن لكى زحت
 ديمال مالظب سيل ىلاعت هتلازال لظلانم مويلا كلذف نونمآ قاحلاناىأ « مويلا

 قلخلا بساحل باس نع نابع ماختيال لانش ىأ © باسل عيرس هللانا 9

 تيمس ةمايقلاموب ىنعي # ةفزآآلا مون مهرذنأ و © ىلاءتدلوق 6# دحاو تقويف مهلك

 امناكلذو# رحانحلا ىدإبواةلاذا »8 بيرقوهف تآوهاملكو اهتقو برقل ةفزآ

 ىهالو اهنكامأ ىلا دوما نه الف حان ا ىلا يصتئحب قف وللانمابك امان ل

 يت و

 |0061 0 0 م ااا ه+حعحهُةةطةءً

 مهلاوحاو مهلاعاو مهنايعانم و ىش مهنع هللا ىلع مالو مرار مهلاعاوا
| 

 راهقلادحاولا هتلرشحلا

 سفن لك ىزي مويلا )

 نامويلا رظال تيسكاع

 ' ( باسحلا غيرس هللا

 هدحو هلا كلملا ناررقامل

 كلذ ئاتنددعمويلا كلذ ف

 اع ىز< سفن لكرا ىهو

 امدلا ىق تلع تنسف
 مظلا ناو رشو ريخ نم

 مالظب سيا هنالهنمن وما

 ”ىطسال باس ناوديسءال

 نع باسح هلغشيال هنال

 قلللا بساممف باسح

 وهو دحاو تقوىدلك
 مه رذنأو)نيبساكا عرسأ

 ةمايقلاىأ ( ةفز آلامو
 امرقل ىأاهفوزالاب. ترمس

 ةفزآلا موءنه لدبسو
 (رحانطلاىدابولقلاذا )

 مج ولق عفرت ىنعإ قارتلاىأ
 مه رحانم قصلتقاه راقم نع

 اونو جرح ىه الف

 اهعضوم ىلا عجرتالو

 اوحورتيو اوسفتتيف

 م هللالع فال )
 "ىث مهلاعا نءالو('ىث

 توملاة فن دءب هللا وقف

 سلف (مويلا كاملا نل)
 مهام بلاغا توملاب هقلخكلا راهقلا)ك.ءرشالو دلوالب ( س» 45 اخ و اق ) (دحاولاهلل) لوقيفهسفن ىلع دريفدحا هيمحن

 صقتبالى أ دحأ ىلع (موبلا لظال) رشا ورينا نم( تدك اع)ةرحافوأةرن ( سفن لكىزحي) ةمايقلامونوهو(مويلا)

 دجمايمهفوخ (مهرذناو) بتاءاذاباةءاادبدش لاقو بساحاذا (باسحلاع رسدتلانا) مهن ايسىلعدازبالو ماسح نه
 رحاتهلادنع( رحانحلاىدل بواقلاذا عرسسإ و ضع ىلا مهضعإ فز.ةمابقلاموبوهوةفز آلامويلاوهأ نع (ةفزآلاموب)



 رجانحب نيكسمي ( نيمظاك)
 الو ) قفشم بع ( مح نه )نيرفاكلا ( نيملاظالام )ءالقعاا لاعفأ نم وهىذلا مظكلاباهفصو هنال ةمال لا مج

 اماو ابا أ ىلع لو بولقلا ن٠ لاحوهو اهسأر دشةبرقلا ,ظكنم مه

 4و: ىفاك ةعاطلاو ةعافشلا قئدار ماو كق ةوف ن لل الا نورك هققدح ةعاطلان ال ةعاطلان ءزاحموعو ,مغشب ل ) عاد طب

 نياو نستلسا ندف ةعافشلا ن ودةعاطل اءافتنا ظفالال ا ناو هراحخلاو بضلا ىفأ هندد رب هر .ه رعت | 8 كا ىراالو»

 لحم الامىلا رظنلا قارتسسا دارملاو ةافاعملا ىنمع ةيفاءلاك ةنارخلا ىنمع ردصم (نيعالاة اخ رعيزةتبلا عد ءلا فش مسهل نوكيام

 (ءيالو اهلا حف هبلقب ركفتب مث ةقراسمةوهشب 506 ىلاررظن. ناوه ليقوةنانخو ةنامأ مهره 6 ودصلا قامو )
 لثم هينايآ مكيرب ىذلاوه هلو ةىب وه راج م ري> نيءالا هاج مو هلك كلذ معي هللاوهنرمضحم ن م هير كةوهنر ظني :

 حورلا قاي نكلو حورلا قلي
 قالتلامون لاوحأ ركذ

 ا عاطي ميفشال و هلوثىلا

 ا هللاو) هنا 0 نع كذلدعبف

 :( ىذلاوىأ ( قحاب ىغقن

 | نوعس نيذلاو ) لدسلاب
 . 0 2 مقال 5 5

 أ( ىثب نوضقبال هود نم

 [ ىشب نوضّال منيلآو

 | الامزال مم كم اذهو
 ا لاشال ةردقااب فصوب

 | ىضش الوأ ىفش هِف
 | وه هللانا ) عفان نوعد

 | ريرقت (ريدصبلا ميعللا
 | نيعالا ةّكاح اع هلوقل

 | ديعوو رودصلا قذتامو
 | نولوقبام م_م- هلاب مهل
 | هاو نوااام رصبو

 10 قي رمل د موقاعي
 املاو ودوم نوعد

 ناك اورظنؤ ضرالاف اوريدسإ 1 وأ رسال عمد 0

 0 اا

 ]7 ةفاضالا ىلع هنال ىنعملا ىلع بولقلا باصانم لاح مثلا ىلع# نيرظاك 9 او رتسف |

 3 تلظف هلوقك ءالقعلا لاعفا نم ماظكلا نال رو ىدلف اهريعك نموا اهتموا | ا

 لاب ىضت هتلاو » ءازإلاو ملعلا قلعتم وهوالا ق>نمام | *

 ١ ناو لةرامضا واتافتل الا ىلعءات 00 و عفان ارق ةوىغشالواىضق هناديفلاشالداخانال |

 ا نولوشامىلع,هاديعوو قحاب هتاضقو نيعالا ةحاد هلعلرب رش # ريصيلا عيمسلاوه هللا |

 : ناك فك اورظنيف ضرالاىفاوريسي ملوا ِِظ هنود نهنوعد املا ضيرعتو نولعش و 37 ا

 رظنلاةقراسم ىهواهتناب 1 6 نيعالا ةنئاخإعإ 2 موف 5 «# عاطب 9 مهل عفشي ىأ 1

 ىنعي# هنودنم نوعد نيذلاو  لدعااب م ىأ« قلاب ىْمَس هللاو # بولقلا |

 د رطاسا مث قالتلامويرذنيل ه4 "5 ز8»- هلوقب لاءدق ( نورعلا وادا لا ل

 ١ 4 من“ #0 تيل 00 ىلع 0 0 0 1 مهقان :ءا

 ا 6 نع : 1 ا ل 1 1 ظلدناو كلذ هما اع ةلالدلل هريوك ده وم ناملاظلا ا
 || هبلا رظنلا قارتسساو مرحاريغىلا ةيناثلا ةرظنلاك ةساحملا ةرظنلا © نيعالا ةشاخ
 أ هناىلع ةلالدلل سماخريخ ةلجخلاو رئامتلانم # رودصلا ىنخلامو © نيعالا ةنايخوا

 ىلع مك املا كلاملاهنال © ق
 : مك دن نوضقبالهنودنمنوعدب نذلاوو» هقحوهوالا' ىذثب ىدش الف قالطالا

 : انز-وافوخ نيئلتم نيبوركم ىأ# نيمظاك »» اورتسيو اوتوهث مههاوفأ نم جرم

 ْ » عيفشالو » مهعفني تدرقن 2. ىأ# من“ نيملاظللام ول هنع باقلا قصت ىدح

 ا تاروصم رعبىأ * رودصلا امو 4. هللا ىهتأل نيعالاراخن وه لقو لح الامىلا

 « ماوه هللازا » "ىثىلع ردقتالو اش ملمتالا مال « ”ىثب نوضقنال 8 مانصالا

 : ناك فيك اورظن .ف ضرالاىف اوريسب موأ ٠ مهل امفاي# ويصب بلا 9 ق داك لآ وقالعأ

 ( ةبقاع )

 الو ( مهعفط ببر# نم 2م مح ند زورق( نيملاظللام 0 مهناوجأىف لف .ءلاددرتب نينوز< ليم و_ىعم ) نيمظاك )

 بولاقلا رمتام ( رودصلا امو ) ةنانلخانم ةيئاثلا ةرظنلادعب ةرظذ ا (نيعالاةاخإعي ( ةعافشلاب موف (عاطب عي فش

 5-5 وعدن ذلاو )لدعلاب ص أي لاعب و ةمايقلاموبءاشي نأ ةعافشلاب مكح ( قلاب ىضشنهللا وز كذبا لمي انلا ةرظنلادنع

 لهنال ةمايقلا مو ةعافشلا نم 'ىنثب نومكحمال('ىشبنو ودعشال )ناثوالا نم هللانود نم ) هنود نم ( نود

 ١6 | - ع . 39

 دلا قري نوم ايال ”ىشب نوضشباللاقنو كلذ ىلع

 ةردقم مهل س

 ملوأ ) مهلاعاب ورب(ريصبلا) هتاق (عيمسلا وح هتلانا) كي متص منال اي "الا
 ناك فك )اوركفتف(اورظنتقضرالا ىف ) ةكم رافك اورفاسي (, اوريسي



00 

 نمؤملاةروس ) اناسرأ دقاو) ه4 ©0 ريح بقاءاذا (باقملاهدش )“ىش

 دامك مهلبق نيننرا أوننكح نذل كلل .6 مهلبق ن 0 اون يذلا ةسقع |

 نم لعفا ةع راضمل نيتفرعف نيب .

 8# فاكلاب حما | ا

 © ىوقدنا هللامهدخاو اورفكف 9 ةيعحاولا ماكحالاو تا زجملاب # تانيبلاب مهلسر |

 دقلو © هءاقعزود باقعب هبؤيال © باقعلا ديدش © ع نكملا ةياغ هديرئامم نكمتم | ِ

 بنطملاو ةرهاظ ةبحو « نيرم ناطلسو » تازدملا سب « انياب سونا ١
 ناماهو نوعرفىلا © هنأشل اممض# اصعلاك تازجمملا ضعب دارفالوا نيفصولا رباغتل ||

 هيلع هللاص هللالوسرل ةلست هو ىسوم نوعي بانك راسا

 نا ىنملا ىأ « ضرالاىف اراثآو ةوق يكد مهاوناك مهلبق نم اوناك نيذلا ةبقاع
 اوضه نيذلاناف هرعت ريتعا ع نم لقاعلا

 تاذعلا مهنع 0 ىقاو ند هللا نم م مهل ناك امو موش هللا مهذخاف »غوت

 مهذخافاو رفكف تانيبلاب مهلسر هنأت تناك نايف ريلزن ذل باذعلا كلذ ىأ كلذ ||

 ليرع ناطاسو انتا ب ىسوع انلسرأدقاو» لحو نعهلوق 0# تاقعلا ديدش ىوق هلامتا |

 ىجعل 4 ا ولاقان دنع نم قلاب مهءاحاهلف با ذكر حاس اولاقف ن ل وراقو ناماهو نوءرف كا[

 نوعرفنال لوالالتقلاريغ لتقلا اذه لبق« هعماوتمآ نيذلاءانبأ اولتق' ف هموقو نوعرف

 مولع لتقلاداعأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ثعباطف ناذلولا لَتقْنَع هنا

7 

٠ 
1 

 1 « نيرئاكلا ديك امو# هترهاظمو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوه ةعباتمز

 | هللاةديزبام معقيحيوالطإب رهديكب هذي ىأ © لالا الاف ,هلامتحاو هموق ونوعرف |

 (ئوتما)ةيوسللا م

 ١ منا هقحو ل صفقلاب "ىجاعاو انكمو 0 مممدشا ,هاوناك هو دوكو |

 صاعنا أ رقو هيلع مالثا لوخد عانتماىف ة ةفردلل |

 ١ ةنيصحلا نادسملاو عالقلا لم صضرالاق راثآو

 | امو موند هللامهذ خلال «احمرو افيس اداقتم» هلوةك اراث رثك او ىنملالبقو 0

 / مهيلأت تناك من أب 98 ذحالا « كلذ رف مبنع باذملامنع #4 قاوم هللانم مهل ناك |

 ١ مهءاحالف  انامز ممرقاو اسطب مهلبقنم اوناكنيذلادش اوهنم ةبقاعا ناببو ملسو '

 | مهلع اوديعاىا هب مهءاسن اويحتساو هعماوتمآ نيذلاءانبا اولتقا اولاق اندنعنم قحلاب

 | «لالضوفالا نيرفاكلاديك اموؤفظ ىسومةرهاظمنءاودصيى الوان ولعفت متتكام |

 1 مهعفش ملف ءالؤه نم ةوقدشأ اوناك رافكلا نم

 | كلذي مهودصيا ءاسنلا اويمت-اىأ « مهءاسن اوحمساو ظ لتقلا يلع اوديعأ ءانعق

 نأ هك ل (ةوق مهم دشأ مهاوناك) مهلبقنم لسرلا 0 كو ( مهل

 (ضرالاف اراث آو ) ىاش مكتمءارع ىرحافماللاوفلالاهلخدالهناىفدف رمملا عراضرهنمد شأن أالا 3

 موقت ئىش مهل نكي 7 هللا ن همهل ناك امو ( ميو مهيقاع (معونط هللامادخا# )اروصقو انؤتصحى

 ىلع رداق ) ىوقدنا هلأ 2 اورفكف تاندلاب مهلسر مهتأت تناك) معا ببسي ذخالاىأ ( مسهناب كلذ زف

 عستلا ( انتإيآ 0 ا

 ةحعو (نيبه ناطاسو )

 ناماهون وعرف ىلا)ةرهاظ

 وه (اولاقف نوراقو ]|

 ايدك وارسم نيملانالعاسلا|

 ةوبنلاب (قحلاب مهءاجاملا)

 أ ) هيوم ايا نذلا

 ىذلاكل تقلا هلعاودرعأ
 (مهداسناو عبس او)الو ناك

 نيرفاعلا دك امو)ةمدغلا

 ما نعي عايض(لالضىفالا

 اوناك نب دلا) ءازحأ ةبقاع

 دشأ مه اوك مهابق نه

 اراثآو ( ٍنديلاب(ةوق مهم

 اكل نع ) ضرالاىف

 الطيف اياهذ دعيأو ايلط

 ( موني هللا مدخا)
 موبي دكت مهب ون ذب هللا ميقاعف

 (هللانم مهل ناكامو) ل سرلا

 (قاونم ) هتلاباذعنم
 باذعاا ( كلذ )عنامنم

 مس يايات 0

 الاب ( تانيبلاي مهلسر [

 (اورفكف) تامالعلا 0 دأ
 مهذخأف) ها قاحاعو ل

 ( نيم ناطلسو ) 3 6060 1111 هبقاطنإ ( باقعلاديدش ) هذخأب (
 نينثالا نيبق رش( ردحاس) دعا ) اولاقف ( ىسوه» مع نا ١ نوراقو )نَوعرقريزو(ناماهو نوعرف لا 7

 اوديعأ ىأ ( همماونءآ نيذلاءانأ اولتقا .اولاقاندنع نم بانك .(قهلاب ) ىس وم(مهءاج الف )هللا عب ذكي( باذك (
 ًاطعخ ىف (لالضالا)هموقو نوعرف منصام( نير ةاكلادك .امو) نهوأت هالو مهعاسن اوم دس (يملسناوعساوللا كي



 3 نعفكدق نوعرف ناكو ىناثلا لتقلا اذه ,هنءىنغياف هوفاخ نمراهظإب هللاءاضةذغنو مهنغىن-غأافالوأ مهلتقاورشإب

 ىسومةرهاظم نع كلذب مهدصي هنأ هتمانظو اظيغ مهيلع هداعأ عقودق هنابسح ا ومالسلاهيلع ىموم ثمب انف نادلولا

 مهلوقب هوفكهلتقب هاذا ناك (ىسوم ل تقأىنورذ)هثال(نوعرف لاقو)اميج نيتركلاىف عئاضءديكن ارلءامو مالسلا هيلع
 نع تزحيكنا اودقتعاو سانلا ىلع ةهشلا تلخدهتنقاذاو رحاسالا وهامو كلذ نملقأ وهو هفاخت ىذلابسيل
 ناكو بخ .هبف ناك نكلو رمحت ومهامو تايآ هيءاحام.ناو ىندنأ نقيتسا دق نوعرفنأ رهاالاو ةحملاب هّتض راعم

 مد+ىذلاوه هناي سحأنملتقنالا ه4[ 05 ]ؤح فكف'ىث ! نورشعلاو مبارلاءزحلا » نوعأ فءامدان اكافسالاتق
 0 م بسوجس و  ريميرسس ب ويباسسسواو 1 يا

 | نوعرفلاقوهةلعاا ىلع ةلالدلاو مكحلا ميمعتل ريضلاءضوم هيفرهاظلا عضوو عايضف | 0 6 7
 ا واو رحاسوه ليدفاخ ىذلاس يلةنانواوقبوهلتق نءهنوفكي اوناك #ىموملآقاىورذ | لجاسين 0 مهنا
 ١ ليلد“ئىش نوهاىف اكافس هنوكعم كلذب هللعتو ةجحلاب هتضراعم نعتزمع كنا نظدتلتق | سلا هلوتو كالسهلاب
 عدياو# هلوق هدد ئيوهلرسبتب مل هلواحولدنا نظوا هلتقنم فاض ىن هنا نقيت هنا ىلع | 00 6 هيد

 ١ « كيد لديبن ا هلثقا ملا «فاخا ىناإط هير ءامدب ةالابم مدعو دلت هاذ هي دير | ”دءد نمو هنمدفوخ طرف
 ١ ضرالا ىف رهظيناوا# كتهلآو كرذيو هلوقل مانصالا ةدابعو ىتدابعنمديلع متتاامريغينا | لتأىو ذهلوقناكودر
 . ةيطكلاب مككد لطب. نا ردقب ملنا جراهتلاو برامملا نم مامند دشام «©داسفا | | هموق ىلع اوك حا

 ١ سماع نباوريثك نباو عما ىنعم ىلع وا ولاب ماع نباو ورعوباو عفانو ريثك نبا أرقو 2 8 8
 | امل هموقل ىلا ىسوم لاقوؤطداسفلا عفروءاهلاو ءايلا مفي صفح ريغ نوبفوكلاو 0 0 ١
 , ردص « باسحلا موس نءؤرال كتم لك نم مكبدو ىبري دعوا ِِ ةمالك عع“ كا
 [”هتالل دع وعرف لاقاعتاو « ىسوم لكقأ قورذ © هئلا ىأ © نوع رفلاقو © ىلاعت 1 0 3

 | دقتعي نم مجف ناك هنال هل ت5نع هوعنماعاو ئسوم لتقنه هعنع نم هموق ةصاخىف ناك اناا

 ال0000 يأ مطر حاس وهاغناف هلتقتالا اولأق لبقو اًنداص ناكتنا هبلش |" 2207 0 04
 ىأ « هبر عدياو © هولتقف ههاوج نع اوزجتو اقداص اق ناك ةماعلا تلاق هتلتقناو

 ىسوم ( رهظي نأوأ (
 ., : : 7 ثنا داينفلا ضلال
 ١ 1 : ع 110 0 1 5 دو بصاو ءأن ىنمي#ت كنيدل د. نأ فاخأ ىلا قهانمدمنهف انيلا هلسرأدنا ميزي ىدلاهبر ىموم عدبلو | © 5 7 1

 تا : 5 - ا 3 0 5 20 ر | ىنعيداسفلا ضرالا ف رهظيناوأوط هيلع متن آ ىذلا مكنيد ريغينأ ف اخأ نوعرف لوقب هاو وىرصبو

 | لتتقلاب نوعرف هدعوتامل ىنمي «ىسوم لاقو ريغ ةدابعو هليدبتونيدلا ديغت كلذ لادلا عفرو ءابلا مب
 ةدشلا عفدىف تأيمل مالسلاوةالصلاهءلع ىسوه ناىنعي # ركيرو ىبرب تذع ىلا ©

 ْ « ربكم لكزم # ةيلب لكرع هتلادئاص نأ مرجالف هيلع دقعاومللاب ذاعتسانإب الا

 ْ 0000 ا ا 0 ناعالانع مظمتماعأ

 لدبسةقفاومل ىلوألوالاو
 لتاقتا ضرالا ىف داسفلاو

 2 م بهذي ىذلا جياعااو

 6( و ) مكلع دف نأ فاخأى نا لاق هناكاءايضو التق سانلا كلمو شياعملاو بساكملاو ع رازملا لطعتنو نمالا

 فاخأ ىنا ءانعمو نأو ةفوكلا لهأريغأرقودببس نتفلانم رهظياع ىانبد كيلع دسفبوأهضدىلا مككوءدب مكتيد
 نءمكبروىبرب تذعرىنا ) هموةلهلتق ثيدحنم نوعرف ءارجأ اع معسامل ( ىموءلاةو)اعم مانيدو مكتيدداسف

 نم هلوةفو ( باسحلا مود نمؤيال ربكتم لك
 لدس نأ فاخأىنا) ىلا4-رأ هنأ عزب ىذلا ( هير عدللو ىسوم ) لتقأ ىنوكر تاىأ ( لتقأ ىنورذ نوعرف لاقو )

 نأوأ لاقيو ممدختساو متلتقاك ؟ءان مدختسيو مك ءانبأ لتقب ( داسفلا ضرالاىف رهظناوا ) هيلع متنأ ىذلا ( مكتيد
 ىنأ ىسوم لاقو ) ءاهلاوءالا بضنب تأرقنا هند مكلخديو كلابآ نيدو سد كرتب داسفلا ضرالاىف اورهظإ

 ( باسل موب نء نبال )ناعالا نع مظعتم(ربكتم لكن د مكبرو ىبرب) تعتعا(تذع



00 : 

 و ا

 هتذامتسا لقشنل ريكستم لكن ملاقو هماصتءاهيلع لكو_كاباوهتتعوءذايع هتلاباوذوعبف هءاودتق. نأ ى عم هلث ب ركبرو

 لدأورابكتسا عقأوهو قمعلل ناءذالا نءرابكتسالا ربكتلابدارأو غابأن وكيف ضيرعتلا ةقن رط ىلع نوكل و ةربابجلا نم ريغو نوعرف
 ةالابااةلقو ءازجلاب بيذكت اوربكتلا لجرلا ىف عقجاذاهنالباسحلا موب نءؤيال لاو هلظط رف ىلعو هبحاصةءاند ىلع
 ماغدالابتعوناوخا تذإو تدعواهكتراالاةممظع كرت ملوهدابعو هللا ىلعةءارجلاوةوسقلا بابسأ ل مكتسا دقفةقاعلاب

 نوعرفلآ نموارس ىسو نمآ نوعرفل مب نبا بطبق ناكل بق( هناعا مكين وعرفلآ نمنمؤم لج لاقو) لعوةزجورمموبا
 نوعرفلآ نمهناعامتكيىا ؟نمؤأاةروس )ماك ةلصنوعرفلآنمو ه4 045 زؤح ايلئارسا ناكل قو لج راةفص

 ل زها دانا وه رشلا عفديف دكؤملا تينسلا نا لغ اراعشا وادك اتناب مالكلا |[

 امل هتقفاوم ىلعمهلاثحمهيلاو هيلا هفاضاو ةيرتلاو ظفملا وه بولطملا نال برلا مسا

 هريغو همي افصو ركذو نوعرف مسي ملو ةباجالا بالهسأ نم حاورالا رهاظتيف

 ةزجو ورم وبا أرقو لوقلا ىلع هل لماحلا ىلع ةلالدلاو حلا ةياعرو ةذاعتسالا مييمعتل
 لآنم نمؤم لجر لاقوو هلثم عفان نعو ماغدالاب ناخدلاىفو هيف تع ىئاسكلاو
 0 ليارسا لجرلاو # هناا مكي ه هلوقب قلعتمنم ليقو هيراقانم © نوعرف

 0 35 0 لوقين ال« لوقبنا © هلتقنودصقنأ# الجر نولتقنأ ف مهةفان,ناكدحوم ٍبيرغوا
 ااماكت 1 ٍِح 3 2 . 8 3

 3 0 5 0 ىلع ةلالدلاف وهو ءدحو © هتلاىبر # ءساىف لمأتو ةيور ريغنم لوش نا تقوو
 0 ّى 3 تازجملانم هقدص ىلع ةرثكتملا « تانيبلاب م؟ماحدقو و ديز قيدص لثم رصحلا و ىداأد 510 5 هس 5 0 70 .

 هبرالاضي اركب روهو( هلل احاردتساو مهلع ااه ١> تانيبلارك ذدعب مهيلا هفاضا مكي رنم © تالالدتسالاو

 ةلججلا(؟ءاجدقو) ءدحو ايذاكشل, ناو  لاقف طايتحالا باب نم جامتحالاب ,هذخا مث هب فارتعالا ىلا مهل
 ( مكبرنم تانببلاب ) لاح مكبصي اقداص كيناوإإ هلتق ىلا همنديف جاتصف هيذكل ابو ءاطخمنال « هيذكديلعف

 - 00 راهظاو ريذمتلاف ةغلابم هيفو هضعب ركيصينا نم لقا الف * دعي ىذلا ضعب

 ناو ةدخاو هئيب هلركأأ ا 2 ل امش

 تييحوا نامعمد_عماو

 ليمزء>وا ل_رخوا
 نواتقنأ )لوالارهاظلاو

 لو نال( لوس ناالحر
 5 اك مظعهنم راكت ادهو

 هاعنشلاة لفلان وكت رثا لق

 ليقو نوعرف مءنبا ناكلبق « هناعا مكي نوعرف لآنه نمؤم لجرلاقو ©
 لجر لاقو ةيآلا ىنعم نوكي اذه ىلعف لمارسا ب نمناكلقو طبقلا نم ناك

 كرر تعال هللا ىذر ل ناادنع ل ْرَح نم ا ا ن وعرفلا نءدلاعإ مكي نمؤم

 رب ةزعم لا راهظإب هتوبنرير قت ىلا ةراشا هيف# ركرن» تانيبلاب ؟ءاحدقو ههلوقو# ىذلا ضعب مكبصي اقداص ايلا 0 3 5 ود «.ةلدنو» 0 2 لوقا

 0 1 نإ || كلذ عرضيالىأ «© هيذك هيلمف ذاك كيناو وف هقدص ىلع لدباع مماجدقو ىنحملاو
 ٍٍ نب 7 0 : 9 . ١ 1 ميل ل 5 0 - 2 . 1 5 7

 16 اًقداسوأ ذا قرك « مدي ىذلا شعب كضيف ءوتذكف أ « اةداسكينناو لو هيلع مسك نيو '
 ىننمدعو هنا عم كدءي ىذلا لكلقن ملو باذعلا نم كدعي ىذلا ضعب مكبصياق داص كيناو ءاطخمنالو هب ذك لا و هيلعف ايذ اككي

 مهللاقهناكف لكلاةباصا ىتن هيف سدلوهل مهيلست ىلإ ب رقأوهاع ءاسق فاصنالا قيرطا اكول ومهاةارادملوقلا قداص

 ايندلا باذه,هدعو ناكو رككآلهكيذىفو لجاعلا باذءلاوهوىدعيامضعب كيصينأ هتدص ىف نوكياملقأ
 لكلاب ضعبلاريسفتواضيأ ليبقلا اذهنم قداصلا ىلع بذاكلا ميدقتوةرخآلاو

 ةثام هموق ونوءرفنم( هناعا مآكي) نوعرفمع نبا وهو(نوعرفلآ نم)ل.قزحوهو(نمؤملجر لاقو )ةمايقلاموب
 (هللافرلوقب نأ الح رنولتةأ )رخؤمومدقمهموقونوعرفلآ نم هناعا مكي ليقزح وهو نمؤم لح رلافولاشوةنس

 ةبوقع (هيذكهيلعف ) لوش ايف ( ابذاككيناوركبر نم) ةوبنلاتامالعو ىهنلاو ىمالاب( تانيبلاب؟ءاحدقو) كيلا ىنارأ
 امن الاف باذعل نم( كدعي ىذلا ضعب ركبص») هودكدقو لوشباهف(اقداص كيناو)هءذك

 بسن ند دنع نمهتانسإ

 جاردتساوهو ةسويرلاهيلا

 "سس



 2 تانيبلاب دعو ةودلاب ا 5 !اذك نرسم ناكولذا هةنئنم ا هللا هلدخ ا 2

 قلركلف نم لاح وهو نيلاع (نيرهاظمويلا كلملا مكلموقاي) نوعرف هب ىماوهو ىنوم فرسملابىنع دما مهو أ لقو

 ىنعي ( انءاحناهقياس أب نم سه م٠5 زه»- ارصتنف) 4 نورمثدلاوميارلاءزإلا م١ ريصم ضرأىف ( ضرالا
 متواءدقورصم كلم ركل نا

 الف مهوع رهتو نساتلا

 كفن ىلع كسعأأا وده

 ىاهللا سابا اوضرءتنالو

 2 مكل ةقاطال هناذ هءاذع

 0 مكعنعالو ؟ءاحنا

 هنال انءاحو انرضت لاو

 ناب مهلعتاوةبارقلا ىف مهنه
 ماتو 75 مهد ىدلا

 ركيرأامنوعرفلاق)ابف مل

 ريشأ ام ىأ (ىرأامآلا

 نمىرأاعالاىأرب مكلع

 الا بوصتسا الىعي هلق
 هنولوهشىذدلااذهو هلِتق

 (مكيدهأامو) باوصريغ
 ليشالا ) يأرلا اد

 باوصلا قيرط (داشرلا

 الا كلعأاموأحالصلاو

 مكن ا الو اش هئم

 تأ ىدعي نهظ أن

 نائئطاوتم هيلقوهناسل

 دقف بذك دةولوشام لع

 وعلل ار نك

 ىسوعةيح ند دد_لا

 ناك هنكل ومال_ىلا هيلع

 ملهراعشتسا الواودلجمت
1 

 صالا فش ملوادح أرسشتسي

 وهو ايندلا باذعنمىدعيام كيصيواايذاك هنوكمدق كلذإو بصعتلا مدعو فاصنالا

 ديبالوققك لكلاب ضعبل ا ريسفنو ,هدنعالا حا رهظاوح اع مهفوخ هناك هديعاوه ضعب

 اهماج سوفنلاض عب طمتربوا « امضرا ملاذا ةنكما كارت

 جاهحا » اق فرسه وهند ىدهيال هللا نا 9 هسفقن نكمل دارا هنال دود سم ا

 ١ كلتبهدضعاملو تانببلا ىلا هللا هادهامل اباذك اف ريس ناكول هناامه دحانيهجو وذ ثلاث

 ىتمملاهدارا هلءاوهلتق ىلا مكلةحاح الف هكلها 00 ذخ نم نا امهسانو تازجعملا
 هيدهيال باذك ف رسم هاب ن نوءرفل هب ضرعو ميهنيكش نيل املا مهيلا ليخو لوالا

 نيااع نيبلاغ ««نيرهاظ مويلاكلملا مكل موقاي ط ةامعلا لبسو باوصلا لبس ىلاعتدللا
 اودفتالف ىا  انءاحنا هللاسأب نم انرصتبنف 8# رصم ضرا «# ضرالاىف »

 هسفن جردا اعاو دحا هنم انءنع ملانءاح نا هناف هلتقب ىلاعت هللاسأبل اوضرعتتالو كسا
 | لاق ل مهل صني اهف ههمه اهو مهع» هنا مهيديلو ةبارقلا ىف مهنم ناكدنال نيريعتلا ىف
 « مكيدها امو 9 هلتق نم هبوصتساو  ىرااماالا © كلا ريشاام « مكيراام نوعرف

 « داشرلا ليبسالا © هيلع ناثطاوتم ىتاساو ىلقو باوصلا نم تاعام الا كلعا امو |

 هلاك هانعمو اهلسأ ىلع ضعب لبقو قداص وهو هوقلتقنا دعي ىذلا كبصي هانم لبق
 مكك اله هبفو دمي ىذلا ضب مكيصينا هقدص فام لقأ جاهتحالا قيرط ىلع لاق
 فرسم وهند محلا أ 4 ىدجال هللانا ع لكلا بحو.ا ضعبلا ر ل

 نب وره ن هللادبع تلأ_-لاق ريبزلان ةوىعنع 0 ىلاع هللا ىلع ىأ « باذك

 تنالودتر ان لاقف ِ هيلع هللا ىلص هللا 2 نوح 90 عتصام دخأ نع ضصاعلا

 تألزسر عدلا طعم ىبأنب ةبقع لبقأذا ةيمكلا ءانفب لصيأ |سودتلحقلا لس
 هيكتع ذخاف ركبوبأ ليقف اديدش اقنخ هقنخو هقنعىف هون ىولو ملسو هيلع هللا ىلص

 يخلو هللاىبر لوش نأ الح رنولته ألاقو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوتس رن# هعفدو

 « ضرالاىف نيرهاظ مولا كلملا ركل موقاي 8 لجو نع وق # مكب رنه تانيبلاب

 ناهللا سأبنم © امنع ىأ « مك ة » رصم ضرأىأ ضرالاىف ني لاغىأ

 عئامال هاف ىنلا لثق 3 تيذكملاب هللاباذعل اوضرءتلالف كلملا ركل ىتمملاو « انءاح
 ةحهصنلاو ىأرلا نم ىأ © مكيرأام نوعرف لاق » مكب لحنا ىلاعت هللا 0
 ىلاالا كوعدأام ىأ ©« دا_ثرلا ليبسالا ركيدهأامو © ىسقنتل أ « ىرأامالا ©
 هفوخو مالكلااذهنوعرف لعدر نوعرف 00 نمؤمنا |. ىلاعت هللا كح مث مّ ىدهلا قي

[ 

/ 

 6« نا ) مولاكللا ىلموتاي ) هللا لع بذاك (باذك )ءارمشم ( فربسوه نم ) هنيدىلادشربالا ىدجالهلفانا )

 لاق)انءاح نيح (انءاحنا) هتلاباذعنم ( هللاسأبنم) ١ 2 | ايرصين نف)رصعت ضرأ 1 ضرالا ىف ) نيبااغ(نيرهاظ
 ىدهلاو قا قيرط(داش رلالبسالا)؟و وعد (مكي ,دهأأم 57 ودبمتنا اقح ىسفنل(ىرأامالا) )6 سا ام( مكب رام
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 مهرسفو باززححالا ىلا هفانمأْ.هنال مهمايأ لثمىأ(ازحالا موي لم :كلعفاأ ىناموقاي نمآىذلا لاق هلا لق ْ
 نهدحاولا ىلءرصتقا رامدم وب هل ناكمهنم ب زح لكنا ستايملو(مهدعب نمن.دلاودوكوداعو حونموق ب الش لو :
 ندسالوهنع نورتشالو مهنمامئادابناد كلذ نوكو ىصاعملارئاسو بيذكستلاورف كسلا نم *مهلج ىف مجود ءالؤهبأدو عج

 هللاذرباموىأ ( دايءااملظديربهللاامو ) ل والا لم ناس ف طع هناي ىناثلا لثم باصتناو مه ًادءازخ لثم تاق

 ىقعيباذعلا ع نم نوقوعسي 2« .نمؤملاةووسا) امردقىعديزوأ ه4[ 6١" . »ع بتنذريغب مهيد عيفءدابعإظي نأ :

 د11 سس سوسو
 معالال دع ناكمه ريمدب نا

 مال_ظب كءرامو هلوق نه

 ! دايعك دشرنموامالعكد شر نه ةغلابملل لاعف هنا ىلع ديدشتلاب ”ىرقو باوصلا قيرط

 ىذلالاقو 8 تاتبو جاومكدشرلا ىلا ةبسنللوا عامسلا لعروصقمهنال رابك دشرانمأل
 مايا لثم « بازحالاموب لثم » هلضرعتلاوهسذكتىف © مكيلع فاخاىناموقاي نمآ

 بأد لثم ف مويلا عج نع ىنغا ريسفتلا عم بازحالا مهو مهمئاقو ىنعي ةيض املا مثالا
 ' لسرلا ءاذباو رفكتا نم ائاد هيلع اوناكام ءازج لثم # دوكو داعو حون موق

 / بنذ ريغب مهبقاعيالف © دابعأل الظديرب هللاامو » طول موقك# ,هدعب نم نيذلاو »»

 ١ ىقنملانا ثيحنمديبلل مالظب كيراموهلوقنم غاباوهو ماقتناريغب مهنمملاظلا لالو
 | ىدانب ةمايقلا موي «دانتلا موب مكياع فاخاىتا موقاي وول لطلاب هتدارا قلعت ثودح نديف

 ؤ ةنإلا باعحا ىداش و! روشااو .قيؤلاب ن وهاس وا ةئاغتسالل اضعب مهضعب هيف

 ةدارا ىناملا لءح ح ثيح دييعأل

 ةدار را نمت دعب ع نمو ركمإظ

 للا نعناك هدابماام 8

 ما و

 اوملظب نأ م4اديزبال دنأي

 اولاق ةغللا لعأ نال دسب
 دير الرخ الل خرلا لاقاذا
 ناديرأ ا كل اهلل

 كيوم ادهو كملظا
 ْ ١ هلوةك ضعب نم مهضعإ رش ناوهو ديدشتلاب' ىرقو فارعالا ىف كحاك رانلا باتتاو“

 ١ ىلا هنع نيؤرصنم « نيردم » فقوملانع © نواوت موب و» هيخانم ءرملا رش مون

 كرد ةردتالا نادعزم | افاول# مكيلع 5 موةايزمآ ىذلا لاو © هلوش هلبق مال لحام هب لحنا . - - - .٠ ص 2

 مون مكيلع ف اخأ ىناموفايو) 0 ةماالا ف يشد لمى أم مهدعب نع نيذلاو دوك داعو حوت موق 0 لثم بازحالا

 0 2 |ةمارقلا موب ىأ(دانتلا ظ ةماقادعبالا مهكلجبالىأ « دابعااملظ ديرب هللاامو ه8 باذعلا هانأ ىتح بيذكلا ىلع
 نيااحخلا قفبوةءعيو 5 ١ ١ دانالاموةمانقلاءون ىف“ ةعابقلام وب ىنعي 4 دانتلا موب م يلم اخ أوقاف بلة

 دحو لصالاوهءانااتارئاو راثلا باونعأ ةنحلا بادحأ ىدااق اضعب مهظعب ىداشو مهم امأب صان الك هيف ىعدب هنآل

 لعلدتةريسكلا نال نسحاهفأل

 لادلا ىلعةي ًالامذهرخآ و ءايلا |

 ةرو-ق ىلاعَت هللا ؟حاموهوأ]

 تاعصأ ىدانو رانلا باكا
 ىدانو ةنلا باحاراثلا

 0 كك تاذعب

 نالف نب نالفناالأ ةواق_ثلاو ةاعسأأب هقىدانو ةنجلا بار ًارانلا بادصأ ىداشو

 | ىدامو ادب ا هدعب دعسال ٌةَواَقُد قش نالف نب نالفو ادبأ اهدعب قيال ةداعهسدعس '

 ا يل فو توءالب دولخ راثلا َلْعأيَو تومالب دولخ ةنملا الخ ثتوملا عد نيد

 موب لقو ةماتك توا ىتتيلاب رفاكلا ىداننو هساتك اؤرقا مؤاه نمؤملا ىداني

 اوديراتلا ريفزاوءء“اذا ما كلذو برهورةناذا ريعبل ادن نءرفانتلاموب قع داثتلا
 أ

 | ناكملا ىلا نوءحريف هيلع افوفص ةكئالملا اودحو الا راطقالانمارطق نونأيالف ابره ||
 5و فامعالا با ا 7 2

 كفا ذاق ناالًا دانه ىداني

 ىلا باسحلا فقئوق نعبذ رمصنم 0 9 0 ع 3 قشايالف ناالأاديااهدعب قدنال نا

 ' لثم) كلب رافكلا تادعلثم ه((با ز>الاموب لثم 91 مكيلع نوكينأزع(م لع فاخأ ىل ام وقاي) لبق زح ىفعي (نمآ ىذلالاقو) 3

 ) دايعالالظ ري رب هلبأ ا 1 رافكلا نع( م 2. نيذلاو 0 موق 000 ذاعو حوت موق) بادعلثم 6

 مون( د دانتلاءوب ) باذملا, لع نوككدأ معأ(مكيلع فاخأ ىلإ موتايو ٠) ءرخالب مهد 59 نآوداسلال ع لظهنع نوكيزأ

 نيب راه ( نب ربده نولوتموب ( لادلاةلقثمتأرقنارارفاامون لاش وفار ءالا باصأ مكيدانبواضعب رسل يخ
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 2 وب ؟ءاجدقلو) دش رم( داه نددلاف هللا لاضي ندو) عفادو عنام( مصاع نم) هللا باذعنم(هللا نممكلام) رانلا

 ناليقو ةنسن. رشعاس مهيفماقأ بوقعينإف سوبن. ميئارفانبفسوب ليقو بوقعين ف سوب وه (تانيبلاب لبقنم
 |! ىف متلزاف) تازجملاب ىسوه ىلق نمك انأ فسوبنابمهخنو رخآن وعرف ل قوهنمز ىلارع ف سوي نوعرفوه ىموهنوعرف
 ريغ نه مكسفن أ دنع نمامكح (الو-رمدعب نمهقا ثعبسنل متاق كلهاذا ىتح )نيك اشاولازتملواهيف مككتن (هب ؟ءاحام كش
 هللا لضي كلذك ) ةسحلا باميا ركلع 4 27 زجح ددجمأل هنا متننظو (نورشعلاو عبارلاءزجلاو مك رفك ىلع مش أىأ ناهرب

 1 10ج 0 يب ا ب ع م يعج جد ميج ب بتسمع د 7-27

 ظ
 ىأ( بان سعف رسم وه ن»

 هللالضيلالضالا!ذه لثم

 بان سم هناي صع ىف ف رسم لك
 (نولداجينيذلا)هندىف كاش

 فرسم وه نم نم لدب
 م جوهو هنمهلادبازاجو
 ادحاواف رس ددربال هنآ

 تايآ ىلإ فرسم لك لب

 اهل اطباو اهعفدىف (هللا

 مهانأ) ةصح (ناطلسريغب)
 اضغب مظع ىأ (اتقم ربك
 وه نم ريم ربكلعافو
 ىعم مما فرسه

 لدللا ل مسفاظفادحومو
 عجارلا ريوصلاو ءانءم ىلع

 نا زوحنو هظفا ىلعهبلا

 ءادتبالا ىل عنيذلا عفرب

 نم هحولا اذ_هىفددالو

 هيلاوح 11 فقاضم قدح

 لادج رب دقن ربك ىف ريهتلا

 ا_ةةمربك نولداحم نيذلا

 اونمآ نيذلادنعو هتلادنع)

 هلبا تاع نم ( هللا نم

 نمو) عنامنم(مصاعنم)ل

 للضي نمو © هب ادعنم مكوصعا 4 مصاعن# هللا نم مكلام 9 اهتع نيراف لقورانلا
 ىسوم نوعرف هنوعرفنا لع بوقعي نبفسوب « فو ماحدقاو داهنمهلاف هللا
 هللاىلص فسوبنب ميهاربانب فسوب هطيسوا دالوالا ىلا ءابآلا لاوحا ةبسن ىلعوا
 كش ىف مللزاف وه تازجمملاب © تانيبلاب ف ىموم لبق نم « لبقنم ف سو هيلع
 هدعب نم هللا ثم نأ ماق » تام ### كله اذا ىتح و نبدلانم # هد مك ءاجام
 هدلعل ثعسال ناب امزحوا هدعب نم ةلاسر بيذكت هتلاسر بيذكت ىلا امض « الوسر

 نب اضعب ررقن مهضعب نا ىلع هللاثعم نلا ”ىرقو هتلاسر ىف كشلاعم لوسر
 فرسم وه نم © نايصعلا ىف © هللالضيو» لالضالا كلذ لثم «# كلذك 8 ثعبلا
 نواداحنيذلا هه ديلقتلا ف كامهنالاو مهولاةبلغا تانببلا هيدهشت اف كاش ا 4 باتسم
 ةج ريغب « ناطل-ريذب ف علا ىنمع هلال لوالا لوصوملانم لدب « هتلاتانآ ىف

 هيف © اونمآ نيذلا دنعو هتلادنع اتقم ربك هانا 8 ةضحاد ةهب_ثوا ديلقتب اما لب |

 « داه نمدلاف هللالاضي نمو ف هباذع نم كوصعي ىأ « مساعنم هللانم مكلام » |

 لبقنم ىا « لبقنم ف بوقع نإ فسويىنمي # فسوب مءاجدقلو وف هيدهىأ
 ثكم ل قراهفلا دحاولا هللامأريخ نوقرفتم بابرأأهاوق ىنعي  تانببلاب  ىسوم |

 وه لقو ىموع نوعرفوه فسوب نوعرفزا ليقو ايبنةنس نيرشع فسوب مهف
 هلك رشالءدحو هللاةدابف نم سايعنبالاق « هم ؟ءاحام كش ىفمنا زاف# رخآن وعرف |

 « كلهاذاى تح هام مهءاح ىلا تانيبلا كلتاوعفتب مل هوبن ىف نيك اش اوشن منا ىنعملاو

 هللازا متتتظو كرفك ىلع متقأىأ « الوسر ءدعب نم هتلاثءسنا مق ف تامىنمي
 ناهربالو ةجريغنم ىنقلاو ىهشتلا ليبس ىلع كلذ اولاق ائاو ةيعللا كللع ددحتال
 مهلوقسيلو ءدعب نوتأ,نيذلا ءادبنالا بيذكتىف اساسأ مهل نوكيل كلذ اولاقلب هيلع
 بيدكتوه اعاواهيف اوكشدقو فيك ف سوب,ةلاسرل اها دصتال وسر هدعب نم هللا ثعس نل

 هكرش ىف ىأ# فرسه وه نم هللا لضي كل ذك وف هتلاسرل بذل! ىلاموعشمءدسب نمةلاسرل

 فرسملل ريسفتاذه ليق «6 هللا تايآ ىف نول داي نيا و9 هنيد ف ىأ# باتو هنايصعو
 ةعريذب ىأ « ناطلسريخب ف بيذكتاب هللا تايآ لاطبا ف نولداجت نيذلا نمي باترملا

 اونمآ ن يذلا دنعو هللا دنعاتقمط لادجلا كلذ ىأ «ب ريك »هللا نم © مهانأ 9 ناهربو | هلاف) هد نع (هللا للضي

 ( كلذك ) سالاب(تانيبلاب)ىسوملبقنم(لبقنم) اذه لبق زح مهلالاق/|/ فسوب مءاجدقاو) هللا ريغ دش رص ند(داه نم

 (هدعب نم هللا ثعبسنا متاق ) تام( كله اذاىتح) فسوب (ه.مءاحامك ىف مازاف ) صيم# !قشو ايؤرااريبعتو ىهنلا و

 (هللاتايآ ىفنولداحن نيذلا )كرش ف (بانسم) كرمشم (فرسموهنم) هنبدنع ( هللالضي كاذك الوسر) هتومدعب نع
 ظ ربك ) نوزهتسملا هاحسأو ل هج وبأ وهو هللانه (مهانأ) ةح( ناطلسريغب) نآرقلاو -وهلعدّللا لص دمعت نويذكي
 امندلاق (اونمآ ن؛ذلادنعو ( ةمايقلا موب (هللادنع) اضْعب رظع (امةم

 انجلش 1552720 ييج ل يك نال 2 حز

ْ 
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 د و

 هنال 0 فاسو ائاو ورعد 2 ل راج ركل رك

 هموق ىلع اهيومت ( نوعرف كلاقو ) ةاذحاوه مثآلان راكناود_لق مث]هناذ هوقك وهو نذالا ع , انمهم

 حرص لاقي هئمودعإ ناو رظانلا ىلع قيال ىذلارهاظلاءانبلا حولا ليقوارسصقىأ (احرصيلنإا ناماهاي) هنمالهجوأ

 هناةنإباو امنأشل امرخفت اهتم لدبأمث ( بابسالا غابأ ) وزعونأو ىاشلا ىزاجح ءاذبلا عفنو ( ىلعا ) رهظاذا "ىلا

 ىدؤيامواماونأو اهترط 4 ندا ةروس ١ ىأ ( تاوعسلا ه# ممم زج بابسأ )اميظع |صأ دسَق

 * .ةىلاكادأام لكو اهملا

 هوحنوءاشرااكذيلا ببسوهف |
 قاد واتا ف2 را ءوأدتبم ئذلان وكي ناز 5 و ظفلل دارا ونمريض 2

 كلذ لثم اتقم ربك ىا  كلذك » ربك لءاذو ناطاسريغب وا انتم ربك نولدام نيذلا |

 بوما ىلع ةلالدلل انانثت سا« ر رايح ربكتم باق لكى عملا عبط» و هلوقنوكيف لادجلا |

 امهعيتم هنال ريعلاو ريكتلاب هفصو ىلع نيونتلاب باق ناو 1 ناو ورغوأرق و مهلادجل |

 لاقوإ» ريكتم باق ىذ لكى عىا كفاكم فد ىلءوا ىذا تعممو ىنرع 89 أر مهلوقك |

 غلبا ىلعل فر هظاذأ ”ىشلا حرص نم ايلاع افوشكم ءانب احرص لنا ناماهاب نوعرف ||
 0 اهحاضيا مث اهماهبا ىفو اهل نام 4 تاوملا بايسا © قرطلا « بابسالا | ا

 أرقو غلبا ىلع فطع « ىسوم هللاىلا ماطأف 9 اهمتفرعم ىلا عماسللقي وشتو اهنأشل | ا
 هنهدصرب لاع عضو» ىف ادضر هلىس نا 1 هلعلو ىجرتلا باو ىلع بصتلاب صفح 0

 | اهيف له ىريف ةيضرالا ثداوحلا ىلع لدت ةيوامم بابسا ىهىتلا بكاوكلا لاوحا |
 | تفقوتن هاعملا هلا نم ءرابخلان اب ىسوم لوق داسف ىرب ناوا ءايا هلا لاسرا لع لسا |
 هيلع ىونال امم وهو ءامدلاىلا دوعصلابالا ىنأتنال كلذو هيلا هلوصوو هعالطا لع ||
 ةلاسرلا ىوعد ىف © ايذاك هنظال ىلاو »© هللابنتسا ةفيكو هلاب هله كلذو ناسنالا |

 | 6 ليبسلا نع دصو هلع ءوس نوعرفأ ني ز و نييزلا كلذ لثمو « كذكو > |
 | طسوتبو مقلاب نيز 'ىرقدناهيلع لديوىلامتهللاوهةقيقلا ىلع لعافلاو داشرلال دس

 ىدهلا نع سانلادص نوءرف نا لعدضوورم وناو ىاشلاو ناي زاجخلا أرقو ناطيشلا !١

 | راسخ ىا «بابت ىف الا نوعرف ديكامو » هديؤيو تايشلاو تاهيوقلا هذه لاثماب ١

 صفح بعتلاب (عاطاف)
 اهدشت ىجرتا| باوح ىلع

 مفرلابءديغو ىنتلاب ىجرتال

 سوما لاب |لعافاع

 ىناو) هيلا رظناف ىندملاو

 ىدو» ىأ ) هظألا

 ىرديع هلا هلدلوق ف(!بذاك)
 نييزنل !كلذلثمو(كلذكو)
 نوعرفل نيز)دصل اكلذو

 (ليبسلا نعد صو هل عءوس
 قوك داصلا عفبو ميقتسملا

 !دصهريغىأ تبوفقعو
03 : 

 ادودصص هسفن وهوأ

 هتسوسو ناط.شلانءزملاو

 ناطيشلا هل نيزودل 0

 ندع مهد حف مهلاعأ

 هلثمو ىلاعتمللا 1 ليلا

 نوهمعب مهفمهلاعأ مهلانيز

 : هالته نا 2 ال 6 0 0 ا ءاعس 0 أ ىفالا نوعرف دمك امو)
 و

 نع دصو هلع ءوس نقكر را نز كدكر 9 ىريعابر هل نأ لوقو ىعدب اعقب

 ملا ) || دسو:يرقوئتفلال سرع لاتشا دسار للاى ساس 0
 6 ده بلق لكى ع) هللا متكح هلك او 0 بادتىفالانوءرفدتك امو 2 ليدسلا نعسانلانوغرفدصو ىأ فلاب 3 ظ

 لوبقنع(رابح) ناعالا نع
 (نوعرذ؛ لقوى دما وقل ا ىلاعت هلوق ه«يداالهو راس ىقالا ىتوم تايا لاا 2 57 تانآ اطراق ا

 (تاوملا باس تاأ)تاو مالا دعأ , ( بابسالا غلبأ ىلع أرصق 0 4هاخ واق ( (اح رص ىلنءا ناماهاب )ءريذو

 ني لفدلا نما سلا ىفام (ايذاكهنظ ال ىناو) ىلاهلسر أ ءامسلا فهنا عزب ىذلا (ىسومهلاىلا) رظناذ ( علطاف) تاومسلا با 4 ظ

 ىدهلاو قا ن ءنوءرف فرص (ليبسلانءعدصو ) هلععت (هلعءوسزوعرفانيز ) اذكع ( كلذكو) ىسوع لفتغأو
 راسخىف ( بابتىفالا )نوعرفعنص ( نوءرفديكامو )



3 1 2 

 2 و لمد ١ ل بر نيلاخلا ىف قولا ( نونا موقاي نم ىذلا لاو دو (

 دل د 1 اهوبتمتوا لالا مذ غتقةاهرس الوألجأ (01لييتسهموقاو نوعرف هللعامنا حرص: لأن ةسش ضيرعت

 وب طولا ىهابا نيب وةرخ "الا مظعتن فتون نيغلا عينمورمثلا ل صأأ اح عادا 3. (عات هه ايندلا ةو ك|.دهاكا

 ١ فلا ه6 1-0 زح 5 ارقلاراد 4 نورشعلاو عبارلاءزججلا م ىهةرخ الا آلا ناو ) هلو
 1 7 2 : . 0 اعاعت 03 ينم لك ةقاعو

  ؟دعا نومبتا موقاي ف 2 لاو رزوعر 8 لآ 02 د« نمأ ىذلا لاقو © 0 :

 نوعرفهيلعامناب ضيرعت هيفودوصقم ا ىلادكلاس لصي الردس © داشرلا ليس 8# ةلالدلاب
 اهلاوز ةعرسل ريي عمت « عاتم ايندلا ةويحلا هذهاتا موقاي ف ىنلا لبس هموقو

 . اهلثمالا ىزجم الف ةئيس لعنم © اهدولخل 6 رارقلا راد ىه ةرخآآلاناو
 قتاوا ركذ نم الاصل عنمو ©اهلثع .مرغت تايانلا نا ىلع ليد هبفو هللازم الدع

 ظ .ةنزاوموريدقت ريغب #4 باسح ريغب اهف نوقزرب ةنلا نو وادب كئاواف نمٌوم وهو
 || ةردصمةيعم اةاجءازخلا لع> ولامعلا ميس كارل 2 ودتساا طف ةةعاضم اناا لب لمعلا

 ىلع ةلالدلل الاح ناعالاو ةدع 0 1 و ةجرلاٍبِلغتل باوثلا ليضفت وةراشالامساب |

 ةاهعلا ىلا وعدا ىلام موقايو ف كلذ نم ىلعا هباوث ناو لمعلا رابتعا ىف طرش هنا
 ةغلايمو هلىدانملاب اماقهأو ةلغغلا ةنسنع مهل اظاقنا مهءادن رك # رانلا ىلا ىتنوعدنو |

 ناي وهام ىلع لخادلا ىناثلا ءادنلا ىلع هفطعو هن هي نولباَشام ىلع مهب و ىلا

 اضيرعتوااحن رمت هيف لجا امل ريسفت اضيا هدعبام نافلوالا ىلع هفطعي مل كلذلو هلبق امل

 ةيادهلاك ءاعدلاو لدعت هيف ناسوا لد, « هتلاب رفك ال ىتنوعدت # لوالا ىلعوا |
 | مولعملا قندارملاو © لع ف هتيوبرب 6 هءىل سيلام هيكرشاو ف ماللاو ىلاب ةيدعتلا ف ٍ

 ٠ .موقاي ف ىدهلا قيرطأ « داشرلا ليبس مدهأ ى 7 موقايزمآ ىذلالاقو » | ةنللا ىأ ( ةامضلا ىلا

 ىه ةرخ هلا ناو ١ عاطقتت مث ةدمام نوعفتنب ةعتمى م عاتم امندلاةو.للا هدهاعا | قوعدرالالا روسو

 ةرخ آلان اواهفةعفنمال ةضرقنمةسناذ ايندلانا ىنلاو لوزتال ىتلاىأ « رارقلا راد . نم لدي .ه (هللابرفك ال

 ' ةرخ آلاوابنافابهذ ايندلا تناكول نيفراعلا ضعب لاق ىنافلان مريخ ىقابلاو مناد ةيقاب | ءاد لال والا ىتتوعدت
 نهد 5 رخآلا و ناف فز ايندلاو فيكف انندلانماريخ ةرخآلا تناكلابقااةزخ أ لاا هءاعدواذك ىلا

 مهج هؤازخخ كريشأ | لعنم هانعم لبق « اهلثمالا ىزالف ةئيس لنمو قاب | قئاسلو قيرطلا ىلا ةاده
 ىاوأرك دنم اطاص لعنمو © اهردق ةبوقعلا ءْ ارش ىصاعملاب لغنمواهفادلاخ | 00700

 اهف مهيلع ةعيتالىأ  باسح ريش اهف نوقزري ةنكلا نولحتب كلتلوافا نيون وهو | - ح77 7777

 ىلام موقايو 8 ريتقت ريغبابص قزرلا 0 بصي لتقو ري انم ةنلاق نوط ْ ىنسي( نمآ ىذلا لاقو )
 ١ 0 بحوب ىذلا ناعال اىلا مسح أءاتعم »8 را ىوعدو ةاجملا ىلا 0 59 0

 قرر لاه كن قالا بجي ىذا رشا توم مند اداوم | نسال ألف
 8 هلادللا وعد ىذلانا ملَغأالى 5 # ماع هناا هيكرشأو هتناير أ - ا

 0 ب ب ب

 4 هلي ( نم ) ا لبوحتال مت دل ماقملا ( رارقلاراد ْئ 8 ) ةنللاىنع ؛ ( ةارح ا تنلا عاتك ( عا عاتم

 آ0 ةدوهو )الو ناعر نم( اوأرك دنم) املاَجأ ( الط لعن 0 (اهلثمالا ىزجالق) كرسشلا ف (ةعيس لع
 الوزادنهالو ةوقذاب (باسحر يغب ةملا ىف ( )ع اق ) ) نويعلطب( نوةزر ,ةنجلا 5 ولخدي تك اوف ناك, صانع ن مم كلذ عمو

 هل رشلا رانا لهأ لج ىلا ( راناىلا ىنوعدنو ) اضبأ ليقزح لوف اذهوديحوتاىل(ةانارلا ؟وعدأ ىلاممونايد]ةنه
 (اعدب ىلسدلام هب كرش ًاومقااب ر 0 اى روعدلا (

 هلوق فاز. ال طش و فاتن

 ىزجالفةئيسل_عنم)
 نماحاص لعنمواهلثمالا
 نمؤم وهو ىثنأ وأركذ
 ة نواخدب كئلواذ

 (باسحريغباهيفنوقزرب

 ىرسعبو يه نولخدي

 نزاو متركيوبأو ديزبو

 ىلا هوعد نيتوعدلا نيب
 تانجلاهترك ىدلا هللا نيد

 دادنالاذاخما ىلا متوعدو

 هلو رانلا هتقاع ىذلا

 ءابلا فب :ر(ىلام موقايو)

 . ا ,عوبأو ىزاسح



 ؟وعداانأو) اهنا !نا مك في رك هلابسلاموهلابسدل ام هن 1 و لاقدناك مول_هللا ا ا
 ههوق منا هنقوةلفغاا ةنس نع لاشالاو مهل هيدنتلا ةدايزل ءادبلا رك 7و ىلاعتو هناعس هللاوهو 1

 فال هلريسفنو لمعمل ن اموه مالكى ل عل>اد ىناثلا نال ىناثلا نود كلاثلا ءادنلا فواولاب ”ىجو 08

 بحوو قحىا هل ءافءزي- ىفام عمنا و قح ىتدع لعف مرحو هموقديل|اهاعدامل درال نييرصيلادنع 6 ٍ

 امناءانعم (ةرخ الاالو : ند وا 20 ايدلاف : ةوعد 6 "66 زهف- هإسيلهيلا ىنذ :وعدتامنا) هل وعد

 أ وما ناد ماا :رعالا مدنال اهداقت :ءاو ناهرب نم اهلديال ةيهولالاناب راعشال دا

 فتوتنامو ةيلئلاو ةردقلا لاك نم ةيهولالا تافصب عملا «؟ رافغاازي زا ىلا |

 «مرجال ف نارفثلا وبيذعتلا ىلع ةردقلاو ةازالا نم نكقلا ودا رالاو ملا نم

 ةوعد هل سيل هيلا ىننوعدتام نا  هلعافو قد ىنمع لمف .مرجو هيلا هوعد الدر

 ظ تاداج اهنال السا اهتدابع ىلا ركتهلا ةوعد مدع قح ىا «# ةرخآلاىفال : ايدلاف ١

 ١ مرح ليقو اهلةوءد ةباحعسإ مدعوا ةياووسم ةوعو مدعوا اهتيهولا ىضتقنام اهلسيل

 لصحام ىنمم .هلةوعدأل نا هيلآ ءاعدلا كلذ بسك ىا هيف نكتسم هلءافو بسك
 | دبال نهاد نا ام عطقلا ىنعع مرا ن» لع ليقو هنوعد نالطب روهظالا ٍ

 م طقن.ال ىا مانصالا ةيهولا ةوعد نالابل عطقال ىعملاو قيرفتلا وهو ديدلا :

 ظ اندعناو #دشرلاودش راع تم لش مرحال هاوقهديؤي واقح باقنب

 نيملا ادد متياءاذاىأ# مكللوقأام نورك ذتسف راثلا بامحأ ره 9 ن

 ْ هودعوت مما كلذو هللا ىلاىسعأ د رأىأ هقلاىملا ىرحأ و ركذلا
 | نمنع وما 2 * لطبملانم . قمنا ملعي ىنعي © دابعلابريصب هللانا ٠ م

 ةوعد هل سلديلا ىنوعدت

 وعدب نا قل !ب دوبعملا

 نوءدنامو هةءاط ىلا دايعلا

 و_ءدبال هيدابع ىلاوهنلا

 ىب كد الو كلذ ىلا وه

 4سدل ءارءم وا ةمودرلا

 ايندلا ىفةو_عدةباوعتسا
 ةوععوا هرج الاقالو

 ةوعدلا تاعح ,ةراوعسم

 الواثمل ةبايعسا اللا ءايرلا كفو كارمألاك نامطلاو ةلالسلاف 1 ١ تول انا

 دنع ابضعي مكضمب ركذيسف «#ن ورك دتبف 9 اهومزاله « را :|باصصا رهط |

 6 هللا ىلا 0 ضوفاو © ةمهصتلا نم «# كل لوقاام # باذعلا ةيناف ْ

 مهدعوت باوج هنأاكف مسرحف 1 دابعلاب ريسصب هللازا  ءوس كك نم ٍوصعيلا

 نيب كريشلاو رفكلا ىلا هنوعدب منا نيباملو قملا هلالل اكيرش هلمح لقي

 رفك نم هماقتناىف ىأ « زيزملا ىلا ؟وعدأ انأو » هلوش ناغالاولا موعد هن

 «دللاىنوعدتامزا اقح ىنمي# مرجال# ديجوتلا 0 4 رافغ افنلا »

 دحالةوعد بايت هل تسيل ىني # : ةرخ آلا ىفالو ايندلا ىف ةوعد هل سيلا مس لا فدي

 نال ةرخ الاالو اندلاف هايعملا ةودوه تسل ل قو ةرخ الا
 نأو هابي سامنءأربخت ةرخ آلاىفو امتدابعىلا وعدتالو ةبودرلا ىعدنال ما
 ىنمي « نيفرسملانأو © هقعسي اعالك ىزابعف هللاىلا اندجسعىأ « هللاىل

 ع ب 07 |
 تدع وأ ةوعدالد ةعقتم

 اك ةوعدلا مسابةبايتسالا
 هنلع ى 00

 3 0 أر,

 نأو ) هباا امنعودر

 رغما نأو(نيفرسمملا

 0 ذتسفرانلا باح أ مه)

 بادعلا لوزن رزءةعصنلا|

 (ىرعأ)؛-أو(ضوفأ ول
 ور+ او ىتدممايلا مفبو

 هودعوت منال ) هللاىلا)

 (دايعااب ريع هللانا)

 هن نمآ نم (رافغلا) دن نم ؤيال نا ةمقنلابزب زعلا دمحوت ىلا ( زيزعل ىلا ؟وعدأانأو ) كنرش# سنل هلا لعدب

 تواادعب (هللا نال (اندمنأوةرخ الا فالوامدلا ىف ) ةردقم (ةوعددإسدلا هيااىتنوعدتامنا )اح

 باذملانمايندلا ىف( مك الوةأام ) ةيقلاموب ري ركدتسف)زانلا ل هأ ( رانلا باذعأ 70 01

 نعو هبنمأ نمل ( دايعلابزبصب هللانا ) + قنأد( مللى ىسسأ لك
 م لن سنع



 1 5 91 ع : كيم كا -
 هنا ل قو مهفلاخ نع باذ_للاعاونأ قالا نءهاوءهام ورة ركم دادش(او ركسمام تا. هتلاءاقوف) مهل امو مهلاعإب

 لزنو(قاحو) نوعرفهبلص مهنمعحرندو عابسلاهتلك أن م نق هبلط ف فاأ نم اسرق ثعبف ليح- ىلا اب راه مهدنعنم جرخ

 ىسومل ريمشلا ليقو مهركم شادش # اوركم ام تايس هللا ءاقوف 9 موقنم موهتملا | .
 8 3 ١ 5 : 0 ا ءوارالا قف

 شوخولاو ىلصي هودجوف ةفئاط هعبناذلبجىلا رفدناف هموقنم نمؤملا ةدطب لقو || 6 ”يتدا 4: كو رت كاشي ىلوا هناي ءالءركذ نعمه رك د. ىنغتساو هموقو نوعرش « نوعرفلآب قاحو » | .(اهيلع 0
 4 انلإ الا ١ تلا | - 1 ا 5 -ةوا | 4 . 5 0 لاش ام مهقارحااملع

 0000000 01| لتقاواىرتلا« بادنلاةولتو# واقفا عراونجج رف لوح فوفص ىلع ىراسالا مامالا ضع
 ناببال فانئتسا نوضرعيو فوذحم رب رانلاوا ةفنأتسم ةلج «# ايشعو اودغ اهيلع
 'رامضابوا صاصتخالا ىلع ةبوصنم تئرقو لآلا نموا اهنم لاح نوضرعيو لددوا

 ضرع مهلوقنه اهب مهقارحا رانا ىلع مهضسعناف نولصي لثم نوضرعإ هرسسف لعف
 ةنع هللا ىضر دوعسم نبا ىوراك مهحناورال كلذو هءاولتق اذا فيلا ىلع ىراسالا |

 ركذو ةمعقلا موب ىلا ايشعو ةركب رانلاىلع ضرعت دوس ريط فاوحاىف مه>اورانا |

 || مويو ف ربقلا باذعو سفنلاءاقيىلع ليلدديفو ديسأتلاو صيصختلا ىللمتحم نيتقولا |
 | «نوءرفلآاواخدا» مهل ل قةعاسلا تماقاذافايندلا تمادام اذهىا ## ةعاسلا موقت

 متهج باذعدشاوا هيفاوناك امدشااهناف هج باذع « باذءاادشا 8 نوعرف لآأب |

 | مهلاخداب ةكلالملا سعا ىلع اولخدأ صفحو بوقعيو ىئاسكلاو ةزجو عفان أرقو |

 | اودغىلع هفطع لقحتو اهيف مهصصاخم تقو ركّداو « رانااىف نوجاحتنذاو © رانلا

 ْ 2 » اوركمام تاس هللاءاقوف 9 ىلاعت هلوق كلذو هيلع اوردش ملف هءوبلطف مهني |

 « قاحوو# ايظبقناكو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوموم احن هناليقرشل| نم هباودارأام
 كاذو ةرخآآلاىف رانلاو امندلاف قرغاىنمي« باذعلا ءوس نوعرفلآب # لزنىأ

 دوعسم نبأ لاق ءاسمو احابص ىنعي © ايشعو اودغاهيلع نوضرعي رانلا © ىلاعت هلوق

 | ودغت نيترع مويلكرادنلا ىلع نوضرعي دوس روبط فاوجأق نوعرفلآ حاورأ ْ
 ١ حور ضرعت ليقو ةعاسلا موقت ىتح كلزانم هذه نوعرفلآاي لاقبو رانلا ىلا حورتو ْ
 بادع تابنا لع ةيآلا هذي لدتسيو انندلا تعادام اسشعو ةركب رانلا ىلع رفاكلك |

 . هللا لص هتيالوسر نأر عنب هللادبعنع ( ق) همركو هنمب هنم ىللعت هتلاانذاعأ ربقلا |
 | ةنلا له نم ناكنا ىثفااوةادنلاب .دعقم هيلع ضرع تاماذا كدح أنا لاق سوديلع |

 | هللا كس ىتح كدعقم اذهلاقب رادنلا لهأن ف رانلالهأ نم ناكناو ةنجلا لهأنف |
 | مويو 8 ىلاعت لاقف ةمايقلاءوب مهرقتسمنع ىلاعت هللاربخا مث # ةمايقلاءوب هيلا ىللعت |
 ١ © ٍباذءلادشأ  نوعرفلآاي اولخدا مهل لاقن ىأ «نوعرفلآ اولخدأ ةعاسلا موقت |

 ىلاعت هلوق 4 اوقرغ أ ذنمام نويذعي اوناك ىذلاريغ باذعلانم ناولأ سابعن.الاق

 .رانلاىف #رانلا لهأ ىنمي نومصتخمذا كموقل دمعاي ركذاو ىأ « نوجاحتنذاو

 اودغ) هب _للتقاذا ف يسلا
 نيت راد ل

 نيب اهو رانلاب نويذعي
 سنحت اودي نام كل
 زوو م-معسفنب و أر خآ
 ةرابعاشعواودغنوكينأ

 ايندلا ىفنادهماودلا نع

 لاق (ةعاسلاموقنموو)

 لآ اولخدأ) مهجةنزلل

 ىندملاخدالانم(نوعرف
 صفح و ىلعو ةزجو
 مهريعو بوقعيو فلخو
 اواخدا مها لاق ىأ اواخدا

 (باذعلادشأ) نوعرفلآاب
 هدَنهو مج باذعىأ

 تادعل لفات

 ركذاو(نوجاحتيذاو)ربقلا
 رانلا ىف).همكاخت تقو

 دنع هللا مفدف ( اوركمام
6 

 (قاحو) لتقل نههباودارأام

 (نّوعرف لاي)رادو لزب

 ءوس ) هموقو نوءعرش

 باذعلا ةدشأ باذعلا

 نوضرعيرانلا) قرغلاوهو

 لا حاورأض رء,لوش (اهيلع

 لوف 0 هللا لوَش ةمايقلاءونوهو(ةعاسلا موقت موبو)ةمايقلاءوب ىلاةيشعوةودغ( ايشعواودغ)رانلا لعن وءرفلآ

 ةداقلا(رانااىف) نومكاخم:( نوحاممتذاو ) رانلالفسأ(باذعلا دشأ )هم وت(نوع رفلآ اًولخ أ )هتكئالمل



3 
<> 

 "ا

 دقهّللانا)دح أن عدح أ ىنةالاهيفانلك انا ىأديلا فاضملا نم ضوعنيوتتلا'( اهنف لكنا اوربكتسا نيذلا لاقرانلا نم ) از

 ملاعاواهلهأ بيذعتب ماوقلل ( منهج ةن زن رانلا ىف نيذلا لاقو)رانلارانلا لهأو ةنلاةنبللا له ل خداناب مهني ىضق(ىابعلا نيب مح

 ىقعا اهيفورعقلاةديعب مانهجرُثب مهلوق نها رعقرانلا دعب أ ىه متهجنا لمح واميظفتو اليوجت منهج ركذ ىف نالاهتن زل اق

 | كلوقك مدقتلا ف رظلا ىف لماك ةمدقتملا لاخلا ىف لمي الهناذ فرظلا ىف نكتسملانه 1 ٠

 | نم اموبانع ففي مكبر اوعدا منهج ةنزمل» باذعلا مهيلعدتشا نيح ىنسي# رانلا | '

 ةدايزاةوعد بوجآ كئاوأ 4 نمؤملاةروس ١ باذعب ه4 7007 زظ- نيطوملا ةكئالملا لملف هانطأو رافكلا

 | 6# راثلا نم ابيصنانع نونغم منا لهفإط» زوحملاوا راعمالا ىلع عايتا ىنعع عت ىوذوا مداخ

 | هلوقىف أيشك ردصموا نمضتلاي هلوا نونغم هيلع لدال لوءفم ابيصنو لجلاوا عفدلاب

 | نيذلا لاق  نونغم ةاصنم نوكف أيش هللانم مهدالوا الو مهلاوما مهنع ىنغتنل
 | ”ىرقوانسفنان ع انينغأل انردقولو مكتع ىنتن فيكفمتتاون « اهيف لكأنا اوربكتسا
 | الاح هلءج زوجالوديلا فاضملا نع ضوع هنيوذتو انلك ىندع هنال دك أتلا ىلع ذاك

 / لهاو ةنجلا ةنجلا لهالخدازاب « دابعلا نيب ركحدق هللانا » ب ون كلمون لك
 اهتنزا يا « ماهج ةنزخل رانلاىف نيذلا لاقو © همكحل بقءءالو رانلا راثلا

 ْ مج نوكينأ لمتحم ذا اهيف مهل نايباوأ ليوهتل ريعملا عضوه مثتهج عوف '

 | ردق « اموبانع فخ مكبر اوعدا © رعقلا ةديعب مانهجرتب مهاوقنه اهتاكرد دعبا
 فذحم اموب لو_فملا نوكي نا زوحو باذعلا نم أاسش © باذعلا نه و موي
 ١ مهمازلا هءاودارا# تانيبلاب مكسر مكسات كت مل وا اولاق © هناس باذعلا نمو فاضملا

 اولاق ىب اولاق ض ةباحالا بابسا مهليطعتو ءاعدلا تاقوا مهتءانضا ىلع مهخعبوتو حلا
 ةباحالانع مهل طانقاهيفو مكلاثمال ءاعدلا ىفانلنذؤي ملذا هيف ”ىرتحتال اناف « اوعداف

 باجنال عايض « لالط ىفالا نيرفاكلا ءاعدامو

 نوننم متنأ لهفإ» ايندلاىف ىأ « امبت مكلانكانا اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لوقيق
 | ىنعي « اهبف لكانا © ةداقلاو ءاسؤرلا ىني «اوريكتسا نيذلا لاق رانلا نم ابيصنانع

 ىف نيذلا لاقو ف مكيلعو انيلع ىشقىأ « دابعاا نيب مكحدق هللازا وه متنأو نحن

 مكلرذعال ىنمي « تانيبلاب كل سر ركسأت كنملوأ ف ةنزملا ىنعي ؟ اولاق باذعلا
 مكلوءدنالانامتناىنمي «اوعدافاولاق و كلذب ١ وفرتعاىأ « لب اولاو» لسرلا ”ىمعدعب

 « لالضىفالا نيزفاكلا ءاءدامو ىلاعت هللالاق باذعلا مهنع فخالدنا اولع منال
 ا. نتا 7 2677 هنتر: تلفت ة نحس جوس ين وو وج هيام روع ري رس 571732 يو ةسيفس حت متل 12 تنم 777-175275 7353225:9991159هكل ةلالاقاق 12ج

« 

 0 لل

 اذهلف ىلاءتهتلا نم محرق | مج مدخك امانا اميتركلانكانا »4 ليصفت ««اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لوقف

 باطب رانا لهأ مدمعت
 مكبرا وعدا) مهنمةوءدلا

 موردق (امونانعف ف

 (اولاق باذملا نم)ايندلا نم
 دعب مهلا بوت ةنزالا ىأ

 ىأ(كنملوأ) ةليوط ةدم
 ( كس أت) هلوقوةصقكن موأ
 (تانبلاب) ةدصقلل ريسفت

 رافكلاىأ(/اولاق) تازههتملاب |

 امك ةنزيا ىأ(اولاق ىلب)
 ةباجتساالو تأ( اوعدافم
 ن رفاكلاءاعدام وز كئاعدل

 وهون الطب (لالضوفالا

 لمت< وىل اعتدهنلا لوق نه

 ةنزللا مالك نم نوكينا

 (ءافعضا !لوقف )ةلفسلاو

 ( اوريكتسا نيذلل)ةلفسلا
 ىنعل ناعالا نع اومظعت

 ايندلا ىف( ركل انكانا)ةداقلا

 ه2 لعامل (ان)
 [ لوم مت لهف )

 اضيب(ابيصنانع ) نولماح
 لاق ) اًسلع امم ( رانلانم)

 رانلاىف ( اهيف ) ةلفلاوةداقلاو دوءملاو دياعلا ( لكانا ) ةلفسال ةداقلا مهو ناعالا نعاومظمت ( اوريكتسا نذلا

 لاقو ) دانلاو ةنجلاب نيرفاكلاوني:ءوملانيب لاو رانلاب ةلفدلاو ةداقلاو دورعملاو داعلا نيب(دابعل نيب مكح دق هللا نا (

 مقري (تقخي كي راوعدا) ةسايزلل ) مهح ةنزخل) كا مالو مهراص لقو رانلا لع 1و عكا (راتلاىف نذلا

 ىجعلاو سمالاب (تانيبلاب كلسر ركسأتكنملوأ ) رافكتلةسنابزلاىمي ( اولاق ) ايندلامايأ نم مويردق(باذعلانماموانع)

 رانااىف (نيزفاكلاءاعداموا وع داف) .مءازهتسا مهل ةينابزلا ىنعي(اولاق)ةلاسرلابانون أ دق( ىلباولاق)هّملان مةلاسرلا غيلبتو تامالعلاو .
 ًاطخ الامن دلا ىف نيرفاكلا ةدابعامو لابو لطابىف ( لالضففالا )



 ميج رانا ىف م-ماشيمنا ىنعي ةرخآلاوا_ندلا ف ىأ (داهشالا موق مو وامندلا ةو.طاىاونمآ نذلاو اناسررصتنلا | )

 . مادعأ نم صتقب نممتلا حّتبو مهل ةبقاملاوهللا ندانامعما نيياحالا ضءب يفارندلا ىفاوبلَغناو مهفلاخم ىلعرفالا وةسحخلاب

 ٍ  بحاصك دهاش مجداهشالاو مويلاو سماك تنجح لوقت مرور اورام موه ىل-ءلو# بصن موبو ني_حدعبولو

 ' مدآ ىنب لع نودهش,ةظفملاوبي ذكتااب ةرفكلا لعةزءلا بر د_:ءنودهشي ءايبنالاف ءاسالاوةظفحلا ديرب باصصأو

 ْ مهرذعل بقال ىأم وقنموب نملدب اذه ( مهترذ_هم نيملاظلاعفنتالموب) ماشهن ع ىزارلا هاتلاب موقنلامعالا نماوامماع

 ْ . (رادلا وسماو)هللاةجر هه "هم طفح نمدعبلا(ةنءلا 4 نورسشعلاو عبارلاءزجلا ) مهاو) مفانوفوك 53
 : ا 1011 7 ) 0 كذا ادءوسى
 ةو.ااىف» ةرفكلانم مهل ماقتنالاورفظلا وةعحاب6# اونمآنيذلاوانلسررصننلانا 0

 ا اناهماةبلغلا نم يبلع مما دعال ناك اع كلذ ضةئيالو نيرادلا ف ىاه# داهشال موق. مو.وامندلا

 ىنأ امعيجهبديرب(ىدهلا با_دكاو بحارضصك دعاعو داه_ثالاو سعالا بلاغو بقاوعلاب ةربسعلاذ اان احا
 مفنبال موب 9 نينمؤملاو ءاببنالاوةكتالملا نم سانلا ىلعةداهشالةمايقلا موب موق نم مهب دارملاوا تاز انه نبدلا باب فهد .٠ 55 م م« 1 5220-7 ,

 م«انذؤيال هلال واةلطاب اهنال ةردعملا عفن مدعو لوالانم لدد 2 مهت رذعم نيملالقلا
 مهلا و # ةجرلا نم دعباا### ةنءالامهل و 2 " عفانو نييفوكلاريغ أرقو نورذتعيف

 تازجملانم نيدلاىف هب ىدهبام «# ىدهلا ىسوم انينآدقلو ف متهج « رادلا ءوس
 نه هدعب مهيلع انكرتو « باتكلا ليارساىنب انثرواو# عئارشلاو فدعدلاو

 ١ «بابلالاىلوال#» اركذهوايداهوا ل ةباده »* ىركذو ىده #ةاروتلا كلذ |

 أ

 مئارسثلاو ةاروتلاو

 2 0 رصنااب # قدح هتلادعونا # نيكرسثملا ىذا ىلع «ربصا #» ةيلسلا لوقعلا ىوزل

[ 

 ليئارساىنبانرواو )
 ةارولا ىأ (تابحلا

 نالروزلاو ليجنالاو
 ا_:ىرتىاسنج ب اتكلا

 اذه ىلااذه دعب نم باتكلا

 ادا شرا(ىركذوىده)

 ىل_ءامماصتناو ةركذو

 ل اهلا ىل_ءواهإلو_فملا

 | لوقعلا ىوذا(بابلالا ىلوال)
 كرام ىلع ) ريصأق (

 نميصللا وها كل

 ىف اونمآ نذلاو اناسر رصننلانا ف لجو نع هلوق 6# مهءفنالو لضيو لاعب ىنعي |

 ءادعالا نم ماقتنالاب ليقوةسحلاب لقو رهقلاو ةبلثلاب سايع نالاق 4 ايندلا ةويحلا |

 ةران مهفلاخ نع ىلع ةخلاب نوروضنم مهف مهل لصاح كلذ لكو ةرخآلاو ايندلا ىف ظ
 يح رصناك مهنه ماقتنالاب مهءادعأ كلهأو مهاداعنم ىلع رهقلاب هللامهرصن دقو
 موي مهرضننو ىنمي « داهشالا موق مويو » افلأ نيعيس هب لتقهناذلتقامل ايركز نبا

 رافكلاىلعو خيلبتلاب لسرالن ودهشيةكتالملا نم ةظفلا رهو داهشالا موقي موب ةمايقلا

 مهنم لبقن مل مهرفك نع اورذتعاناىأ # مترذعم نيملاظلا عفشالموب ف بيذكتاب
 انيثآ دقلو 8 منهج ىنمي * رادلاءوسمهلو 9 ةجرلا نم دعبلاىأ « ةنعالا مهلوو»

 ىنعي « باتكلا لمئارسا ىبب انثروأو 9 ةاروتلا لقو ةوبنلا ىنعي# ىدهلا ىسوه

 « ٍبابلالا ىلوال ىركذو ىده 8 ممايبن أ ىلع ةلزأملا بتكلا رئاس ليقو ةاروتلا'
 كنيدراهظاىف ىأ# ق> هللادعونا ف .هاذأ ىلع دححايىأ « ربصاف لف ىلاعتدلوت#

 ىن ( قحهللادعونا)

 نه ىدعو هب قيسامنا
 كتملك ءالعاو كنرمعت

 نيذلاو انلسر رصنتاانا)

 ةودللاىف ) لسرلاب(اونمآ
 © كالهاو ) رذعلابمورصنةكئالملا ( داهشالاموقب )ةمايقل|مونوهو (موبو) ممادعأ ىلعةيلغلا وكر كا (امدلا

 مهرادتعا( م ردعم)نيرفاكلا ( نيملاظلاعفشال مون ) اولعاع ميلعن ودهثيةظفحلا مهلاقبو ىل -رلا ,هداهشلا ودها
 انين آوةاروتلا ندب( ىدهلاىس وماني طعأ(اذين [دقلو)رانلا ( رادلاهو_س مهلو)باذملاو طوعسلا ( ةنمالا مهل و) رفكلانف
 باتكلا مهدعب نم ليئارسا تب ىلعانا لأ ( باتكلا لوئارسا ىئانثروأو ) ليجنالا يم نبا ىسيعو روبزلا دواد

 ىلع دحتاي (ريصاف)سانلا نم لوةءااىوذل(بابلالاىلوال ) ةظع (ىركذو) ةلالضلانم ( ىده ) ىديعودوادباتك

 ناك (ق>) هك اله ىلع ةرسصنلابكل (هللادعو نا ) نيكرسشملاو ىراصنلاو دويلا ىذأ



 لا هرم
 ليقوهن اع ءاتثاوكر ةداع قع مد ىأ( لاو كا كر همس ) كدنإ 2: :ذ

 هيلع فتوال( مه نأ ناطلس وبث هللا تانازق نولداخي نيذلانا ها 7

 كنايآاوءفدو 1 اذهلف مهقون دن وكيال ا ةسايرلاو مدقتلا ةداراوهو مظدت(ربك الا مهرود

 ةسايرو كلم لك امحنوبنلا "نم لارا 32 كيعود أو 2 كدب ا انما 6
 0 نر نا ةدارازأ 1

0 0 
 ! ' 0 ”اكيادإ وقدم 1 كيفاك ىلاعت هلاف رافغتسالا ىدعلا ساي ماتهالاو ىلوالا ل _ 41 اغو ادس>- كنود ةونلا

 ريد ل واما وك هم و مييسنلا ىلع مدو # راكبالاو ىثعلاب كير دمح حسو ف ىمالا راهظالا : ءل

 اس ابشع نيتمكرو ةركب نيتمكرةكع بحاولا ناك ذا نينق ةوانيذهل لصليقوكيراديسمتاو 4 ١

| 

 مه دخاب تاب

 ربكلا بجو ىنلارب (هيغلاس

 كتلخلم خو ا مظعتو قطاع ربكتالا 4ك الا مهرودص فنا 3 راهنالا هعم ريستو 7 ا

 ا واةسايرلا ىف مه دارا 26 >ام © مهلالا نوكيال ل وةونلا ناوااةسايزلا ةكارافاا رمتاو ركفتلان ع

 ذعتساف ) تايالا عفدوأ ١ # ريصبلا عمدلاوهدنا ل هيلا 'ىبتلاف © هتلابذمتساف ف دارملاوا تايآآلا عفد. 0
 ديك نه هيلا“ىبعلاف (هللاب || ردق نو ه6 سانلا قلخ نم نبكا ضرالاو تاوءسلا قل » مكلاعفاو مكلاوقال |

 - و ىنعي « كيذا رفنتساو يه ربصلا ةيآلاتقلا ةيآ تست ىلكلا لاق كئادعأ كال
 1 ) ديصبلا) 90 ىعي لدقو مالسلاو دال مهيلع ءاسب الا ىلع اهزوك نم لوق ىلع اذهو. َ

 : ١ 3 قانشلا زوال نمهدنعو ةوبنلا لبق هنمردصام ىلع لقو لخنالاو ىلوالا هرتع |

 ريصتلو ةحرد هديزبا نوادي هيلع هللا ىلص هيدنل ىلاعت هللا نم ديعتاذه لوقت هيالادع | ا

 ىتْشالاع ةبوتلا نيعسق ىف ةروصع تاءاطلا عما نال كالذو هدعب نه هرب

 تاءاطلاب لاغتشالا ىتاثلاو بونذلانم ةبوتةلاوهو مدقم لؤالاو ىتْساع لاتشالاو |

 ارك اشلص لقوهلالجن قيليالاعكنر ءزن ىأ » كيردم# عدوو» ىلاعتهلوةوهو

 ركشريصقت(كينذإرفنتساو) || تاولصلا سايعنبا لاقور سلا ةالصو رصعل | ةالص ىنعي « راكبالاو ىثملاب 9 كب

 كباس أى عو كيلعمتلا منأامأأ ن نا# شيرق رافكى نمي * مهانأ ناطلس ريثب هللا تايآىف نولداحم نيدلانا هه سما |

 7 ا

 كرصان وهف نولمعيو لدعت

 مرش نه كم<اعو مهيلع
 ضرالاو تاوء-لاقلل)
 ( لماما تلح نسوك]

 لصو (كبردممسو) || الا كرب ذكت ىلع مهلجام سابع نبالاق # ربك الا ف مييولق قامىأ « مهرود
 (راكبالاو ىشعلاي) كم ر عاب ريكلا كلذ ىضتقم ىتلاس ىعي 4 هيغااب مهام 2* ةمظعلاو ريكلانم مهرودص وام | :

 : مهامو هوبلغينا عمطو سو هيلع هلل لسد لع ربك الا مهرودص ىف نأ هانعم لَو! :

 عشا انيحاصنا !سوديلع هللا ىلصىنلل اولاق مج :أكلذود وبئاؤ كا زنلقو :كففلع | 1

 كلملادريورحيلاو ريلا هناطلس غسلبيف نامزلا رخآ ف جر لاحدلا نونءيدواد

 اوناكو دوبلا.هونآرقلاو مهلاوتالىأ 4 عيعسلاو هدنا 9 لاجدلا ةنتفنمىأ 14 هللابذءتساف ١ ىلاعت هللالاق 5
 0 دج نوادا داب اهمظع مم ىأ م« ضرالاو تاوعلا قال 9 لو نع وق ع ميلاف ىأ «ديسلا» | ا

 لاجدلاةفصب طسو هب 7١ اكمل + مهنأ ىنعملاو توملادعب مهتداعانمىأ # سانلا قلخنم رك أذ 3
 ( مهرودصف 0 رام ىلع هلا نم م 2 ١ هج 6 ناطاسربتب ) لاحدلا جور> دنع مهلا كلملا ع وحرو 2 و

 دنع مهلا كلملا عوجر نم نودنرئامو ا مهرودص فام ىناامب ( هيقلاتب مهام ) او ذاما
 لاحدلاة تشو مهلاعابو مب (ريصبلا) دوهلا ةلاسقكلا ( عب .ءاوهدنا ) لاجدلا 3 ةنتف نم دحمإب ( هللبذمتساف ) لاجدلاجورخ

 اجلا قلخ نم( سانا قاخ نم ء)مانعأ(ربك أ ضرالاو باوعسلا قا) هجورذعو

 ( هللا تالآىف نولداح

 مالسلاهيلعد مت ن وب ذكي
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 ْ انوهو لص انه ايناث ناسنالا قلخ ىلع ردق لصا ريغنم الوا اهمظ*عم اهقلخ ىلع |
 ' || نورظننال منال« نولخنال ساتلارثكا نكلو ظديحوتلا ما نميفنولداجمام لكشأل |

 7 مهءاوها مهعابتاو مهتلفغ طرفل نولعأت.الو

 ثدح نولعيال رافكلاناىتعي ©« نولعنال ساتلارثك أ نكلو © توملادعب ثعبلاب
 مظعأىأ ساسنلا قلخنم ربك أ ىنممموق لاقو اهقلاخ ديحوتىلع كاذب نولدتسال
 | لاجدلامأىف نوصاخي نيذلادوهلا ىنعي نولال سانلارثك أ نكلو لاجدلا قا نم

 ْ دك لايبدلا كد لسا ج0
 قلخ نيبام لوق [سو هيلع هللا لص هقلالوسر تعمسلاق ةورعنب ماشهنع ( م

 لاجدلا نم ةكوش مظعأو ةنتفربك أ ءانمم لاحدلان م ربك أ قلخ ةعاسلا مايقرملا مدآ | تاي[ ىف مهتلداع تناكامل
 لاقف لاجدلاركذ سو هيلع هللا لص ىلا نأ امهنع ىلاعت هللاىضر رعنبانع ( ق2 || كرار لمديتشماقا

 هللا لس ىنلا ماقلاق هنع ىذمرتلاودوادىبالو# ةئفاط ةينع اهناك ىنعلا نيعلا روعأها
 نمامو هوكرذنأىنا لاقف لاحدلا رك ذ مث هلهأو هام هللا ىلع ىنئاذ سانلا ىف سو هيلع
 هموقل ىن هلق ملالوق هيف كل لوقأس ىنكلدموق حون هرذنأدقل هموق ءرشأ دقوالا ين

 هللاوسر لاقلاق هنع هتناىضر سن أ نع ( قا روعابسبل هللازاو روعأدنأ نول |
 مكبر او روعأ هنأالأ باذكلا روعالا هتمأ رطأدقوالا ىننمام سو هيلع هللا ىلص

 هؤرقب ر ف ك ىجحت مئرفاك هينيعنيب !كةياور ىفوءرفاك هينيعنيب بوتكمر وعأب سيل
 قييىف سو هيلع هللا فص هللالوسر ناكتلاق ةيراصنالا ديزي تن ءاربسأ نعد مسلك

 ضرالاو اهرطقثلث ءاعدلا كسع ةنس نينسث الث هيد, نيب نا لاقف لاحدلا ركذف

 اهرادموتلداحملالصأوهو

 ضرالاوتاومكاقاحاو<

 هللانأب نيرقم اوناك منال

 ىلع ردق نم نافذ اهقلاخ

 ىلع ناك اهمظع عم اهقلخ
 هتناهم عم ناسنالا قاخ

 سانلارثك أنكلو) ردقأ

 ءامسلا كمت ةثلاثلاو اهتامن لت ضرالاو اهرطق ثلث ءاعسلا كس ةيناثلاو اهنامنثاث نوما م 0 9
 دش نمو تكلهالا متاهل نم سرضالو تلظ تاذ قببالفهلك اان ضرالاو اهرطق 0

 لاق كبرىنأ لمت تسلأ كلبا كلتيمحأنا تيأرأ لوقف ىباىعالا ىنأيهنأ هتنتف ىني(ساتارثك !نكلو)
 ةف-أ همظعأو اعورض نوكتام نسح أك هلياوحت ناطشلا ل ئثقيف ىلإ لوقف لاحدلاةنتف(نوااال)دوهلا

 كابآو كانأ كلتيج أن تيأرأ لوقف ءؤنأ تامو هوخأ تامهبق لجرلا ىنأنو

 جرخ مث تاق هيبأوهنو هيخأون ناطبشلا هلل ثقيف ىلب لوقيف كبرىنأ ات تسلأ
 دحاو دا دحاع عوماتهاىف موقلاو عجرم هتحادل ٍيسوديلع هللا لص هنلال وسر

 لاجدلا ركذب انتدتفأ تعاخ دل هللالوسرإي تاقف ءامسأ مههم لاقف بايلا ىتمحلب
 تاقف ا جلا نمؤم لكى لع قىفلخ ىلرذناف الاو ديعحاناف ىحانأو جركنا لاق

 لاق دموي نينمؤملب فيكف عو# ىتح هزيكاف انيبع نسغنلاا هتلاو هللالوسراب

 ىنلا لا تاق انهنغاةياور ىفو سيدقتلاو عيبستلا نم ءاعسلا لهأ ىزجتام ميز

 ةعللاو ةعطاكرهشلاو رهشلاك ةنسلاةنسنيعب رأض رالا ىف لاجدلا ثكك !سو هيلع هنلا ىلص
 ىذلاو هدتسب ئوشلا ةخرخأ ثيدح اذه راثلا ف ةفمسلا مارطضاك مويلاو مويلاك |

 (ءاج )
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 موبوةنسكمون امون نوعبرألاق را قا هللالوسرايانلق لاق رسم عب م” ىف هاب ْ

 ةنسكىذلا مويلا كاذف هتبالوسراب اناق هذه مكماياكهمايأ رئاسو عم ع 0
 لاق ضرألاىف هعارساامو هلال سراي انلق 1 اوردقأال لاقموب ةالص هللانيفكتأ .

 ةرو- اوف هيلعأ رقيلف كتم هكردأن ف ةنع دواد ىلا ةباورىفو حجرا هير ثيغااك

 ءاضيبلا ةرانملادنع مالسلاوةالصلاهيلعىسيعلزني مثديفو هتنتف نمكرا وح اهلاف فهكلا

 هللالوسر تعم“ لاق ةشذح نع ( ق ) هلتقف دباب دنع هكردف قدمد قرشا
 رانهناسانلاىرب ىذلااماق ارانو ءام جرخاّدا لاحدللا معنا لوقب مسوفيلع داع

 ىربىذلا ىف عقيلف رككم كلذ كردأنف ةقرخم رانف ءامهنأ سانلا ىرب ىذلاو دراب ءاف /
 هللالوسرلاةلاقهنعىللاعت هللاىخر هريره ىلا نع ( ق ) دراب بذعءام هناف ران هنأ ١

 هناو روعأ هنا هموق ىن ه.ث دحام لاجدلان ع اًثيدح مكتدحاالأ لسوةيلع هللاىلص

 رد مرذنا ىتاو راناا ىه ةنجلا امنا لوقب لاف رانلاو ةنجلا لاثع ”ىخي

 ةياع هللا ىلص هللا لوسر نأ لاس فر لاق ةبعش نب ةريغملا نع ( ق 2

 رموزبخ ليج هعمنا نولوقب مهنا تلقكرسضيام ىللاق هناوهتلأسام لاجدلا نع ملسو هيلع
 ماسو هيلع هللا ىلص هلال ورا نيسح نبا رع نع كل نم هلا ىلع ن وه او
 امن هعبتنف نم ٌومدنأ بسك وهو هرب 1 لحرلانا هللاوف ةئماتلف لاحدلا مع نملاق

 سنع ( ق) هوادوبأ هحرخأ تاهشلا نم دي ثءسامل لاق 1 تابشلا شان سم١
 ةفدملاو ةكمالا لاجدلا هوطيسالا دلب نه سيللاق ملسو هيلع هللا ىص هللا لوس 3

 ةنيدملا فجرت مث ةعسلا لزنيف انور نيفاص ةكئالملا هيلعالا اهباقن نه بقت سيل
 ىلاعت هللا ىضر ةربرهىبأن ع ( م )ل قفانمو رفاك لكديلا جرْكف تافجحر ثالث اهلهاب
 ةنيدملا هلتمهو قرشملا لبق نم عيسملا ىنأيلاق ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسرنأ هنع
 قيدصلا ركب ىب أن ء# كلم كانهو مأشلا لبق ههجوةكئالملا فرصت مثدحأأر د لزني تح
 ضراب جرم لاحدلالاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثدح لاق هنعىلاعت هللا ىضر

 ىذمرتلا هجرخأ ةقرطملا ناحلا هوجو نك ماوقأهعبتت_ناسارخ اهللاقب قرسشملاب .
 هللاىلص هللال وبر لاق لاق هنعىلاعت هللا ىضر سن نع (م )بيغ نسح ثيدح لاو ٠
 ةيراحنب منعا ةسلايطاا ,ملعافل أن وتس نايصأ: دوري ره لاحذلا عبتي ملسو هيلع ٠

 لاحدلا ميسعنبالتقب لوقي ملسو هيلع هللاىلص هللالو_سر تعمسلاق ىراصنالا '
 لاةىوونلا نيدلا يع 0-2 بلا لاق عج نسح ثيدحلاقو ىدمرتلا هحرخلأ دابا

 ةحىف قللا بهذملل ةحلاحدلا ةصقىف تدروىتلا ثيداحالا هذه ضايع ىضاقلا ٠

 نم تارودقلا نمءابشأ ىلع هردقاف هدابع هىللاعت هللاىفتنا هنبعب صخشدنأو هدوجو

 . : 1 ةيفنن
 انننسةنف ب تتسفح ل مجالا لال ثم فندي 0000

 عاباو هرانو هتتحوهعم بصخلاو اسدلا 5 ةرهز روهظ نموهلبتق ىذلا تملا ءامخا

 كلذ لك عبو تبنتف تن ضرالاو رطقف ر طع نأ ءاعسلا ا هل ضرالا زو 3

 هريغالو لدحرلا كلذ لق ىلع ردهااف كاذدعب ىلاعت هللاء زج مث هتنتف وىلاعت هللاةردش 1 ١

 لوقلاب اوما نيذلا هللا تش و مالا هيلع مهم نب ىسع هلتةشو ل لطبو

 ( سم 55 اهواق )
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 1 نورشلاو عيالنا ١ ريصلاو ىمالاىوتسامو)

 : تما 50007 0 )| اواعواونمأ نيذلاو
 واعو اونمآ نيذلا مدس اغلا ايغلأو اوت 3

 ا اواعو اونم 1 ولفاغلا 6 ريصبلاو ىممالاىوتسي امو ف (*ودملا الو تاملاصلا
 ا 0 .توافتل رهظي اهيف لاح مهل نوكي نا ىتبنيف ”ىسملاو نسحملاو « '“ىنملاالو 6

 "نم هلابف نبحملا هناواسم قن دوصقملانال ”ىملا ىف ال ةدايزو ثعبلا دعب اًنهف )7 تامالظظ)ةساذال
 ا 50 0021010 01 لع اك لوسولا فلم قاثلا بططاملاو ةماركلاو لضفلا || ”تقاقوك نرءابنوظمتت

 ْ  ىا# نوركذتاماليلق © لثتلاو ةحارصلا,ةلالدلاوا دودقملا ىف نيفصولا رباغت

 بيلغت ىلع ءاتلاب نويف وكلا ًارقو رافكللوا سانال ريملاو نورك دس الباقام ارك دن
 ةساال ةعانسلا نا © ةنطاخملاب مال_كاديلع لوسرلا سعاوا تافتلالاوا بطاخلا

 دعولا ىلع لسرلا عاجاو اهزاوج ىلع ةلالدلا حوضول اهئيحم ىف  اهبف بيرال
 رهاظ ىلع مهرظن روصقلاهب نوقدصيال # نونمؤيال سانلارثكأ نكلو افاهعوقوب
 : ' هلوقل مكبتا « ركل يعسا 8 ىنودبعا * ىتوعدا مكبر لاقو © هب نوسحتام

 هع لطبأو هركت أنمل اذالخ ءاهقفلاو نيثدحلا عيجو ةنسلالهأ بهذماذه تباثثا
 ةيمهطلانم هيقفاومو ىلزتمملا ىئابجلل افالخو ةلزتءملا ضعبو ةيمهجلاو جراومللا نم
  تالابخو قيراخم اهنأ اوعز اىنأيىلاءايشالا نكلو دوجولا مي هنأ ىف مهريغو

 اهنالرهعيج نم طلغاذهو ءابالا تازعم تهاضا اقحتناكولاأ اوعزو اهل قئاقحال

 اهل يذكمءاوعد سفنىفوهو ةسوبرلا ىعدتاغاو هل قيدصتلاك هعمامن وكيف ةوبنلا عدد مل
 هتيعقىذلاروعلاةلازانعهزعو ههروصص قت وهيفثودحلا لئالددوجووهلاحة:روسب
 سانلان م ماوعالا هيرتغيال لئالدلا هذهلوهبنبع نيب بوتكملا هرفكب دهاشلاةلازانعو

 شهدتادح ةيظع هتنفنالهتتفنم افوخوأ قمرلادسىف ةبغر ةقافلاو ةحاحلا ةدشا
 هبنورتئيالف قفوتلا لهأاماف هتنتفنم ءايبنالا ترذح اذهلو بابلالا ريحتو لوقعاا |
 ١ || تدد زاامديبحم هتغىذلا هالوقب اذهلودلاح مانع مهل قبسامهعساع نوعدخمالو |

 ةفص اليلقو مهريغ ءانو
 ٍ اركذتى أف ودحم ردصد

 ةادامو نورك ذب اليلق
 نال ةعاكلاو1) ةيفاز

 نء ديال ( اهيف بيرال
 اهيف بارع سدلو اهئيع
 الثل ءاز> نم دال هنال

 ءانفلل قلخعا قل نو

 سانلارثك أنكلو)ةصاخ

 نوقدصيال ( نونءؤبال

 ىنوعدأ مكبر لاو ) اب
 )مى بحمد ) ىنودعا

 ةدايعلا ىنمع ءاعدلو مكبنأ

 هلوقهلعلدبونآر قلا قديثك
 ( ىممالا ىوتسيامو )

 ىنعي(ريصبلاو) رفاكلا ىتعي
 وهلاق ٍءام رو ربخ لبج ههنا نولوق مهنا هللال وراي تاقدلوق٠ ةريصبالا كيف | ةماركلاو باوثئلابنمؤملا

 ١ || لجو نع هتلاهقاخام لحب نأنم ىلعت هللا ىلع نوهأ اذه ءانعمكلذنمهتلاىلع نوهأ ] قسدمت (اونهآنذلاو)

 ْ اناعإ اوننآ نيذلا دادزبا هل هللا هلمح اعالب م واقل اهكشمو ني:همؤدلل الضم هد ىلع 0 نآرقلاو ملسو هيلع هللا

 تيئنال كلذ نم ىث هعم سيل هنأ هانم سلو نيقفانلاو نيرفكلا ىلع ةحشلا تذثتو | تاءاطلا(تاحلاصلااولعو)

 لج وزعهلوق # رعأ كريشْشاو درا كاز كلا فان اقرا راو ءامن همنا ثتيدن اق ا

 تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلاو © ملاعلاو لهاا ىأ « ريصبلاو ىعالاىوتسيامور»

 ةينآآل  ةمايقلا ىتعي « ةعاسلانا نوركذنام الملق نووتسإالىأ « "ىملاالو

 2 نوم يال سائلا رثك أ نكلَو » اهئعو اهمانقىف كشال ىأ « اهيف بيرال

 يأ« ركل بحعسأ وعدا كبر .لقو لو لامتلوق © توملادسب ثلا نوددصيال
 ةبانالا لعح ءاعدلاب ةدايعلا نع ربع لف مكر فغأو مكبن ثأو م 0 ىريغع نود قود

 رينملا لع لوَق سو هياع هللا لص هلال وسر تمعمل ديب نب. نامعالا نع# ةباعسإ |

 قدابعزءنوريكتسي ندا ناركل بهتسأ وعدا مكبر لاقو أرقمث ةدا.ملاوه ءاعدلا |

 (”ىدملاالو) ممر نيبو نيباهف

 (نوركدتناماللق) هلفاب كرسشملا

 ريثكبالو ليلش نوظعتام

 (ةعاساانا) نآ رتل | لاثمأ نه

 ةحاكل (ةآل)ةعاسلامايق

 اهمانق فك شال(امفبيرال)

 لَم ا(سانلازاك أن كو
 ماش ( ن نورس ) كم

 (نواخديس) مكيلا لبقأو كتم معسأ ركل بيعسأ أقوعدالاقبو ركل فغا( كل بيعسأ) ىنو د> و( ىنوعدا مكبر لاقو)ةعاسلا
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 لاخلا راهتلاو هل ومفملاب

 الوعفموأ نيلاح انوكي لو

 وط ) ارسعم راها وهن ءقاون ل ليلا م 5 لح ىذلا هلبأ 1 ) نيرخاد )ورعو 58 نواخ 86

 لبالا نرقو راهنلا لهال ( نمملاةروس ) ةقيقللاىفراصبالا به مدس لقوتس نالديفارصبم ىأ ىزاحملادانسآلا

 نيرعاص » نب رخاد مهج نول ديس ىندايع نع نوريكتسي نذلا
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 مضب نولخ ديس ركبوباو ريثك نبا أرقو اهباوبا نم هناف ءاعدلا ةدايعلاب دارملاو

 1 هيفاويرتستل « هيف اونكسنتل ليللا كل لج ىذلا هللا » ءاللا متقو ءايلا
 راهثلاو 88 ساوحلا ءودهو تاك ا فعط ىلا ىدؤيل ل ظم ادراب هقلخ

 ليلعتلا نع هيلدعكل فلو ةغاابم هيف زا هيلا راصبالا دانساو هوا هبق رصس هك ارصبم

 لضفمل لقب مل هب راعشاللو لضف هيزاوبال # سانلا ىلع لضف وذإ هللانا ف لاخلا ى

 تو ملا عقاوممهلافغاو من, مهلهبل هت نوركشبإال سانلارثك 1نكلاو
 مكبر هللا 8 ةيوبرلاو ةيهولالل ةيضتقملا لاعفالا, صوصخلا # كلذ 9 نارفكل

 نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ نيرخاد مج نولغديس
 لأسي ملنم سو هءلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع هللاىذر ةريرهوبأ نو مث

 كلام نس لق 1 نع ## تدر ع ثردح لاقو ىدمرتلا "20 هلع تحتل م

 ”ىش سردللاق ملسو هيلع هللا ىلع ىننلا نءهنعو #ىذهرتلا هجر خأ ةدابعلاع ءاعدلا لاق
 لاق ع تع ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخأ هاعدلا نم هللا ىلع مك ا

 طورش هلءاعدلا تلقءهلبا_عسيالف اريثك نا_نالا وعدي دقو ركل بهتسأ ىنوعدأ
 بواطملا نوكينأو هاعدلاريغب لوغشم ءالدبلقو وعدبالنأو ءاعدإلا ىف صالخالا اهم
 اقيق- ناكطورشلاءذج ءاعدلا ناك اذاف حسرة عيطةيفن وكيال نأو ناسن اللة اسم ءاعدإب

 نأاماذ بج االاءاعدب ىلاعت هتلاوعدب لج نمام ملسو هيلع هللا ىلص هلال

 ادام دش هيوتذرم دنعرتكيناامأو ةرخسالا كرش نآل
 توءدلوق لاق لع فيكوهللالوسراي اولاق لعد وأ مر ةعبطق وأ مث

 لاؤسلاو ركن لاوه ءاعدلا ليقو بيغ ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرخ أ ىل باو

 نولاخ ديس 2 ىناعد نع لدقو ىديح وت نع ىأ 4 ىدانعنع نوربكتس نيذلا

 مكل لءج 3 هللا # لجو نع هلوق # نياياذ نيىغاصىأ * نيرخاد مله
 10 9 نوكسلاو مونلا ببسب هيفةحارلا ركل لصتل ىأ © هيفاونكستل ل آ

 وذل هللازا » مكتامهمو كجئناوحىف فرصتلا م هيفركل لصحل ىأ ١#
 ذيمملا مكلذىأ « مكبر هللاركلذ نوركشييال سادنللا رثكأ نكلو سانلا ىلع لْضف

1 

 | ةغلابلل هتزنم الزنم هنع فراصلا راكتسالا ناك لاؤسلاب ءاعدلا رسف نا

 ا لاقنعهتلا طررب رهىأن ء ىورام هيلع لدن هاه رخؤينأاماوهلاهلع نااماذب

 صيصخل سائلا رير

 ةلباقملا قل ةياعر امها

 نال ىتعم نالراقتم امال

 ىدؤي امهنم دحاو لك

 . لقوا هنالورخآلا ىدؤم
 ةحاصفلا تنافهفاورصبتل
 ىزاحلا دانسالا ىف ىتلا
 زيت انكاس لقواو

 ليالاذا زاهلا نمةقيقحلا

 ةقيقحلا لعن وكسلابف صوب

 جاسليل مهلوقىلا ىرتالأ
 هللانا) هيف خرال نك اسىاأأ

 (”سانلا: ىلع لسفر
 لضفتلوأ لضفملللقملو
 لضفلا ريكذت دارملا نال

 ديزاوبال الضف لع نأو
 نوك انا كلذ لكم

 2ك نكلو ) ةفاضالاب

 ملو ( نوركشيال سانلا
 قد مهرثك أ نكلو لق
 نال سانلارك ذ رركتال
 اصيصخ ربركتلا اذهىف
 م ومع ةمعنلا نارفكل

 هللا ل ضف نو رفكين يذلا مه
 نا هاوقك هنوركشيالو
 ناهلوقو روفكل ناسنالا

 رافك مولظا ناسنالا

 مكل قاخ ىذا ( ركلذ)

 5 هللا ) راملاو لدللا

 مى 1 لعح ىذلاهللا) ني ضاس(نيزشات ا, تراست تاس (ىندابعنء) نوم نامت (نوريكتسي يذلا 5

 لمسنا لع)نمهوذا(لضفوذاهتلانا) اًئيضمايلطم (ارسعيمرالاو) ليللا فاو رمتسل( هب هيف اونكستل ليللا 1

 وه كلذ لءفع ىذا (يكبرهتاهيكلذ ]) هللاب نونمؤبالو كاذب ( نوركتيالإلةكم لهأ ) نادال د)



 هلك قلاخ

 هلاال ىحلاوه نيملاعلابر

 هوديعاذ ( هوعداف وهالا

 ىأ ( نيدلا هانيصلخم )
 ءايرلاو كرمشلا نم ةعاطلا

 (نيملاعلا بر هليدلا) نيدئاق
 هّللاىذر سايءننا نعو

 هللالا هلاال لاق نم ١
 هتادلا اهرثأ ىلع لقيلف
 ه4

 مالسلا هيلع هئه نافكلا|

 لزن نانوالا ةدابع

 لك قااخ) هوركشانمكبر

 قلاخال( هلاال) هنم نئاب( ”ىش

 نم (نوكفؤت قانوهالا)
 ينكره دكتنب أ

 هللا ىلع ب ذكي( كف وي )اذكه

 ( هللاتاي ا اوناكنذلا )

 نآ رقلاو مال هءاعدم<ع

 هللا)نورفكي( نودع )

 مك قاخ ( مكل لدج ىذا

 الزنم ( ارارق ضرالا )
 ءامدلاو)تاوب الاوءامحأالا

 ( كرو و)اءوف سافقس (ءانب
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 ًّ ا * ع لك تا وةيملالاوةس وبرلا نم فاصوالا ءذهل ماج او وه ىا ةفدارتم رابخأ(وهالادلاال "ى
 ماتا اوك نبذا كفو كلذك ) ناثوالا ةدايع ىلا هتدابعنع نوفرصت هحو ىأنمو بكف ( نوكفؤتىنأف)

 ( ارارقضرالا مكل لءج ىدااهلل ( اوكفاككفأ اقطاب لطي مواهلمأت لو هللا تاي ايدج نم لك ىا( نودعحت

 ةاع مللي ةوناسنالانمةروص نس>ًاناويح قا ملل. ( عروصنسحاذ كروصو) مكقوف افقس ( هاش : ا
 ات )تاذيدللا ه# م4 ز- (تاسطلانم 4 نورشملاو عبارلاءزملا) مكةزر رمال نيس 8

 ىرةواهررقش :وةقاسلاةقحاللا 1 1 » وهالادلا ال 6 لا

 0 اك وه اع نانككسا وهالا هلال نوكف صاصتخالا ىلع بصتااب قااخ

 هتدابع نم نوفرصت ةجو ىا نمو فكف  نوكفؤت ىنأف # ةروكذملا فاسوالل

 نع كفأ اوكف أك ىا « نودع هللا تاياباوناك ننذلا كفي كلذك و ءريغةدابع ىلا
 4 ءاهملاو ارارقضرالا ركل لمح ىذلاهللاوطاهلامأتي ملو هللا تاي“ ايدج نم لكقملا
 مال ا اجو 06 ؟روص ن حاف روصو إل ةصوصةرخ ا لاعفاب نا لالدتسا

 باستك آو عئانصلا ةلوازمل اًئيهتم تاطرطعلاو ءاضعءالا بسانتم ةرشبلا ىدإ
 "6 نيملاعلا بر هللا كرايتف مكبر هللا مكلذ ف قف دياذالا## تاببطلا نم مكفز ا قب تالايكلا

  ةابملاب درفتملا «*# ىحلا وه# لاول ضرعءم تاذلاب رقتقه بونمح هءاوسام لك نافذ

 َ 38 وعداف 98 هتافصو هتاذ ىف هينادبوا هنواس دوحومالذا ه# وهالا هلال #ةيئاذلا
 #١ نيلاءلابر هتيدجلا # ءايرتاو كرسثا!نم ةعاطلا ىا # نيدلا 4 نيصلخع © ءودبعاف

 "6 وهالاهلاال ”ىثلكقلاخ و مكبر هللا وهدحأ اهيفدكراشيال ىتلا ةصاخخا لاعفالاب
 ' هلك يرشاله:أواهظءايشالا قلخوةسوبرلاو ةيهلالا نه فاصوالا هذهل عماجلا 66
 1 ءمكفأ امىأ 4 كلذك ) قللان ء نوفرصت 3 0 نوكفو: ىنأف ١ كلذوف

 | ىذلا هللا نودحم هللا تايآب اوناك نيذلا كفؤي 8 كلذك لئالدلا ما بقعم قحلا
 ات وملادعب و ةايالاحىفالزنم ليقو اهءلعاورقتسآلاش ارفىأ#ارار ضر مكل لح

 - نسحأف م 64 وص نسحاف كر وص ول ةبقلاك اعوفمافقس أ انيكاعسلا و
 هش لواتت مدآ ناريغ ومدسب لواذتيو لك ًايالدتسماهاقمدآ نبا قل سابغ نب !لاقو 5
 'قزرريغنم برعتملاو لك ملا نمهذايعل ىلاعت هللا قاخام وه ليق## تاب ااا نم هكقرر رى

 | ىأ رصخلادش اذهو « ىملا وح نيملاءاابر هللا كرابتف مكبر هللاركلذ  باودلا
 هارعأ اتسان امان اءاتما توع نأ عنتع ىذلاىلع كلذ لمح نأ ا ىحال

 دقو 1 لاعفلا كردملاوه ىحلاو وهالا ةلءاكلا ةايللاب فصوبال ىذلا ىلاعت
 ةسنادحولا لاك ىلع هبنتافصلا هذه ىلع هيناملو ةماتلا ةردقلاو ماتلا ملعا| ىلا ةزراشا

 ((| ءوعاف ىأ « نيماعلابر هللدلا نيدلا هلزي_صل هوعداذوهالا هلال © هلوق
 نيملاغلا 58 هللدجلا اهرثأ ىلع لقيلف هللاالا هلال لاق نم ا هدب ً

 م )7 لالخانم مكقزر لاقبو باودل تور لل 5 طأ ركقازرأ 1 (تابطلا ل و 0 4
 رالاهجو ىلع بد ورىذلكب ر(نيملاءلابر)ةكرب وذ(هللاكراتن)ءوركش انرك 3 هش لل مر هللا كلذ)
 0 وتلاوةدارعلابدإنيصاخع ( ني دلا 4نيصاةع)ءودح وف (هوعداف وهالا)كاةلمغ (هلال) توعالىذلا(ىخلاوه)
 ١ هحو ىلع بد حور ىذل كبر (نيملاعلابر)ةللةسوبرلاو هتلر كلا



 شء 2
 تو ) ىولاولقعلا ل قونآرقلا ى ه( ىبرنمتانيبلا ىتءاحامل هللاز ودم نوءدن نيذلادبعأ نأ تي

 ( الفط مكح رع مث ةقلع نم مثفطن نم مبارتنم ) رككص أ ىأ (ىهخ ىذلاوه نيملاعلابرا ) داقنأ وميقتسأ( سأنأ

 3 نوكل م) كذكو اوذابتل مكتب مثءريد قت ف وذ قلعتم ( كدشأ اوظلبتا ث)سذجلا نايبدارملانال دحاولا ىلع رصنقا

 نموأدشالا غولب لبقنم ىأ ( لبقنمىفوتبنم مكتمو ) ىشعالاو يحوداجو لعوةزجو ىم نيثلارسكبو (انويش

 ا ٍجأاوغلبتل ( نمؤملاةروس ١) كلذ لفبوءانعم(ىمسم سه مو زج الجأاوغابتلو )ةخومشلا لبق
 ةمايقلا موبوأ توا ١)

 ادا نواتس مكلماو )

 او ريعلان د كالذ

 | ىب رنم تانببلا ىنءاح امل هللانود نم نوعدت نيذلادبعا نا تنهن ىلا لق 8 هل نيلئاق

 ترعاو:وف اهيلع ةهبنملّقملا ةلدال ةيوقم اهناف تارآآلا نم وأ تايآلاو جيلا نم

 اذاف تيعو يحن ىذلاوه) مث بارت نم مكقلخ ىذلاوه ه يد هل صاخلاو هل داقنا ىلإ 6# نيلالا بر لسانا
 هللوش امنافارعأ ىضق || ىلعوا سنجلا ةدارال ديحوتلاو الافطا 0 2 مث ةقلع نه مث ةفطن نم

 دنوكياعافىأ ( نوكفنك | من هربدقت فوذعت ةقلعتم هيف ماللا 4 عدغأ اوتلت مط كم دشأو لك لالا

 0 لحال( نت نسرألا | أرقو اونلبتل ىلع هفطع زوحو «# اخوبش اونوكتل مث ل هلوق ىف اذكو اوذلبتلا مكتب

 هلوةكاعشو رسكلاباخويش ”ىرقو نيشلا مضباخويش ماشهو صفحو ورع وباو عفان

 | © اوغلبتاو» دشالا غولبوا ةخوفعشلا لبقنم # لبقنم ىف وتب نم مكتمو وف الفط
 مكلماو #8 ةمايقلا موبوا توملا تقو وهو # ىمسم الجا © اوغلشل كلذ لعشو

 عحرا هلاواق نيح دماي
 (تنىنا) كئابآ نيدىلا

 9 نذلادبعأنأ )نآ رقلاىف
01 

 نودنء)نودبعن(نوعدت | اذاذ  !سعا ىضق اذاف تدعو يحن ىذلاوه » ربعلاو يما نم كلذ ىفام # نولقعت
 ىنءاحامل) :ناثوالانم(ىهللا | ءاغلاو ةفلك مشحتو ةدع ىلا هنبوكت ىف جات الف « نوكيف نك هل لوقن اماف 9 دارا
 نانا ن ا نح (تانببلا ] 222342
 دحاو هتلانانا ىرن+) | ترعأو ىنرنم تانببلا قءاحامل هللان ود نم- نوعدت نذلا دبعأنا تي نالق 0

 ىف (تسأو) هاكررشال || هلوت# كلذ لوةبنأ ىلاءتهللاءسمأر فكلا ىلا ىعد نيح كلذو « نيملاملابرل ملسأنأ 3
 ميقتسا نا(زسأ نأ ) نآ رقلا | ناسنا لكزا لمتحم ليقو مدآ مكلصأ ىنمي #4 بارتنم كقلخ ىذلاوه ل ىلاعت | 7
 ( نيملاماا برل)مالسالاىلع | تابنلاو تاينلا نم ةيذغالاو ةيذغالا نم ىهو ةفطنلا نم قلخ هنال بارتنع قلخ 4

 ىلعبد حورىذلك بد ١ اونوكتل مث كدغشأ اوفلبتامث الفط كح رم مث ةقلعزم مث ةفطن نم مث » بارتلانه 0
 ىذلاوه ) .ضرالا هحو

 مدآ نم ( ٍبارثنم كتاخ

 (ةفطن نم مث) بارت نم مدآو

 مكئابآ ةفطن نم مكقلخمن

 طبيبع مدن دك 6م(

 نوطب نم ( محرم مث )
 م اراتس(الفلطا ا

 ناع نيبام (مدعأ اوم

 غوابلالبقنم ( لبقنم ) هحور ضبقت ( ىفوتبنم مكمو ) دشالادعب ( اخويشاونوكتل مث ) ةنسنيئالث ىلا ةنسةرمشع 3

 ( يحي ىذلاوه) توملادعب ثعبلاباوقدصت يل( نولقعت مكلعاو) مكلاجآ ىج عع ًاهولعم ) 0 اوغلشلو ( هين 0

 لاهو بأ البادلو (نوكف نك هللوش ااذ) ىسعلثم ب ًاالبادإو قا نادارأاذاذ(اسعأ ىضقاذاف) امندلا ىف( تيعو) ثعبال ٠

 نوكيةنونلا عم فاكلا لت نأ لبق نونااو فاكلانيبزو دف نك ةمايقلل 4 لوش امتاؤةمايقلا نوككتن أ دارأ اذاف را

 ىهو ةياوفطلا ثالث همأن طب نم هجوئرخ دعب ناسنالا بتاعنا ىنعي « اخوبش
 | ىهو كلذدعب صقانت مث فعم ريغنم دشالا لاك غلب نأ ىلا ةدايزلاو وغلا ةلاح

 | « اوغلبتلو  اًهش ريصينا ليقنم ىأ « لبقنم ىفوتي نم منو » ةخو تلا
 ْ توملاىلا ٌةاحلا لجأ ىنعهنوزواحال ادودحتاتقو لأ » قبس الاول 0 اعيج أ

 | هديحوتىلع ةلادلا ةرهابلاةردقلانم ةببعلا لاوحالا ءذهىفامىأ «نواقعت كلماو ف
 هنوكي ىأ « نوكيف نك هللوق اعافاسعأ ىضقاذاف تدعو يح ىذلاوه  هتردقو
 رئاسو ةتامالاو ءامحالا ىلع هتردق لاكنم كلذ لكو بعتالو ةاناعمالو ةفلكر بَ نه

 و

3 
 و
8 
 د

5 
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 ْ واخ متاوع ةثالثف ةروسلا هذهىف لادا ركذ ( نوفرصي ىنأدللا تانآ ىف نولدا<نيذلا ىلارتملأ ) ةفلكر يغ نماعيرس
 ١ قودق) تكلا نم( اناس رهءانلسر أ اعو ) نآرقلاب( باتكلاباوبذكنيذلا) ديك اتلوأ فانص أ ةثالثو أ ماوتأةثالث قنوكينأ
 0 تناك امل ةلبق:سملارومالا نال اذهو لابقتسالا انه هن دارمللاو ضام نامز فرظذا ( مهقانعأ ىف لالغالاذا نولي

 |  ربخاو لالغالا ىلع فطع ( لسالسااو)لابقتسالا ىلعىنعملاو دج وو ناك ام ظفلب اهنع ربع اماعوطقم ىلاعت هتلارامخا ىف

 ُّق نوبحس ) مهقانعأىف له م5 لوي لس السلاو ( نورشعلاو عبارلا ءزجلا )

 | ةفقوتم ريغ ةماذ ةردق ىضتق هلا ثيح نم قيسام ةعان كلذ نا ىلع ةلالدلل ىلوالا

 لالغالاذا ىنءملاو .هقانعأ ىف

 (نوره-!رانلا ىف مث) احلا

 هلم اذا رودتلا روم نم

 راثلا ىف جاما دوقواب
 مهو مج ةط ىهف

 اهم ةأوام رانا اين و روع سم

 ( مهل لبق مث) مهفاوجأ
 امنأ)ةنزاغا مهللوقت ىأ
 (هللاز ود نمنوكرسثت نك"

 اموديعتىتلا مانصالا تعي
 نءاواغ( انعاولض اولاق)

 مف الو مهارئالف انوع

 نم اوعدن نكن مللب )مم
 | مهنانل نيبتىا ( أيه لبق
 د اكو اش اون ص مل

 تبسح لوناك ايش مهتدابعب
 سيل وهاذاذ ”ىش انالفنا
 هدنعرت لف دتربخاذا*”ىشب
 هللال ضي كلذك ) اريخ

 لالض لثم 1( نيرفاكلا

 ىفدمإب ريذتملأ ( رئمأ)
 ( نتذلاىلا )١ نارتلا

 تايآ ىفنولداحن) نب ذلا نع

 ىنأ) نآر قلاب نوب ذكي(هللا
 فيكف بذكلاب( نوف رصي

 لت 2 2 ع هج ت2 تس ت2 و سس تم بج حك سعجتو نيذلا ) هللاىلع نويذكي

 )»2 مكلذ ( ( نولي ) مهلديعو اذهو ( قوسف ) كلا نم 0 هبانلسر أع و) نآ رقلاب ( باتكلاباوب ذك

 | نع « نوفرصي ىنأ هللا تايآىف نولداحم نيذلا ىلا رئملأ# داوملاو ددعلا ىلع

 ”اودك نيذلا © ديك أتلوا هيف لداحلاوا لداغلاددعتل ةلداحلا مذ ريركتو هه قيدصتلا |

 ا بتكلا رئاسن ه#اناسرهءانلسرااعو ةيواهسلا تكلا سذحم وا نآر قلاب باتكلالا

 ١ * مهتانعا ىف لالغالاذا 2 مهب كنءازج © نولعفوسف # عئارشلاو جوااوا 1

 ١ # لسالسلاو 8 هنقدل ىضملا ظفلب ريبعتلاو لايقت_سالا ىلع ىنمملاذا نولعيل فرظ |
 / ىا فوذحم دئاعلاو ه#إ ميا ىف نوبه! 9 ءربخ اننهوا لالغالا ىلع فالط ظ

 ! ىلع ءايلا مف و بصنلاب نويه-؛ لسالسااو ”ىرقو لاح لوالا ىلع وهو ام نوح |

 | لالغالا ذا ىنعملا ىلع الج رجلاب ل-اللاو ةيمسالا ىلع ةيلعفلا فطعو لوعفملا دقت |

 ا رانلا ىف 6 ٠ هد ةءارقلا هيلع لددو ءابلل ارامكاوا لالعالاىف مهقانعا ىنمع مهقانعا ىف |

 ' رجس هناك قيدصال ريتا هنمو دوقولاب الم اذا رونتلاريتمنم نوقرحت 4 نورس |
 ١ مو ضب ىلا اهضءب نم نولقثيو باذءلا نم عاوناب مهبسذعت دارملاو ءىله ىا بحلاب

 ١ نرق.نا لبق كلذو انعاوباغ 6 انعاواضاولاق هللان ود نه نوكرشت متتكام نأ مهل لبق |

 ' هتبسح كلوقك هب دتمي ايش اوسيل مهناذ مهتدارعب ايش ديعن نكت ملانا انل نيت لب ىا
 | اودتهيال ىتح # نيرفاكلا هللا لضي 8 لالضلا اذه لثم * كيذك » نكي رف اش

 *ىثنوهأ ناك |سعأ ىذقاذا رادنقالا نم لاق هناك هتردق ىلع ةلادلا لاعفالا نم ركذام
 ىنأ # نآرقلا ىنعي « هللاتايآىف نولداحنن.ذلا ىلارتملأ © ىلاعتهلوق # هعرسأو

 او باتكلاب اوبذك نيذلا © ةيردقلاىف تازن لبقو قا نيدنءىأ « نوفرصي
 ىلاعت لاقف هبمهدعوأام فصو مثديدوتو ديعو هيف « نولي فوسفانلسر هبانلسرأ
 ميا ىف » لسالسلا كلتب نوري ىأ « نوبحسمل لسالسلاو مهقانعأف لالغالاذا )
 «هللانود نم نوكرسثت منك امنأ مهل ليقمث قظرانلا ممدقوت ىأ# ن ورا رانلا ىف مث
 « ايش لبق نما وعدن نكن مللب » مهرنإف مهاندقفىأ « انعاولض اولق ف مانصالا ىنمي
 اهل انيدابع تعاض ليقورضيو مفذيأ. ثوعدن نكت مل لبقو !مدابعاوركتأ منا لبق
 ءالؤهع لصأ مك ىأ « نيرثاكلا هللالضي كلذك »ظأسش لبقنم وعدن نكمل: أكف

1 

 ا
]1 

 نوبحم-]نيطايسشلاعم مهقانعأ ىف ( لسالسااو) مناع أ قديدحلا لالغأ ( مهقانغأ ىفلالغالاذا ) مم لعشاذام ةءايقلا موب

 (هللانودنه) نودبعت (نوكرسشت تدك امن أ)ةنابزلالوش (مهل لبق ث) نودقو» (نورجم#راذلا ىف مث)رانلا ىف نورجن( ميا ىف
 (لبقنم) دين ( | وعدن نكن لل زاولاقو كلذا ودعج مث انع مهسفناب اولغتشا ( انع اولضاولاة) هللا ءاكرش مهنا نولوقتو

 ( نيرفاكلاهللالضي)اذكه ( كلذك ) هللانودنء(أاش) اذهل. نم



 رئاس ل ضي نيلداجما ءالؤه لضا اكوا اوقداصتي ملةهلآآلا -- وا ةهلآلاا وبلط 9 "ريتال قع ل

 قحاريغب ضرالاف نوحرفت كاع ) مككلزن نيذلا باذعلا ىا(مكل كر لا لع» ةلالضلارايتخا منه لع نيذلا

 اواخدا ) مول لاقيف ناثوالا وكرشااوهو قملا ديخب حرملاو- رفلانم مكل ناكامبتسب ( نوحركت 6 0 و
 مولان ردم( اهيف نيدلاخ ) موسقمءزج نم باب لكل باوب معسل لا ال مكلةموسملا ةعبسلا ) محب وأ

 نافهلصأ ( كش رئاماذ) ناك (قح) رافكلا كالهاب ( هتلادع وزا)دحماب (ريصان) يي ء( نيربكتملا ىوثمسثبف )

 قمهركت نال و قنال كارتالا لمفلاب ! نهّوملاَةزوس ١ نونلا تقل كلذل رد طرمشلا ىنممديكو تل ةدي عامو كبرت

 00 0 | * مكلذ » اوفداصتب مل اوبااطتول د مهتهلآ نع مهلضيوا ةرخآآلا ف مهعفنب ”ىش ىلا |

 ير | وهو قحاب ف نودككتو نورطب < ضرالا ف نوحرتتمتكاج ف العلا |
 0 0 ) 0 باطاخا ىلا ل ودنلا 14 رفلا فن وءسوتت # نو>رع منك اعو# نايغطلاو كرشلا |

 : . 5 | قداح كل ةموسقملا ةعبسلا باودالا <« موج باوبا اولخدا # مبوتلا ىف ةفاابلل

 ءارجو كنفوتب قاس نا مهج قالا نع « نيربكتملا ىوثم سئبف ل دولطلا نيردقم « اهيف

 ءربدقنو فودع كتيرث | ارنا ننس واحلا دقملا لولا نامل ىكلو ندا 0 مظظنلا

 ىذلا ضع كرت اماو « كتيرئاماذ همت امعال نئاك# ق و 4: نب رفاكلا كالهب هللادع و ناربصاو #:ىوثملاب ربع

 ىو ل مهدعت نا عم قالو لمفلا نوتلا تقل كلذلف ةيطربشلا ل ةددحامو كرثناف 1

 ناواتلادفردب عوب لتقلا ١ ارد لبق# كنيفوتنوا 98 رسالاو لتقلا وهو  مهدعن ىذلا ضءب ظ اهدحو |

 انيلاقردب مويلب# كنيفوتل | باوجو كنيفوتن باوج وهو مهلامعاب مهيزاجتف ةمايقلاموب « نوءجري ايلف

 متنتفةفايقلا موءنوعجري | [وا كتارحف مهبذست نا ىنمع امكن اوح نوكينا زوو كاذف لس رد

 دقلو (ماقتنالادشأ مهنه | عوجرلار 3س راصتقالا هتدش ىلع لدرو باذعاا دش ةرخآلاىف مهبدعت اناف مهب دعت

 ( كلبقنم السر انلسرأ || ملنم مهنمو كيلع انصصق ن نم مهنم كلبقنم السر انلسرا دقلو » ضرعملا اذهىف ْ

 انصصقنم مهنم )همتأىلا || روكذملاو افلا نورشعو ةعبراو تالا ةئام ءايبنالا ددع ليقذا « كيلع صصقن |

 ةسامم هللا ثعب لق اولخدا هب نوحرفتو ا ىن نو 0 قحلاربغب ضرالاف 8

 نمفالآ ةعبرأ ىن فالآ ١ ناعالا نءىأ « نيربكملا ىوتمسئيفابف نيدلاخ #8 ةعبسلاىنعي © متهج باوبأ

 « فالاةعراو لمازشا "1 أ ماسو هيلع هللاىلد ىنال باطخلا « قح هللادعونا ربصاف 9 ىلاعت هلوق < |

 ىلع نعو سانا رئاسوه || كناحفف ا نه ىأ « مهدعن ىذلا ضعب كنيرئاماف لف ءادعالا ىلع كرب :

 ىلاعت هللانا هنع هللاىضر || كلبقنم السر اناسرأدقلو نوءجربانيلاف» ميكاذ لن ,ةىأ« كنيفوتنوأ

 نمموهف دوسأ ابن ثعب .|| صصقنمل نم مهنمو » نآر ةلا ىف هلاحو هريخل ىأ 5 كيلع اتصصق نم مهنه

 تانآ ىلاعت هللاءاطعأالادحأ مهنم سيلو مهنم نيقابلا لاح كلرك ذنملو ىأ ©« كيلغ
 ناد 1 كلذ)ة سلا نع 0 عر درع . مهلع ئزجامو ١ - 2 00  هلداجدقو تازجم*ب

 اولخدا ( كرمثلا ف نورتكتت 771 م او ( قحالب( (قالاريغب ضرالاىف 0 ور (نوحارش مب ك اعز راثلا ل

 ( ربصاف) رانلا نر فاكل الزن» ( نيربكملا ىوثم سبف )* نوح ر خالو نوتوعال (امف) نيهقم (نيدلاخ مهج ٍباوبأ

 ندب موي بادعاان مآ مهدعن ىذلا ضع هب كذب رب انا نساك < (قح) مهك اله ىلع كلو رصنلاب(هللا دعو نار افكلا ىذأى عدت

 لبا ) كبف نم 22 اثلمرأ ًادقاو) رت 3 ملوأ مع أدع ث ارنا توملادعب (نوءحرئانيلاف)كنزتنأل بق ( كنينوتنوأ ) 1

 كل مهم“ مل ( كيلع صعق ملنع 1 مهلعتل كل هاني نم لسرلا نه ( كيلع انصصقنم مهه ) مههوق

 نآرقلا ىف هتصقرك ذم



 امولسر 0 0 انلسرأ دق نا ىنيادانعتإي آلا مهحارتقا باوجاذهو ( هللانذابالا هب فاينأ لورا ناك ام وب)
 0 م نامتالاف تدأيو هتلاءاشننأالا هنوجرتنقت امم ةيآب ىنآ ناب ىل نأ نف هللانذابالاة يب ىأينأ ,مينم دحاول ناك
 . نيلاذ ودنادملا ( نولطملا كلاتهرسخو قحاب ىضق)ت اب آلا .هارتقاب يقعدروديعووهو ةمايقلام وبىأ(هللاسم أ ءاحاذاف)

 ظ اولكأتو اهضعباويكرتل ىأ نوط ات اهنمواهتما وبكرتل) لبالا(ماعنالامكل) يت اةاباعتإل ًالااو>رتقا
 ظ رومال نمدلانوجاتحنام اهءاعاومابت ىأ ( ؟رودصيفةجاح اهيلعاوذابتاو ) زابوالاو نابلالا ىأ( عفانمابف ركل و)اهضعب

 ٍ ماعنالا ىلعىأ ( نولمحن ه6 "548 »- كلفلاىلعو ) ؛ نورسثملاو ميارلاءزيلا )ل ماعنالا ىلعو ( اهيلعو )
 نكلو نوامحنالاهدحو

 ربلا ىف كلفلاىلعو اهيلع

 تايآىافدنايآ كيربو) راو

 نمتسيلاما(نو رك هللا
 نوركتت بصن ىأو هتلادنع
 ةفالا ىللع تءاحد-ةو

00 

 يع مس بسم وسم وعي جس جد تس سم دعو

 تازسعملا ناف 4 هللا نذابالا هبا فاينإ لوسرل ناكامو 9 ةدودعه صامعش | مهةصق ْ

 | اهضعب راثناف رابتحا مهل سيل مسقلا رئاسك هتركح هتضتقاام ىلع مهني اهعسق هل اياطع
 | ىضق # ةرخآآلاو ايندلا ف باذعلاب 6# هللا سمعا ءاحاذاف #9 ابي 5 نانا دادس
 حارتقاب نودناعملا # نواطملا كلانه رسخو 8 لطبملا بيذعتو قحلا ءاجئاب # قحلاب

 | اهنمو اهنما ونكرتل .ماعنالا مكل لعخ ىذلا هللا © اهنع مهينغيام روهظ دعب تاي آلا

 | مكلو # رقبلاو لبالاوهو بكريو لك ياماهنهو مةلاكلكؤ باماهنج نم مناذ## نولكأت
 اهيلعةرفاسملاب# كرودص ىف ةجاح 1 ,ابوالاودواجاو نابلالاك عفا :ماهنق | تايآ ةيافكلوقوةضذفتسملا

 ْ 3 ملو كلفلا ىلعلاقاعاو# نولمحن © رعلا ىف كلفاا ىلعو © ربلاىف # اهدلعو 9 | نيبةقرفتانال لباقدللا
 اد دصقل ظيال لقو ةرورضلا زيح ىف هنآل لكالاو مظناا ريمعلو ةحوازإل كلفلا ىف أ عامسالا ف ثنؤملاوركذملا

 راج و تافصلا ريغ

 ىهو تبيرع ةراجو

 هما الب نغأ ىأىف

 لوسرلناك امو ) مهلتال

 ةمالعب ( ةينآب ىت اي نأ
 كلذو هللا ماي (هللا نذابالا)

 هللا لص ىننلا نما وءلط نيدح

 أ اجاذف )يآ لسوهيلع

 | ةبوز رآ ةحاو ةئد ضارغال نوكيدق اهيلَع ةرفاملاو بوكزلاو ذذلتلاو شيعتلا |
 | هتجر طرفو هتردق لاكىلع ةلادلا هلئالد © هتايآ مكيربو © ةعفنملاو نيملانيب قرفالوا

 ١ لبقتال اهروهظل اهناف # نوركتت# تايآلا كلت نم ةيآ ىأنىا « هللاتايآ ىأن» .
 ءانلاب ةقرفتلاو هعفر_ىلوالا ناك ريم: اقلعتم هنردقولذا ىا بصان وهو راكنالا '

 هماهال تافصلا ريع ءاممالاىف اهنم بىعا ىاىف

 ا فأي نأ لوبزل ناكحامو 1 هلغ هللاقض هبل ةنلست'اذهو اوريصف
 ا]' ءاببنالا نبءؤاضقىأ « هللاسعأ ءاحاذاف » هتداراو 3 « هللا نذابالا ةيآ
 !١١ نيذلا ىأ# نولطيملا كل انهرسخو 8 لدعلاب ىأ «# قلاب ىذت » 0 1

 ؛ ىذلا هللاوت ىلاعت هلوق ## مهل ترجو دعو هيفو يح ريغب هللا تايآ ىف نولدا

 ا اهفاوضأىف ىأ « مفانماهيف كلو نولكأت اهنمو اهنم اوبكرت ماعنالا ل دج

 مكلاقثأ لمحتىأ ا ةحاحاهيلع اوذلبتاو © اهنايلأو اهراعشأو اهرابوأو

 بالا ىلع ىأ# نولمحت كلفلا ىلعواهاعو» مكتاجاحو مكرافسأىف دابىلا دلب نم
 | هللاتايآ ىأف و هتردق لئالد ىأ © هناآ ركيربو » رلاف نفسلا ىلعو دبلاف

 هراكلا 56 ايم ىف سلف ةرهاب ةرهاطاهركذ ىلا تايآلا هذهناىعي «© نوركتت .

 مالا ىف هللا باذع تةو(هللا

 اوبدع( قلاب ىضق )ةيضاملا

 | ةمايقلامون ىضة لاش و قلاب

 مثالاو لسرلان يب لدعلاب

 دنع نيغ (كلانهرسخ.و)

 نورفاكلا (نولطبملا) كلذ
 6 هلوق ) ( عفانماهف مكلو) نولك أت اهمو نم ( نولك ًاتاممواهنم اوبكرتل ماعنالا ) ركل قاخ (ركل لءج ىذلاهللا)
 ربلاىفاهروهظ ىلع ( اهلعو ) مكواقىف ( كرودصيف ةجاحاملع ) اوبلطت يل ( اوذلتلو ) امفاوسأو اهنابلأ نه
 موجتلاو ريقلاو مثلا اج مه ةك.لهأإي ( كريو ) نورفاست ( نوامحت ) رهلاىف نفسلاىلع ( كلفلا ىلعو )
 : (نوركت) لت انآ ىأبف ىأ ( هللا تايآ ىأف) هللات 5 نماذه لكو كلذ ريعو راحملاو بامعسلاو لا. اوراملاولدللاو

 ١ اهنازودححت



 ناك ام 2 مانام ) مهنع ى اان ) متاسموا رو

 !تاوهشلاو ذاللانءفاطلاو ايدلا ضفر لع اهثعرا مهلع نم 3 ىه

 نواة رود م نكد هلع ىلا ع ١ -- ءاجألا مع اورغصو هوعقد

 ةوةدشأو مهن» كا اوناك مهلبق نم نبذلاةيقاعناكف اك اورظتيف ضر الا ىفاوريسيرفأو»

 0 مهادقأ ر | لثو اع و و عناصم لاو روصقلا نم , 5 :م قام *« ضرالاىفار ,انآو |

 | ب وصتمفم .ءاهفت_اواةم فان ىلوالاام## نوبسكياوناك ام مهتءىنغ و 8 هما رجا ظنا ضر الا

 ا
1 
١ 

 تَ نال مهاوةوهو : ةرح آالاؤ مهأع كراذا ل هلوقك ةضحادنلا وهو قازلا ورام

 هللابانمآا 506 اذع دع « انسأبا رأرالفو مهئازهتساو مهلهح ءازح نيرفاكلابقاحو

 « انسأباوأر | انس اباوأر الم اع 'مهعفن كن افط مانصالا نوني © نيكريشم هبانك اغار فكو هدو

 مهليق نم نيذلا ةيقاع ناك 5ك اورظ :ىف ضرالا ىف اوريس نأ ع ىلاءت هلوق #

 ىنءلاو مهروص#و مهعئاصم ىنعي » ضرالاىف اراثآو ةوق دغأ :مهنم وع ا

 كالهلا نيدرقملا نيركملا ءالؤه ةيقاع نإ اوفرما ضرالا فازطأى ءالؤه راسول

 مهعفلل م ىأ#« مخ ىنغأف ٠ ءالؤه نم الاومأو اددع 2 اوناك ما عم راويلاو'

 تانيبلاب مهلسر مهءاج لف » هب 2 ا نوبسكي اوناك ام ١
 بذعت ناو تن مهاوةؤه لد« أن م مهدنع اع هو أوج 2 « او>رف

 لهد> ةقيقملاىف وهونوعزب وهنوعدنام ىلعالعكلذ ىمءامدلا لاو> 1 مهلعوهل قو

 هدحوهللاب انمآ اولاق فاناذع ىأ 4 انسأب اوأر الفنؤزمتسيدن اوناك ام مم قاحو 9

 مهناعا مهعفطل كي

 ةبقاع ناك فك ) اوركةشو(١ورظايف ضرالاق ه)ةكمرافك اورفاسي(اوريسي ملغ أ) هلا نم !
 م (مسرتك 0 واك) لاسرلا مهي كب دنع م ءرهاذ ضال

 كك

 | تارسملا « تانيبلا مهل رمهتءاج الف يه هيةعوف معدي ردسعم ْواةلوهوهةيناثلا و ىنغاب ْ
 : يصلاب دا رأاو لسرلازعاور ةععاو 4 رملاز م مه دنعاع او>رف 0 تامحاولا تاي الاوا !

 | عئابطلا لع نموا ميامكهتىهعز ىلعالع اهاعسو اهوحنو ةمئاق ةعاسلا نظا اموبذعنالو
 ؛ مهؤازوتساودنم ,هكعذ حرف هب مهحرفو ءايبنالا لعوا كلذ وحنو عئانصلاو مجتا و

 / ا1 مهناف لسرللاضيا حرفلا لبقو # نؤزهتسي هب اوناكام مم قاحو 9 هديؤيو هب

 | هيلع هللااوركشوإملا نم اونوا اع اوحرف مهتبقاع ءوسو رافكلا لهح يداك اوأر

 (ضرالا ف اراث [ورلاندب (ةوقدشأو )ادع ( مهنمرثك || ونام ءلبقن م نيذلا ةبقاع ناكفيك اورظتين ضرالا 0
 مهطعدير 2 علا لام هدم :ءاعاو>رف تاذيقا ءراظرخا 4 و

 52 ولعب لس ا احااث 2 نولذاع مهةرخ آلاوع مهوام مدلاةو.لا نم ارعاظنو ةملعا لاا ءامتدلا رود

 و .:رمسأو ا هورةصو اهيلا اوتفتلي
 ىح وباو اوءم“اذا اون اكان كيدي ر هدلاو ةفسالفلا رعوأ هباو>رفف م يلعن : دئاوفلل باجأو م. 1 لعالهنااودمت 378

 هيلع ىسوع مهم ةناطار 4

 ترجاهولهإليقوءالسلا
 نوذهمموتن 0 لاق ملا

 "ندم قمىلان ةحاجألا
 دنءاع اوحرف دارملاوأ
 كوخ حرف للعلا نم لرلا

 لاق هناك هيءازوساو 3-

 اًؤاحاعو تانيبلاباؤ زم١
 نيحرف ىحولا مَع نم هن |

 هلوقهياع لدبو نيَخ يعدم
 هبا وناكام مم قاحو )

 لسرارفااوأ (نوز هتسي

 مهاهحاو اوال لرلا ىذ

 اولعو قلاب ,هعءازهتساو

 مهةلع امو مهتبقاع ءوس

 م-هلهج ىلع ةبوقعلا نم

 اع ا ذ م-مازهتساو

 ركشورماا نم اونوإ
 :اكلاب قاجوهدلع
 لف 0 اذ ودا ٍماهج

 ءا زد نيرع

 3 ءادع ةدش ) ان اور

 هددحو هللاي انمأ او'اق (

 | انسأبا وأ رال مهنا مهعفنب كل يف له للاب لدم انك منان اريتى أ نيكر يشم هباذك اع 0 رفكو ًْ

 ماعامهعخي نا مقتسملو من ف ىأ (انسأياوأر الا ( سم ى0/ اج و اق )
 (ةق

 !نلديخا '(ىمرالا قطان ادد .( ةوقدغ ا و)ددعلا دكت 00

 نيك ثهدياتكا اان 0

 كا
 (مهابق نم منيذلا ) ءازج

 سعال اي( تانيدلاب مهلسر مه ءاحاذت 0 .دق نواب 1 اك امزدهنلا تدعو : ( مع ىنغأ اث١ ١ اباهذدمب اوال

 ع امم ) را ديو ( )نيش ريشي انظ منه كلذ ناكول ملاونردل (ع | نم يه دنعاع )اوي ع(اوحرف)ىملاو
 هللاب( ا رفكوهدحو هتلابانمآ اولاق ) موك الهل اياذع ( انسانا أراظإ) لبسرل او ةبوتع.( نزهتسيه
 ناعالاف مهكالهل اييادع( انس 1 أرامل مهناعيا مدمفع مل لف ) تاددلا لب يد ىلعلاب نود ناسإلاب اذهو ( نيكرششم
 ةبوتلاكلذكو عفنب كلذ لبقو. عفضال ةيللابو

 ا



 !اناو عفنيال باذما| لوزن دنعناعبالانأ (هداعىف تلخدتىتلا): كارل اًرداصلا ل ىو تادعوتلزا ع 00

 /نكل اونو ألك ىنورساخنورفاكلاو نامزال راعتسم ناكم كالانه ) نورذاكلا كلانهرسخو) لس رلا ذك لزان لز

 / ةنأح اي الامذه ىف تاافاا < 7٠١" »>- فدار 50 نو رشعلاو عبار رلاءزجلا» بادعاااوناءاذا ممارسخ

 حلا | ناكو قا متن نع
 مهلسر مهتءاجالفو هن. رثكأ

 || ىعااقهلوقا ريسقتلاو ناسلاك

 ديز قزر كل كك مهنع

 نال ىلوالا ءافلاو مقتسسي ملو عع " مل ىتمع كمل لاق كلذلو دئنيح هلوق ه عانممال

 4 راك لورا ظن يلع رك اونا هاوق د ةيهاتلك ى -غا | هلوق |

 لا ' يع نع ةءيس٠ سات ةيؤر نآل ناةقايااو منع ىنءااف هلودا ريبقلاك |

 كلذ هللا ن -ىا# ءدابعىف تاخدق ىتاا هللا تاه ٌورلاو اس ناعالا عد عض عانتماو أ

 و 0 توا ةدكشملا ارم 5
 ا ا تع سوو ةدكؤلا رياصملانم و قةيجاب | انسي 0 رقفلاىلا

 0 00 ناكل مسن مشق أ عا ٠3م دو ةملع هللا لل 1 دا ك1 01 نانمتإا :سالا ميتنوو
 اال قيل زيؤعالو دهعالو قيدسالو ينور قبل نمؤلا ةدوس ل نا الفاو فكم لاق
 ه5 نوسخو براوا ثالث اهياو ةيكم ةدجسلا مح ةروس اي )1 كي رف كيذكو اوننآ

 أن 0
 م رهح رلا نمر لا سا مس --

 هر ف عادللا و هلت

 دب دعت هتلعجناو « ميحرلانج-رلانم ليز ه» .ربخأدتم هتمجنا « جوه رسولا 2 -

 صح -
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 هو « باتك ف هربخو ةفصلاب هصصختل أدتبءوا فوذعع ربخ ليزتتف فورحلا ا نع هر هلو

 بلا رولا هده حاتتقا لماو فوذدمم ربخوا رخآربخوا هتهلدب نياوالا ىلع 4 . رلا 9 رلا 8 د
 ةاضاو ىنسملاو مظنلا ف ةلك اشتم باتكلا نايبب ةردصم اهنوكل هياهتيمستو محب | ©0000
 ف »ف ةيويندلاو ةينيدلا لاصملا طانم هناىلع ةلالدلل مبحرلا نجرلاىلا ليزعتلا كل
 0 : 1+ اج امسدتهتلعح ناو ربخ ةالتخاب ضعب نماهضعب لصف ىا تاصف ”ىرقوىنملاو ظفللارابتءاب تزيم# هنايآ لما
 ا دعب ةلاخلا متالاىف ترحدق هللا ةنسنا ىنعي # هدابعىف تلخدق ىتلا هللا تن ارح لي فورعتل

 باذملا اوأر اذا مهنا ةنسلا كقتب ىنمي باذءااوهو سأبلا ةنياعمدنع ناعالا لوبق

 ا ىأ « نورئاكلا انهرسخو  باذعلا ةناسسدنع مهناعأ مهعفشالو 5 ْ زخ كي 0

 1 نلاو باذعلا ىأراذا ا نيش 8 تقولكف رساخ ر ءاكالق نب را 5 فودحم اذكروا

 / 0 ا ناهس نجلا“ 0 0

 2 تااضو 0

 نم ملدب باتكو فو هلع ادم

 1 0 00 وطلاب ةانوسخ ل ع ْ'

 م افرح ن وسمو ةئاع الثوفالا ةثالثو ةملك جه 9 نم ةفلتخم ناعم

 د رجا عَ دق يجب ٠١717 | وبلا ططاؤمو األ
 |تزيمو تنيب ىأ « هنايآ تلفت بانك ميحرل رازجر ران 5 لبزت د جس غل 52 هاوت# |

 كلذربغو دمعوو

 هلئاةريسادكه ( هللا ت:-)
 و 2 (كلانعر سو )ةنءاملادنع ةبوتلاو ناعالأد رثو تي دكت ادتع ٌباذعااب (هدابع) لع( ىف) تضم( تل +دقىتا)

 حرا امس 3 ه4 ةيكاهلكى هو تدع يفرك ذي ىتاةروسلان هو »ح هنباب ( نورئاكلا ) ةثاماادنعةيوقءلابنيغ

 10 ليزتت) هن مقأمقوهو نيب ىأن اكوهام ىضةلوق(م) ىلاءتهلوقف سابع نان اعيداتسإبو » ميحرلا

 ا او ىمنلاو ىمالاب (هلك 0 تنيب ؟ 00 1 نجلا نم ليزتت باتكاذه لوب بك



 4-3 7 3 ها راقد

 لالا ىلعوأ تيكوت يك هتفص نم انآ رقلسفملابانكلا ذه ديرأ 00 اعد لاو ها الا 1 بنا

 مها ! ةنيمملا ةلصفملا تاي لا نم ند م: .اعلزت ام قوما اهإت سعموقل ىأ( وملعب موقل) ارب ع انآ رقهنوك لاح فغنإلا

 7 هةقص لوك أ روهظالاو مهل هلايآ تاصفوأ مهلحال هللا نم 1 تاضشرا ليزتت قلعت موقاو ىل

 لا ا|ض ىعاق ١ انآ رةلنا -ةص (اردنو 01 موقلا> *اك ان ىعان آرقىأ هد_ءهنامو هل

 اولاقو)د عسا 1 هاكتف ها ةاعت 2ع لمعي لو هلم همك ىلا 4. كك ة_ووع دقاو ىلوق مكتلا 1 نالؤ ىلا تءفشت كلوق نم 0ع

 نه «٠ (هلا انوعدتاع ) ءاطقلا ١ تاصف «ءروس : ودل نانك -4 ميما 6-1 05-5 ةطغأ ) ةتكأىف 2

 (رقوانت :اذا فو)دحوت ١ أ

 كلوق عاق ا نم عنع لق

 (يباعح كنيب وانني نمو)

 ودنا تالشك هده ورا

 ق-كلال بش نءمبولق
 كفاغ ىف انجأك هدا

 كا

 ا ا تصل : ف اي ا رت» نا لاو قلانبب تلصفوا ىناعملاو لضاوفل

 ةسرءلا#نولعب موقا# همهفو هنءارق ةلوهسب نائتما هءفو هنايآ تاصق نم لا حلاوا

 ىلوا لوالاو تامفلوا ليزنتلةلصؤا ان آرئاىرشخا ةفضوهو رظنلاو ملغلا لهال وا
 مفرلاب اةئرقو هل نيفلا لاو هب نيامامال ه# ارذنو اريدشب © تافصلانبب هدعوقو

 هريدتنع هعوتو # مركحا ضرعاذ ف فودحل نبد1اَوا تاثكل ةفصلا ىلع

 انوعمام ةنكاىف انولق اواقو ف ةعاطو لمأت عام ا ه هوبتو
 هيكل 4 لالا هلصاو منك 0 رقو اتاذآىفو 9 نادك مب ح ةيطغا » هيلا

 ”ىدقم ناسخ انا ىلع ةلالدال نمو لصاوتلا نع انمنع © باع 3 هوائي نمو 0

 اهفهذوفن نمعنعةيطعأو
 امهكابين اكمل رهعاعسا مو

 ني_هذملا دعابتو هنع
 - . مهبولقو.دل تاليثع ءدهو 8ع قع لو ةطدوتملا ةئا_سملا بعوتسا ثري هنمو مهم

 مهامو مهني ن اك نيندلاو
 هللا لص هللا لوس رنيب و هيلع

 اياصح اع وهام ومس وةياع

 مهتقفاومو مهتلصا وم عانت ماو هلم هعا دمع م عدا_ةتعاو هيلا ,هوعدلام كار :دا نع

 « نولماءانن هان ما لاطبا ىقوا كيد ىلع# لاف ف ماسو هيلع هللاكص لودرال
 ىلا جوي م ملثم رسبأنا اعا لت وندم لاطبا ؛اقوا اند ىلع

 نم اعينهم ارح احوارتاس

 الو قالنالف هوو ليج

 كن د ىلع (لعاف)ىنارت
 وااش د لع( نواماناعا)

 ا لم لاطب اى لا
 هلع لأ 1 ولماع

 باعلان ان دا دكافو

 1 هانم واسعا اذا
 الجم 1 1 1اةقامس 1

 | ىا# ام نع انآ رق ود .عوو دعوو ظءاومو 20 : لاا تاءحو

 دارملاهنه اومهفيل مهتْخلب برعلا ىلع هانا زنأ اءاىأ « نول“ موقل #9 ىبرعلا ناسالإب

 هللاءاا وال اريشب ىأ نآرغال نادت « اريذنو اريشب #8 ءومهفام مهاسل ريغ ناك واو
 ١ ب نوعمدلال هفوط هن :ءىأ » هرثك | ضعاف و تاقعلاب هبادعأل اركَنَو تاو

 ا ا واق 3 3 ما « اواتو » اريكت ني ةيلا نونصيال أ

 ذاؤ مك< ى م ٌركو انناذآ ىنر» لوشتام هقفن الف ىأ « ةنلا ان وعدنا ٠ ةدلغأ

 ١ كنيبو اننب نمو# م.سنالو مهغالنمةلزنع كنملوبفلا كرتىانا ىنعملاو لوقتام عمت

 4 لعاف 3 لوتتام ىلع كقفاونالف ةلملاىف زجاحو نيدلاىف فالخ ىأ « باح
 ىأ# م ب دعاي 6# لق ظاش د ىلعىأ *# نولماءانناإط كنبد ىلع تن ىأ

 اننينل يقولو ايفا رفا )0 مكتوعدام ىجولاالولىأ ** ىلاىجوب رف مكتم دحاوك
 ىلا وب كلثمر صب انأ أ لق) نيتي طوب لماع ناىنعملا ناكل باح كنب و ش

 دم نوقدصي( نوع موقا 21 درب هنا لصد ىلعهب ليربح هللالزت برعااةغا ىر# ىلع ( 9 )ءار

 نآر قلاب رفكنه راثلانم فوطظونآرقلاب نمآ نم ةن 00 زاثلان م( ازيذنو )ةنحلاب ("ازيشب )نارا ومللا
 مالسلاهيلعدم<#نوقدصيال(نوء-لالموف ) .: رقلاو لو هيلع هللا ىلس دمع ناعالا نع ةكمرافك ( مهرثك أضعاف
 ديحوتلاونآ رقلانم (هيلااث وعدتاع) ةيطغأ (ةنك أفا .واق) هبات أو لهو ًاتكمراغك (اولاق و)هللذ وعبطيالو نآر قلا
 باح كنيب واننوب دابا واق باشااب مهسؤر اوطغرتس ( باح كنيبو انني نمو) ان كلوقمم- الرمس (رقوانناذآ فو
 مهل (لق) كك ذاهب استني دىفانتهل 5 قوام اك )دانك دا . كهلالكتدىف (لعف) ك مهم ءازوتسا كمالكممست الر

 لربح ىلا لسرا(ىلايحوب .مكلتم) ىدآ ( رشإت أ,عازدجم
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 باد ايةعوت م0 يحو



 ىلا واد قوركش رشبأنأ اعآؤ كلع تسل ىنامهللاق هنأ هوو ةنك أى انواقرهلوقا باوجاده(دحاو هلا كيلا اعا

 اك حاو هلا مكهلا نأ ىلا حوب اًتفو ىعارتا مكدع بجو تودين تخاذاورشبانأو ىلا جولاب وبل تح مكتود
 ناطيشلا مككلوسيامىلا نيتفتمالوالاهشالرانيع نينهاذريغ ةدابعل|صالخاو ديحوتلاب هيلااووتساف (ديلاا 2
 :كزلا بوجوب نونمؤيال ( ةوكزلا نوتؤيال نيذلا نيكرشملل ليوو) كرشا!نء( هورفغتساو )هاعفشااو ءايلوالا ذاخما

 (ةرخ آلابرهو ) ناعالاوهوءاكزأ 707# جس ه.نونوكيام 4 نورسثعااو عب ارلاءزجلا ١ نؤلعشب الؤأ اهنؤطعيالو

 تاقفلاو باؤثلاو ثعبلاب

 لمخاعاو ( نورفاكس» )

 رقكلاباتورقف ةاكزلا ع

 | هنع ويا د ؟وعداالو ةنمقلتلا مدعال ايئدالو اكلم تا © دحاوذلا مكهلا اعا ا

 لئالدامهيلعلديدقو لملا ىف ةماقتسالاو ديحؤتلا ىلا كوعذا اعاوعاممالاو لوقعلا '

 اووتسافوا هيلا نيهجوتمركلاعفا ىناويقتتاؤ «أ هيلا اويقتسو و لقالادعاوشو لقعلا |

 ةديقعلاءوسس نه هيلع متنا امم # هورفختاو# لمعااىف صالخالاو ديحوتلاب هيلا
 مهنافحعسإو مهتلاهج طرق نم « نيكرشلا ليوو» لا-ةف كلذ ىلع مهدده مث لمعلاو

 0| مظعا نم كلذو قاخلا ىلع مهتافغا مدعو مهلمعل « ةوكزلان ون ويالنيذلا » هناي

 | ْ | ىزياف نولعشال ةائمم ليقو عؤرفغلاب نويطاخم رزافكلانا ىلع ليلد هشو 9 ذرلا

 | || موعانتماناب ةرعشم لاح « نو رفاك مه رخ آلامه و 8 ةغاطلاو ناعالا وهو مهسفنا
 | اولعو اونمآ نيذلانا #ةرخ الا مهزاكتاو ايندلا بلطف مهقارغت_-ال ةاكزلا نع

 | نه عطقبالوا ىلقثلا هلصاو نملانم مهيلع هبنعال « نونمريغ رجا مها تاحلاصلا

 ةعاطلا نع اوزععاذا ىرهلاو ىنمزلاو ىضرملاف تازئ ليقؤ هتمظقاذا لبكلا تننم

 مكشن !لقةه نام اوناكام مس رجالا مها بتك

 *ىهلاسحأ نالةرخخآلاب
 ودو هلام نامت لا ىلإ

 قداذن اذاذ هحور قيفش
 لباد ىوقأ كِإَذَف هللا ل دس
 ةّد ىقىدصو هتماق:سا ىلت

 عدخامو هبوط عوصلو

 ةظملالا مب واق ةفلّؤأا

 مهيضع ترقف ايندلا نم
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 تدبراامو مهتيحش تنالو

 أ
1 
 ١
 ا

 | هليبس نع اوليعألو هتعاطب هبلا اوهحوت ىأ 4 هيلا اويقتسؤدحاو هللا كهنااعأ » | هيفوتةكزلا عنعالاةفيتحوتب
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 #0 زلانونرئيال نب ذلانيكرسشما ليوو ظمككرشو مكبونذنمىأ # هورفغتاووف
 30| مهسفن | نورهطيال ىعملاو نيفنالا ةاكز اح هللا الا هلاال نولودال سايع نبا لاق

 ١ لاه احاو اهاسأ نورب الو ةئضورفملا :ةاكزلاب نورشال ليقو دولاب كرشلان ف ا

 ْ نوةفنال ءاتعم ىليقو كلهاهنع سل نمو اجناهعطق نف مالسالا ةرظنق ةاكزلا

 | ىأ # نورفاكمعةرخآلاب مهو © ميلاعأ نوكزبال لدقو نوقدصتبالو هللاةعاطو
 رجأ مهل تاطاصلا اولعو اونما نيذلانا © توملادب ثعبلاب نودحاح

 ' قيغ ليقو هءمهلعنونمريغل دقو صوقنهريغل قو عوطةم ريغ سابعنب!لاق# نونممريغ
 لتلا نع اور اذا ىزيلاو ىمزلاو ىشرملاو ةيآلا هذه تلزن لبق بوسع
 ىردشألا ىسوف ىنأن ع( .> ) ةيقولمع اوناكام عصاك رجالا مهلبتكي ةعاطلاو

 ءادأ ىلع نينءؤملل ثدب
 نهد. دش فيوحنو ةاكزلا

 | د نيذلا نا ) اهتم

 0 مهل تاماغلااوامعو

 لق عوطق» ( نوم ريغ

 قىهرلاو ىدرطلاف تع

 نع اور اذا ىرهلاو
 رجالا مها بتك ةءاطلا

 لآت)ز وامعي 2

ِ 

| 

 لمعي ديعلا ناكاذا لوب ني:تسمالو ةيمريع ملسو هيلع هللا ىلص هللاكووتسو تعم“ لاق 9
 ميقم عت وه ولمس ناك اه اضك ه4 ىلاعت هللا تتكرر غسؤأ ضرغهنع هلفثف اخلاص الع || - تحتم

 9 1 20 0 امرأ لو 1 مكهلا اعا ) كتلي أنآ قلاب
 هع كنف قشش رهنغ ) ذ و 0 0 321 22 5 ا 2 ١
 د 01 1101 وا - رجم 01 د دعي الاب | كيرشالو دا و الب(دخاوهلا

 ( امهدحا ) داو ليولاشوباذدعلاةدش (ليوو):ودحو(هورفذة-او) كرمشلانمةبوتلابدنلا اولقاذ( هرلا اوهيقتساف )

 دعب شعاب (ةرخ ًالابرهو ) هتلاالاهلاالب نو رشال(ةوكزلا نوتؤيالنذلا ) هباعخأو لوح ىبال(نيكرشلل مدو عب نم منهح ىف
 تاغاظا (تاحلاصلااواعؤ) نآ رقااو مالنا هيلغدمتع ( ١ ونمأ نذلانا )قودحاخ( نو رئاكره )رانلاوةنلاوتوملا

 - بتكيلاق و كلذ نونعال لاق مهنَع عطقن» ريغ لاقو صوقنم ريغ ( نونمديغ ) باوئ(رحأءل) مرنيبو ري اف
 ةكعلهأإي (ركنتأ ) د اي(لق ) صوقنمريغ ةمايقلاموبىلا توملاو أ مرهلادمب هااعا بار



 ١> يحيد س سميه وسم

00 
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 (ادادن أد نولءو ) ليفة ظل ىف اهقلخ نادارأولوتانالل اهلعت نينثالاودحالا ( نيمؤنىف ضرألا قا ىذلاب نورفكتل
 ضرالاق (اه.فلمحو) اهب سو اهديسو تادودوملا ع قااخ (نيملالا ب ر) ق.سام قاخ ىذلا(كلذإ ا هابشأو ءاكرش

 7 رسل 01 هاظ كيك مفانمن وكنا ض رالاقوف اهءاسرا راتخااع' ((اهقوفن 0 ونالابح(ىءاور)

 ةرقذفن اهلكلا هنأ ىل_ء لاقث أ لانإلاو

 هنهرفكواعاونا تراساهباروساهل قاخ مثاكرتشمالصااهل ٌقاخ هنانيموب ىناهقلخ نمو

 اناوقاوا هب شيمي و هعلصلا|م عوت لكلا ليعناب اهلها تاوقا » ا هئاؤقا اهبيفردقو 0 |

 اهنا وقا اهف مدقو ”ىرقو اهراطقا نم راق توق لك ثودح صح ناناهتف ع ْ

 ةارقع دادت ىلا ةرصبلان م ترند كلوقك ماياةعبزا ةعق 3 مايا“ ةعراىف 4*

 زو فق ىلا هل دادنالاو ءاك كا تانيا 9 ادادنأ هلز واهو ٠ امهيانو أ

 ْ نيمو ىف ضرالاق اح ىذلاوه ىلا هنأ عم ىلاعت هلل ١ ادن ةعسشللا مانصالا هذه لءح )ا :

 الةدابما قمهسملا ,هقلاخونيملاملا بوه ىأ#نيملاءلا بر كلذإ» نينثالاودحالا نعي |
 ' «اهقوفنمظ تبا اوئالابج أ« ىنا ؤراهيفلءجو هر حلاو ب شكلا نمقن :وبعملا مانضالا | 1

 اموهو ابف ةلصاسللا تاريخا ةرثكب نضرالافىأهابف كرابوط ضرالا قوفنمىأ |
 جاتاملكو تاناو.للا فانصأ قلخنو رالاو رادتثالاو راهنالاو راحتلانغ اهنفقلخ |

 لكف ردقليقو مئاهبلاو هابعلا قازرأ ضرألاف مسقىأ # امناوقأ ايف ردقوؤفهبلا

 را كاذكو رطقلهال كوتلاو رطق ل هال ةرذلاو رخآ رطةلهال رقلاو ضرالانه
 ضرالاق !ت تاوفالا مذ صو ىلاءت هللان الذكري فقر ةعارزلانا لقو تاوقالا

 ١ ماأ ةميرأتراصفءابرالا موو ادا موامعو نيمو. ىف تاوقالا ردقو نيمويف 0

 هج دووم حل وم دج هج تكتل تهم برسل

 , لكف قدخو نيتبونبوا نيموي زادقءف «نيمويىف ضرالا قلخ ىذلاب نورفكت
 ' ةطيسلامارجالا نم لفسا اةهجىفامضرالانمدارملا ل ءاونوكيام عرسا ىفقلخ ام ةبونأ

 ١ قاخىذلا# كلذ دندن وكي نا خدتنيال و#ادادناهل نوامكو هط هتافصو هتاذىف مهداحلا
 ْ اهيفلءحو © اهب سعو تانكمملا نمدج وام م.ج قلاخ «# نيملاعا ابر ف نيموب ىف ضرالا

 - «اهتوف نم ةلصلانع جراخ وهاع لصفلل قاخ ىلع فوطءهريغ فائثتسا « ىساوز |
 ١ ةطرعم اهمفانم نوكتو راصيةسالا هوحو نه اهيفام راظالل رهظيل اهيلع ةفشت ع | ٠
 ! تاناويلاو تابثلا غاونا اهبف قلخنأب اهريش رثكاو تابهينكرايو ل» بلاط |.

 ؛ اههلاصتايراءثاللنيموبىف لقب ملو كلذلاق هلعاوامو» رمثع ةسخىف ةفوكلا ىلاو مايأ

 ْ انوع وب ىف ضرالا قاخ ىذلابْن و رفكتا 8 ىلاعت هلوق قهو ىلاغتهّللاب رفكلا انهذحا '

 , رطقل هال ربلاردق لدقو ةراهعلاب ضعب نه مهضغب شنغيل ىرخالاىف هلم ملامتدلب

 ْ ضرالا قاذف نيلوالا نيفوياا مهى 14 مايأةعب رأىفوط ان ”اوقأ امؤردقو ىلاعت هلأ لاق

 را او عرزلاو ملا

 ليقو ضرالاىف ( اهيف )
 كي رتك أو ابق كزابو

 (اهتاوقأاهيف ردقو )

 مهشياعمو اًينهأ نقد

 دوءسم نب اً رقو مهحلضنامو
 اهيف مسقو هنع هللاىضر

 (مايأةس رأى ) [جاونأ
 ديرب مايا ةعبرأ ةمق

 ترشل وش نيموااةمتتلاب [

 ىف دادغب ىلا ةرصبلا نم

 ىف ةفوكلا ىلاو ةريثع

 هيف لا ةرتقع ةسجل

 ريدقتلا اذه نمد الو شع

 رعاظا |لع ىرح ا وادالا ١
 لاقهنأل مايأ ةينامت تناك

 نيموب ىف ضرالا قاخ
 امئاوقأاهيف ردقو لاقمث
 نهاضقف لاق مثمايأةعبرأىف

 نيءوبىف تاوم“ عبس
 ةتسىهلوقفالخ نوكف

 ىفو رخآ عضوه ىف مايأ
 قاخ ىلاءت هللا نا ثيدحلا

 ودحالا موب ضرالا

 مو:لابلا قاذو نيذثالا

 ءاعب رآلاءوب قلخ و ءانالثلا |

 الادعا(ادادنأ اهل نواع لوز نيذنالا مون و دهسا وب نوسلا#ةدد تل 0 نب لكروط (نيفون ف ضرالا قا قلاب نورفكت (

 تباوثلالابجلا (ىماور)امف قاخ ( امفلءءو) حورئذ ”ىشلكبر ( نيملافلابر )امهقاحىذلا ( كلذ ) مانصالانه
 ةشيع» ضرالكقئاهشياعم(اهنا وقأاف ردقو) زاملاو تابئااو رممشلاوءاملاب ضرالا ىف (امفكرابو)اهلادان 5 ( اهقوفند )

 فال آ ةعبراب داسحالا لبق حاورالا هللاقلخ لوش( مايأتعبزأىف ) اهريغىف تسيل



 01 مشار موجنلاة ملا موب قا>و ا موب قاحو مايأةعرأ كلت بارخلاونارمءااو ءاملاو رولا :

 ةعاسلا 0 0 ممل 0 رخآ ىف مالسلا 1 نورشملاو عبارلاع درا ( هيلعمدآ ًءاحو ةكءالملاو

 ةمايقلا ا-هيف موقت ىلا
 1: 0 7ااظسسَءسٌّسٌءٌءٌء777070707070ٌَُْْْي0ي0 7و7و2 تتتتتت71أ4ٌ7118ط

 ءاوتسا ىنمع ءاوس توتسا ىأ © ءاوس هه ةكلذفلا ىلع عرصتلاو نياوالا نيمويلاب |
 ةفص بوق ( ءاوس )

 | ماأ ةعبرأىف ىأ مايالل
 يعم تان تايوتك
 ءاوس ىهىأ ديزي عفرلاب
 ذصملا ىلع ءاوس امهريغ

 أ ءاو_س تاو:سا ىا

 لاتشا قعد ارا
 ردش قاعتم (نيلئاسلل )

 تاوقالا اهيف ردق 8

 اها نيلاطلا لحآل
 الك نالاهيلا نيداتحلاو
 وأ هلاسيو توقلا بلطي

 اذه لق هناك فود

 لناس لحل
 اموضرالا تقلخ 5 ق

 ل م )اهيف

 لاقف ناخد ىهو هاما

 وأ اًنوطاشا ضراللواهل

 ( نيمئاط انينأ اناق اهرك

 لبق داسجالا قازرا
 فالأ ةسرار ا ١

ٌْ 

 ءاوس ( امثدلا ىس نم ةنس

 لاقيو قزرلا ىنميلأسيمل
 اهقلخ فرك نيلثاسللان اس

 ىلاىوتسا مث )اهقلخ ا ذكه

 ءامسلل ( اهل لاقف ) ءاملا

 غرفام دعب ( ضرالاو )

 ةقل .ةملاب رعأ هللاو ناكشالا لوزب اذه ىلءف ا

 الكف تعاحام احرخا امهل ىلاعت هللالاق لبق لقعينم ىرح ملا ىف امهارحأ لوقلاب '

 اهتاوقاىف ريما نم لاح ل-قو رجلاب بوقعي ةءارق هيلع لديو مايا ةفص ةلعاو
 فود_كع قلعتم » ني_اثاسال ل ءاوس ىه ىلع مفرلاب ”ىرقو اهيف ّئ وا

 ردّشوا اهيف امو ضرالا قل> ةدمه نع نيدئاسال رصحلا اذه هريدق'

 نم اهون دصق ب ءامسلا ىلا ىوتسا مث » اهل نيبلاطال تاوقالا اهيف ردق ىا

 رهاظلاو هريغ ىلع ىوليال اهحوت هيلا هجوت اذا اذك ناكم ىلا ىوتسا مهلوق
 اهو>ودواهاحد كلذهدعب ضرالاو هلوقل ةدملا ف ىجارتللال نيةلخخانيبام توافتا مثنا

 اهتدام هيدارا هلعاو ىنالظ سما ناخد ىهو ف اهقوف نم لابجلا قلخ ىلع مدقتم
 انكف كتا> اكأ « انثأ ضراللو اهل لاقف 9 اهنم تيكر ىتلا ةدمصتملا ءازجالا وا |

 اينثاوا ةعونتملا تااكلاو ةفلتللا عاضوالان م امكتعدوا امازرباو رثأتلاو ريئأتلا نم
 نادتاوا رابخالا وا ةئرال بينرتلا وا ريدقتلا ىنمع قباسلا قلخلا ناىلع دوجولا ىف

 اكتم لك تألوا هيفام تفرع دقو ةو>دمه ريصت نا ضرالا نامتاو امودح ءاعسلا
 قفاؤيل ىا ةاناؤملا نم ا 1 رقءديؤيو امثنم ءديلوت دراام ثودح ىف ىرخالا

 دارملاو اتتنباوا كلذ اَنْ « اهركوا اءوط ف امكنه تدرا ايف اهتخا ةدحاو لك
 ناردص» امهوامهل ءر لاو عوطلا تايئاال هدأ سمع عوقو بوحوو هنردق لاك راهظا

 .دارملا نا رهظالاو تاذلاب نيداقنم « نيءئاط انينا اتلاق » لاخلا عقوماعتو

 0 كلذنع لأسئمل ءاو_س هانم « نيلئاسال ءاوس ف ركذلا ىف لوالا ىلع رخآلادر |
 تاوقالاو ضرالا تقلخ كىف لأسنملاباوج ناصقنالو هيفةدايزال ءاوسيمالا اذكهف |

 ناكناخدلا كلذ © ناخد ىهو © ءامسلا قا ىلا ده ىأ © ءامسلا ىلا ىوتسا مهل
 ىلاعت هتلادارأالف ءاملا لع ضرالاو تاوملا قلخ لق شرعءلاناك لبق ءاملا 1 ْ

 قات ناخدلاك راحدنم عقتراذ. اف ءاملا تبرَصف حجرلا سعأ ضرالاو تاوعلا قلنا

 هب لا ع تاقناف أعيس اهامخ اهقتفمث ةدحاو ار هايف ءاملا سد مم ءاويسل | ةهنم

 ناب رعشم اها د كلذددب ضرالاوهلوقو ءايسلا قاح ل.قناك ضرالا قاح نا 5 ةرهدم

 قلخ ىلاعت هناروهشملا باوجلاتلق امهني علا فيكف ءامدلا قلخدعب ضرالا قلخ
 باوجو اهدمو ضرالا احد ءاعسلا قا دعب مث اهدعب ءاعسلا قلخ مث الوأ ضرالا
 ةياآلا ىنعم نوكي اذ_ه: ىلعف ضرالا قا> ىلع مدقم ءاععلاقلخ نا لاشنا وهورخآ |

 ةرابع وهلباطقف نيوكتلاو داحالا نع ةرابع قاخلاس يلو نيم وىف ضرالا قاخ |

 ءامعسلا ثادحادعب نيموبىف ضرالا ثدحنا ىضقىنمملا نوكيف اضيأأ ريدقتلا نع

 «اهركوأ اعوطاشا ضرالاو اهالاقف ٍِ

 ىح كلذىلا امكتأل أ الاواءوطامكت سما مالءفا ليقو ءالعفاىأ هبام أ ا
 امهفصواطق نيمئاط انيفاع ا ا © نيعئاط اني ًاتلاق ظ عوطلاب اًماحاف اهرك هالعفت

 © نم ) ءافحينيهراكمل ( نيمئاط) انيطعأ (انينأ اتلاق اهركوأ اعوط ) تابنلاو هامل نمامكيفامايطعأ (اننئا) امنه



 : 3 1 0 1 و را و
 لك أ هنا نوديري اذكح لع ىلا ىوتسامئاذك نالف لمف برءلا لوقت دا رأام ىلع ءاعسلا ىلاعت هللاداحنانعزاعوه

 تبرطضاوتباذف ةيءهلاباهلارظنفةئس فالآ ةرشع ةريس ف ةتسفلا 3 101 ءزايلوطءرهوجت ىلامك هللاقلخاملوأ

 كلل ١ 4و ا تاخد وانضرَأ ديزلا لف ءاملاقوف ماقف دز عمتجاو عفتراف اهيلع رانلا طيلستي ناخداهنمراث مث

 عيطملا ر ومأملاك كلذ ىفاتناكو امهدارأاندجوو هيلع اسمتتع ملف امهنوكينا دارأ هنا امهلاثتماونايتالاب ضرالاو

 هنآل نيمو ءاىسلا لق ةقواع ضرالاو ناسالاب الا ىنءامسلا مم ضرالا ركذ اعاو عاطملا م آلا لءذ هيلع درو اذا

 ىتاوكلهال اداهموارار# )ا تاصفةروس) دوس نر ا ا 30 فصولاو'لكشلا نم هياعاسأت نأ ىئينيام 1

 عيل ةباحاو عاطل ساب امهلمتو اهنع تاذلي امخرنو انك 00
 روصتي اا باوجلا ىلع امهردقاو امهبطاخ ىلاءت هنا ىلقامو نوكيف نك هلوقك عئالطلا

 هلوقك نيتبطاذع امهن وك رابتعاب ىنعملا ىلع نيعئاط لاقااو ريخالاو لوالا هجولا ىلع

 نهسا نقناو ايعادبا اقلخ نهقلخأ « تاوعم ميس نهاضقف وه نيدحاس ىلاعت

 ىناثلا ىلع زيبكو لوالا ىلع لاح تاوعم عيسو مهبهوا ىتسملا ىلع ءاعسلل ريضلاو

 ةعجاموموحمااو رمتلاو سمثلاو سبجلا موي تاوملا قلخ لق « نيمو ىف »

 قعمو مىااققس ةسقمءاع“اي

 عوقوااو لوصالا نايتالا

 ايضرم هلع ىأ لوقت اك

 انا لاهزك وأ نوط كلوقو

 ناو امهنف ةنردق ا

 هنردق زيت نم امهعانتما

 0 اراتخا هيلع اهلج ناب اهنم ىأس امو انهن « اهرما ءام“ لكىف ىحواو © .

 اهو أ 2 بكا وكلا ناف « 5 ايندلا ءامدلا اننزو 00 واب اهلها ىلا والئقو امبط وا

 1 ةقرتسملا نموا تاف آلا نماهانظفحو ىا « اظفحو  اهيلع ًالاالتت اهناكىرت اهلك

 0 د اظفحو ةنيز عااصع ايندلا ءامالا انصصخو لاق هناك ىنعملا ىلع 4لوعفم ليقو اظفح
 اعناو نيتهركموأ نيتمئاط تل تحلل د 8 ٠

 ظفالا ىلع نيتمئاط لقب مل || ضدأإب تنأو كموجنو كرقو كسمش ىبلظاف ءاعماي تنأاما دابعلا حلاصمل عفانملانم
 0 ىلا 12 اناس ىأ« تاوعم عيش نهاضقف ٠ ىلاعت هلوقو ه# كنانو كراك ىجرخاو كاراشلا قشف

 نمنال نوضرأو تاووس || "ام ”لكف ىخوأو ف ةمجلاو سيملاامهو © نيمويىف وه نهقلخن» غرفو نهنأ
 تايبحمو تارطاخ نلمجامل || لابجوراحيلانم اهفامقلخو ةكمتالملانم اقلخ ءامسلكيف قلخن سابعنبالاق « اهرمأ
 0 عوطل : 0 انيزو 8ىبهنااو الان م دارأام ءامس لكملاىحوأ ليقو ىلاعت هللاالا همل#يال امودربلا
 0 عيباصملاك قرمشت بك اوكب ىأ « عبباصع  ضرالا ىلتىتااىأ «# ايندلا ءامسلا

 تاعّئاط عض وم ىف نيعئاط لق 0 0 3 هلأ اىسلل الغ 2 1 0 ِِع 9

 (نحأشتن) ن دام دك إل نوةداسا نيا نيطايتلا م ءامس طقس ف اركز ا ايلا
 هلوشارس ةءامه.هاريتض نوكي ناز وح و سنجلا املا نالمامسل | ىلا عجرب ريم#ااوامهاضق ناندو سما مهلع و لاق نه ةلخ ركحاذ

 ةبرقلا (ايندلاءامءااننزو ) كلذريغو ناريئلاو ةكمئالملا قا نمءربدو هيف هب ألم ( اهسعأ ءاعس لكى وأو )

 اظفح بك اوكلاب ةقرتسملانم اهانظف> و ( اظفحو ) بكاوكب ( معباصع )ضرالا نه

 قاخ( اه سعاءاعم لكف ىح وأ ةانتسالا وب لكل وط(نيموب ىف) ضءبقوفاهضعب (تاومس عبس)نهقاخ (نهاضقف) قالا

 نيطايسشلان هموجحأاب اهانظفحو (اظفحو )موممااب(عباصع) ىلوالا (ايندلاءامسلاانيز و)اهسعأ اهلسعأو اله ا ءامس لكل

 نيطايشاموجر اهضءبو رحلاووباا تاللظ ىف دب ىدتبم اهضعبيوك رحضنال ءاعسلا شب زمومملا ضعبف



 .لقف ) نايا اذه دمبناعالانء(١ وذسعأناذ )روهالا عئاوع ( ميلعلا ) بواغلاريغبلاغلا ( زيزءلاريد_قت كلذ )

 7 نملس كي مهءاجذا دوو داعةقعاص لثم ) ران عم دع راهلصأ و ةقعاص هناك عآ )ادب دش !باذع (ةقءاص) مكن وخ( مك رذأ
 : مهو رد ا نسحلا 0 ضاىعالاالا منع اورب ملف ةليح لكمهفاولعو تناح لكن مره و أ أ ) مهفلخ نمو مع دب أبي

 ا هللا لا اادتتال) هنايداصأ م ا 4 ىمع (نأ) ةرخآلا تنادقو لا م مهلبق ندي هللا ماو

 مثأ اذاَم ءانمم (نو رفاكمب ماسرأ ا-ءاناف ةكتالم لزنال) ف وذ« ءاشلوءففلل-رلالاسرا(امرءاشول)ءوقلا ىأ ( اولق

 رارقابسيل هن ماسر أهلوقوهن متجاعو م ما/+ هس بن ءؤن 4نورششمااو عبارلاءزجلا ١ نااناف ةكئالع متلورمشب
 ْ ' لع وه اعاو لاسرالاب

 | اك كمدفو لسرلا مالك

 مكلوسرنا .نوعرف لاق

 هب ماسرأ ا مهاوثو

 هايبنالا رئاسلو حلاصو

 ةيتعاوتعب اًثيرق نا ىور

 مهنسحأ ناكوةممر نإ

 هللالوسر ماكيل ايدج

 رظنيو مي-وهيلع هللاىلد
 مطل اىفوهو ءاناف د رام

 مث هباحاالا ايش لأسي لف
 ةروبسلا مالبلا هيلع ارك
 داع ةقعاص لثم هلوق ىلا
 كسمأو جرلابءدشانفدو؟و

 ا بصيناةفاهع ب ثو و هيف ىلع

 ش ناك الا نع « اوضىعا ناذو» ٍرعلاو ةردقلا ىف غاابلا « ماعلا زيزملا ريدقت كلذ »

 ا عقولا ديدش تاددع دس 9 مهردل 4 ةقعاص 1 لق و ناببلا اذ دعب

 ةرملا ىهو داع ةقدص لئثم ةقعص ”ىرقو © دوعأو داع ةقعاص لثم © ةقعاص هنئاك
 ١ نم لاح مل رلامهتءاحذا # اةءع قءصفاقءد ةقعاصلا هتفءص لاش قءصلاو أ قءصلا نه :

 مهيدبأ نيب نم » ىنءملا داسفا مكترذنال افرظواةفعاصل ةفصهلعج زودئالو داعةقعاص '

 نم نلا ةيد نموا ةهح لك نم م4 اود_يتحاو مهماوح مم نم 4 مهفلخ ندهو ٍْ

 مهادعا اع ريذهلاب لبقت_ملا ةهج نمورافكلا ىلع هيف ىرج اع راذنالاب ىضاملا |

 نيمدقتماربخ مهفلب دقذا مهدعب نمو مهلبق نموا امهلمتحي نيظفللا نم كو ةرخ الا ىف .

 نوكي نا لمتحيو نيءحا مهب ناع الا ىلا نيءاد نيرخأتملا نءحلاصو دوه مهربحاو :

 «هللاالا اودبعتالأ © ناكم لكم ادغر اهقزر اهينأي ىلاعت هلوقك ةرثكلا نع ةرابع

 ١ «# ةكئالم لزنال 88 لسرلا لاسرا « انيرءاشو) اولاق © اودبعتال ىا وا اودبعتال ناب

 لضفال اناثم ريشي متثا ذا « نورئاك » مكعز ىلع « هب متلسرأ اع اناف هه هتلاسرب

 هكلمىف ىأ © زيزعلا ريدقت رف هقلخو هعنصنم ركذ ىذلاىأ « كلذ © عملا
 « اون سعأن اف و ىلاعت هلوق © رملاو ةردقلا لاكملا ةراشا هبفو هقلخت ىأ « مبلعلا و
 ةقعاصإل كتف وخىأ# كترذأ لقف#ناببلا اذهدمب ناعالانع نيكرمملا ءال و ىنعي

 مم ءاجذاو» ”ىش لكنمةكلهملاةقعاصلاو رهك اله لثماك اله ىأ «# دوعأو داعةقعاص لم

 ىلا اولسرأ نبذلا لسرلا نمي <« مسد نيبنم © دوم وداعا ىنعي # لسرلا
 نيذلا لسرلا مهو مئابآ ىلا اواسرأ نرذلا لسرلادعب نمو ىنمي « مهفلخ نمو »ف مئابآ ٠
 ىلع نورع اوناكايرقنال نيتليبقلا نيتاه صخاعاو حلاصو دوهامهو ميلا اولسرأ |

 | ىنعي « ةكتالم لزئالا تير ءاشول اولاق هلللالا اودبعت ف النابىأ «© النأ ل مهدالب
 » نورفاك هن ماسر اعاناف 9 لسرلا ءالؤهلدب ةكئالم لزنالقلملا ةوعدانبر ءاشول

 دق لهجوبأو شيرقنه الملا لاةلاق هللادبعنب رباح نم ىبلعثلا دانساب ىوغبلا ىور |

 مهريخاؤباذلا مهيلع

 رمحلا تف ىعدقل لاقو 3

 رحاسب وهام هللاوف رعشلاو
 تأبصدقل اولاقن ىعاشبالو
 لاقف دلك هم تمهفامأ
 لاقف هءاوح ىلا دتهاملال
 ( ستلا ر لاقف دوعتو دام ةقعاصنم رححذ ام نيب مثنيملاعلابر نه هنا اولعتل هاو كلذ ومظم نب ناقع

 نع ةكمرافك ( !اوضىعأن اف )ه:نمؤبال نعو هبنمآ نعو هريبدت( ميلعلا ) هب نع و.ال مة مهتناار(زيزملا)ريبدن(ريدش كلذ)

 مءاحذا دوك وداع ) باذعلثم (ةقءاص لثم) [اذع(ةقعاص) نآرقااب مكتفوخ (مكترذنأ ل قف )هبا وةيتعوهو نانالا
 مهموقلاولاقو مهموق ىلالسرلاتءاحاضيأ مهدعب نه (مهفلخ نمو)مهءوق ىلا هوعتو داعلئةند ( مهيد أ نيب نم لسرلا
 ةكئتالملا نم( ةكئالملزنال) الور انيلالزن,نأ (انبرءاشوا) مهلوسرل موق لك (اولاقهقلاالا)اودحوتالن أ(اودبعنالأ )
 انلئمرمشبالا متثألم نودجاجح ( نورفاكدب متاسر أ ءاناف)ءدنع نيذلا



 + تاتا رش م علب جس 0
 اننا مث هملكف ءاناف رصسلاو ةناهكلاو رعشلاب املاع الجر متسقلاولف دع عأ انيلع سبتلا
 تلعو رهسلاو ةناهكلاو رعشا| تعمسدقل هللاؤ ةمسرنب ةبتع لاقف ءىعأ نم نابي
 مئاه مأريختنأ دعايلاق هيلا جرخالف ةاناف كلذك ناكنا ىلع قامو اطع كلذ ند

 كبام ناكناف انءإبآ للضتو انتهل 1 متشت يف هللادبع مريخ تنأ باطملادبع مأريختنأ
 ةوسرشع كانحوز ةءابلا كب ناك ناو تقام ب رتنكف ان ولأ كلاندقع ةساب هرالا

 نه كيقعوتنأ هن ىةتستام كللانمج ناكل كب ناكناو شي رق تانئأ نم نهراتخت 3

 هللا ىلص هللالوسر أرق غرفالف ملكتنال تكاس لسو هيلع هللاىلص هللالوسروكدعب

 اود عأناف ىلاعت هل وقى هنانآ تلصف باتك ميحرلا نجسرلا نه ليزنت ج سو هيلع د
 هله ىلا عجرو مسرلا هدشانو هيف ىلعةبتع كسمافد ومثودامةقعاص لثمةقعاص كتر ذن أ لقف |!
 ةبتع ىرتام هللاو شيرق رشعماي لهجوبأ لاقف منع سبتحاو شيرقىلا جرخملو |
 اوقلطناف هيلاانب اوةلطناف هتباصأ ةحاحنءالا كاذامو هءاعط هبجعأو دجحملا ًابصدقالا ٠

 هماعط كنعأو د ىلا توبص كنأالا انع كسبحام ةيتعايهللاو لهجوبأ لاقفدلا
 مسقأو ةيتع بضغف دحم ماءطنع كيتغيام انلاومأن م كلانعج ةجاح كيتناكناف ٠

 تضضقو هنأ ىكلوالام شرف رثك [نسىأ ملعدقا هللاولاق وادبأ ادم ملكيال

 هلوقىلا ةروسلا أرقو رحممالو ةناهك الو رعشب وهام هتلاو ”ىدب ىنباحاف ةصقلا هيلع
 هتدشانو هيف تكسماذ دووداع ةقعاص لثم ةقعاص كترذن أل قفاوض سعأناذ ىلاعت
 نبدحلاقو باذعلا ركبلزني نا تفخف بذكيملأي لاقاذا ادع نأ متلعدقو فكينأ محرلا
 ىدانىف سااحوهو اموبلاق اهلح اديسناك ةعسرنب ةيتعزا تثد ىظرقلا بعك

 ماوقالأ شيرق رشعماي دجصسملاف هدحو سلاج سو هيلع هللا لص هللالوسرو شيرق
 نيح كلذو انعمفكيو هيطعنف اهضءبانملشن هلعل أرومأ هيلع ضرعأو هلكاذ دحتمملا

 ابأي لباولق نورثكيو نوديزب سو هيلع هللالص د2 باهسأنا اوأرو ةزج لسأ
 نبالي لاقف (سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ىلا سلج ىتح ةبتع ماقف هلكو هيلامقفديلولا .
 كموق تيبأدقكناو بسنلاىف ةناكملاو ةريشعلاف ةطسبلا نم تلع ثيحانم كناىخأ

 مابآ نم ىضه نم ترفكو منهل آ تدبعو مهمالحأ تهفسو مهتعاج تقرف ميظع عاب

 لاقف ديلولا بأي لق لسو هينع هللا لص لاقف اهيف رظنت ار وهأ كيلع ضعأ ىنم عساف
 انو »بن 1 اناا 8 كلانمج الام هبت محاع كيرتاعا تكا ىخانبإاي

 هدر عيطستال ءارئاثر كي ىذلا اذه ناكناو انيلع كاندوسافرش دير“ تنك ناوال
 بلطملادبعىب ىرمتل مكتاف كرذعنف كردص هب شاح رعشاذه لعاوأ بطلا كلانبلط ||

 هيلع هتللاىلد هللالوسر هللاق غرفاذا ىتح دحأ هيلع ردقبالام ىلع كلذنم نوردقتا
 ميحرلا نجلا هللامس لاقف لعفافلاق ىتم مت لاق متن لاق ديل ولابأاب تغرفدقأ ا

 تصنأ ةيتعاهمم“الف أرقبامف ىضم مث هناآ تلصق باتك ميحرلا نجحرلان م ليت ج
 ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىهتناىتح هنم عقسا اهلع ادقعم هرهظ فلاش دب قلأو

 مهضمب لاقف هداحسأىلا ةبتع ماقف كاذو تناؤ دبل ولاابأإب تمس لاق مث دوحسف ةديهسلا ىلا

 ( سم ؛مهاخ واق ) 0



 ةعو ا كو ميظعلا هب هب'نوقحتسإالاع اهلهأ ىلع اهف اومظعت ىأ ( قحلا ريب ضرالاىف اوربكتساف داعاماف )
 مع ققلخو لاوط ماسح أى وذ اوناك( ةوقانم دنا نداول ولاقو ( 10 قاقعسا ري_ةب ضرالاىلعا ولوتساوأ ما ردحالا

 وملعب لوأ(اورب ملوأ) دس ليلا نم هس >> 0 ملتش | | نورشملاو ميارلاءزجلا مناكلحرلا ل ًامموقن معلول

 ل ا م م 7

 ريغب اهلها ىلع اهبف اومظعتف © قا ريغب ضرالاىف اوربكتساذ داع اماذ # انيلع مكل نأ) نايملا ماقمموقالع
 || مهتوق نم ناكل بق مهتكوشو مهتوش ارارتغا « ةوقانم دشإ نم اولاقو # قاقحمسا | دغأوه مهقلخ ىذلا هللا

 || دشاوه مهقلخ ىذلاهللانا اورب ملوأ 8 هديب اهماقبف ةرخهتلا عزني مهنم لجرلا نا ةرده ع 0
 | هيلع ردقن الام ىلع ىوق ىهاتتالام ىلع ردتقم تاذلاب رداق هناف ةردق « ةوق مهنه 2 ىلع 0
 | لع فطع وهو اهنوركيو قح اهنا نوفرمي  نودحجت انتايآب اوناكو ف ءديغ | ا
 وهو رصلا ندم اهدرب ةدشب كلهت ةدراب « ارصرص احر مهدلع انلراذ  اوريكتساف 0

 0 : ,٠ ١. | ىلع فوط ( نودحح
 « تاسحت ماياىف »© ريرصلا نم اهب وبهىف توصلاديدشوا عمج ىارصي ىذلا هربلا نوفر اف ار
 ىلعنوكسلاب نايرصبلاو نايزاجحلا أرقو ادعس دعس ضيقن اسحن سمن نم ةسحن عج || ىو رح كلو ىدابلا
 ءاعبرالاىلاءاعبرالانم لاوشرخآآ نك ليق ردصملاب فسولاو الف ىلعتسنلاوافيفختلا ] ةسيدولا 3 ولا ادصخ ايم
 فاضا# ايندلاةويحلا ف ىزخلا باذع مهقرذنل © ءاعبرالا موب ىفالا موق بذعامو 00 مهيلعاتلسراف)

 اولاق مهيلا سلجالف هيبهذ ىذلا هجولا ريغب ديلولاوبأ ؟ءاجدقل هتلاب فلحت ضعبل | أ جرت
 || رحإالو رعشبوهام طقدلثع تممسام هتلاوالوق تعمسىلا ارولاقديلولااأاي كءاروام || ريرصلا مايوه توصت

 وهامنييبو لجرلا اذهنيب اولح شيرق رمثعماي ىنوعيطأ شيرق رششممإي ةناهكالو اهدربةدشب قرحنةدرابوأ
 هوتيقك دقق برعلا هبصتناذ أبن ةنم تمم“ ىذلاهلوقل نئوكل هلاوف ءولزتعاو هيف || ددالاوهورصلاءانبل ريركت
 كارحمساو لاق هب سانلادعسأ مت :أو نعم نعو كلم كلف برعلا ىلع رهظبنناو عرج || 21 ىف ) زوبدلا مازلت
 ل حو نع هلوق # كلادلام 0 ملأ آراذهلاق هناسلب دملولاابأاي دم هللاو | مملع تايوتن(حاتل
 © ماي ىرصبو 2تانح

 اذوهنأ كلذو 4 ةوق انمدشأ نم اولاقو قحلاريغب 00 اوريكتساف داعاماق ٍِد 1 3 شا د

 ماسج أ ىوذ اوناكواتتوق لضفب انعباذعلا عفد ىلع ردقن نحن اولاقف باذعلاب ,هدده | سحنامأو سو هوا دعس
 وه مهقلخ ىذلا هللاا  اولعي اي ناجم ىلاعت هللالاق لاوط ١ ةفموأ سن فخم اماف

 ديدش اًفضاعىأ « ارض رصاخمر مهيلع انلسراف نودجت انتايأب اوناكو ةوق منهدشأ | ردصع فصوو أل عف ىلع
 حعرلاىهو باذع اهنم عبراف ةينامث عرلانا لبق ةدرابلا عرلا ىهلبقو توصلا رخآ ىفءاعب رالا م
 تارشبملاو تارشانلا ىهو ةجراهم عب را مهقعلاو فصاقلاو فساعلاو رصرصلا بدءاع وتامر ل لاو

 ا امج اوكلهاذ متاخنا قرخردقىلع عرلانه مهلع لسرأل بق تايراذلاو تالسرملاو مهقيدنل )ءاعبرال |ىفالا موق
 اال رئاثبارثو رابغتاذ لبقو سحمنتاذ تامؤشم تادكت ىأ « تاسحن مايأىإ ظ || ةويحلا ىف ىزخلابادع

 جيلا مهيلع تبأدو نينس ثالئراطملا مبنع لجو نع هتلاكسمأ ليقو هيفرعصبب داكيال باذملا فاضأ( ايندل
 ,لباقم كلذو ناوهلاو لذلا باذعىأ « ىزحلا باذع مهقيذنل ظ رطم ري غنم | 8 0 م * . ٠ أ 8. ون ات |
 و كياكن فصودب

 ٍِ نم مسلر ى ىأ © اي ةودحلاف » ق ريغبي ضرالاىف اورب 2 ِ ا ان 2 رخ بانع لزن ىذلاكلذىأ « امندلا ةومحلاف © قحلا رالاى | 0

 ىزخلا ) دوهل(اولاقو)ءهل ناك قحالب ( قحلاريغب ضرالا ف ) ناعالا نعا ومظعت ( اوريكتساف) دوهموق (داعاماف)

 | عردقب ةعنم ( ةوقررم دشأ وه مهةلخ ىذلاهتلازا ) اولعيملوأ (اوريملوأ)انكليف ةعنملاوندبلاب (ةوقانمدشأن م )

 رب (ارصرص احيرمملع)انطاس (انلسراف) نورفكي ( نودححل )دوهانلو_سرو انناتكحب ( انتي باوناكو) مهك الها
 0 اندلاةويحلاف ) ديدشلا (ىزخلاباذع مهقيذنل )ةديدشلاشو باذعلاب ملع تاموثشم تاسحن مايأىف)اديدش



مل ز1لابباذعلافصووىزا#لادان_سالانموهو ( قرح ام رع الاب اذكلو ) هلوقديلع
 

 مهل رصنلاءاحر ىلءاهودبع ىتاامانصالا نم(نورصنبال مهو) عاش رعشهلو عا-ثوهكيل وةنيبامناتبشف

 ,هرسفب لعق رام اي لضفملا بصناابو (مهاندهف) ربا وءادتنالا فرح دعب هعوقوا ول ميصفلا وه وعادتبالا ىلع مف راي( وعام 7

 بادْعْلا ةيهاد(باذملاةقعاص مهتذخاف) ناعالا ىلعرفكلااوراتخاذ(ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتسان) دشرلا مهلانيب ىأ ,هانبدهف

 روصنموبأ ملا لقو يصاعمو مهكر شوهو يسكب( نوبسكياوناك اع)هنمدلدب أ وأ ةغلابم باذملا د, تصون اوهلا (نوهلا)

 ىدبلانالةقا:لااورقعو كلذدعباورفك مني دترهاوراصف مقءادتهالا قلخ لق وانيب اك نيدتلاةيادهلا نمركذام لق

 لاقوريع النايبلا ىنمع ن 1 قالا ىلا فاضملا ئدهلاامافءادتهالا لءف قاخو قءفوتلا ونايبلا ىتمع ن وكي قلاع ل[

 هيلعليلدلاو ىدهلاهيفتلمج 4 تاصفةروس ) هتيده كلوق ه4 0/9 لقطح ىنممسدلأ تلق نانهبف فاشكلا بحاص
 | ا تت لئلا ااا ل

 ىنعع ىدتهاف هنن ده كلوق

 اهاوصحو ةبغبلا ليصح

 عدن راف هتع در لوقناك

 « ىزخا ةرخآآلاباذءاو © هلوقل هب هفصو دصق ىلع لذلا وهو ىزخلا ىلا باذعلا

 ةغلابلل ىزاجملا دانسالا ىلع باذغلا ه, فصو امناو بذعملا ةفص لصالاىف وهو

 قالا غاس فكف : : ىلع مهانللدف « مهانيدهف دوم اماو إف مهنع باذعلا عفدب # نورصنيال مهو ف

 ةلالدال تلق ةدرحلاةلالدلا هدعبام هرسفب رعشم لعفب بصنلاب دوم ”ىرقو:لسرلا لاسراو بحمل بصنب قملا
 مهلع حا 0 ىلع || ةلالضلا اوراتخاف « ىدهلا ىلع ىملا اوبعساو وف ءاثلا مضبو نيااح ايف انونمو
 ا ل مهتكلهاف ءامحلا نم ةقعاص # نوهلا باذملا ةقعاص مهتذخاف © ىدهلا ىلع

 لرصد مهن 1 لصح || ةلالضاا رايتخا نم * نوبسكي اوناكاع ف ةغاابلل نوهلاب هفصوو باذعلاىلا اهتفاضاو

 ائاو اهضتقو ابجونام | «يرانلاىلا هللادعارسش < موبوو» ةقعاصلا كلن  نوقتيا وناكو اونمآ نيذلاانيحنو »

 نكمتالهنال اذ لمت || ءا-نلا ىلع رشح ”ىرقو ءادعا بصنو نيشلامضو ةحوتفم نونلاب رمش عفان قو

 ءادتهالا قا ءرسش نأن م || اوقرفتب الثا مهرخآ ىلع مهلوا سبح 5 نوعزوب مهف وظ ىلا عتهللا وهو لعافال

 اا 00 مهو ةناهادشأ ىأ « ىزخأ ةرخآآلا باذملو ف ايثدلا ةاحلا ىف ناوهلاو ىزالا

 ىأ (اونمآ نيذلاانيحو) ايبا نم انع عراق 4 مهانبدهف دوعامأو باذءلا نم نوءنع الىأ « نورصن.ال

 5 اويهسانط رسشلاو ريذنا ىلع مهانالدلآقو يلا
 سل لى دهل وزال ار

 اوناكو )ةقعاصلا كلت نم اوناكامعع 8 ناوهلا ىذىأ 6 نوهلا باذعلا ةقعاص مذا ناعالا ىلع رفكلا

 ىمعلارايتخا ( نولي كرشلا نوفتم ىأ 46 نوف اوناكو اونمآ نيذلا انيجنو 2 : هارشلا نم ىأ 4 نوسكي

 7 5 موبو) 0 هتلاءادعأ 0 وو آل ىلاعت هلوق موق نا هممنمآ ن >8 10 هو ةئيبكلا ا

 0 قدح مهقناوسفقوئسيىأ م 7 ىلع مهلو اننع( نوعز وقل اومن ان ءأرشحن نيرخآلاو
 هتففك ىأهتعزو نمهلص ًاورانلا لهأةرثك نع ١ ةرابعىهو.

 اص موق( دوغ امأو )هللا باذع نم نوءنعال ) نورصن.ال مهو ( ادلاق مه) ناك امم ا ( ىزخأ ةرخآ ًالاباذعاو

 ناعيالا ىلعرفكلااو راتخاذ(ىدهلا ىلع ىم“لااوبتساف) لطابلاو قللاو ناعالاو رفكلا مهلانيب و احاص مهيلاانثعب (مهانب دهف) ظ

 ةقانلامهرقعبو مهرفكىف نوامعيو نواوش(نويسكي اوناكاع) ديدشلا( نوهلا )بادعلابة وعلا (باذعلاةقعاص مدام

 ) راثلا ا اءادعأ رشح ) ةمايقلامونوهو ( مويو)ةقانلارقعوك رسثااورفكلا (نوةتساوناكو)ط اصب (اونمآ نيذلاانيجتو)

 ةخ آلاىلع لوالا سيف (نوءزوسهف) "ل 00 بدم مدس و ا ا ةعم رمان + وذيمان ناوقص

ٌْ 
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 ب 0 0 مهراصب ف 0 يلع ك0 ( اة 00

 ا اذار رع اجايدر ممهمظاعتال ( انلع مدهش ملمهدواجل اولاقو ) حق هرفلأ ن :رعةيانك ى م ىل_قىو مارحلا ةسمالع

 'انقطن نأ ىنعملاو ناودلا «4 م٠ زيؤح نم ( ئىش 4 نورشعلاو عيارلاءزلا ١ 39 لك قطنأ ىذلاهللا انقطنأأ

 ' دكأل : ةددامو 0 اذا اهز اهواحام اذا تح د ,انلاىل ها ل 3 اع ىهو | هللأ ةردق نم ب! سدل

 | اوتكامت مهدواجو مهراصباو. مهععت مهيلع دهش 00 روضحلاب ةداهكلا لاصتا

 ظ نأسلي قطن اهب 000 ىلع 0 رانا 1 رهظيوا هللا 0 #« نولمعي

 ل انرايتخاب انقطنام ىا 7 0 | قطن | ىذلا للااىقطنا ١ 21 بعتلا س

 سد

 لكقا-طنا لعرد#ىذلا

 0 3 مكئاشن |ىلعرداق

 | ىح لكقطنا ىذلاهللا ةردق نم بمب انقطن سياوا ”ىش لك قطنا ىذلاهللا انقطنا و مكتداعا ىلعو
 | وهو ري ةنكملا تادوجوملايف امام ”ىنثلا قب لاملا ةلالدب قطنلاو باوجلا لوا واو 2 امو) هللازج ىلا
 ] افانئت-انوكيناو دواكلا ءالك ماع نوكينا لمت<  نوءجرت هبلاو ةسع لوا مكماخ 0 نأ نورتتست

 ١ اك ىا 6# ؟مواجالو مراصباالو ممم مكيلع ده_ثينا نورتت-ت متكامو ٍِِه الوك راصبأ و م
 متتك مكناىأ(غ دودج

 00 ناط.ه+لابنورتتست
 نفضل باكترا دنع

 كلذ مراتتسسا ناكامو
 مكيلع دههلي نا ةقح

 ريع مذ نك مكنال حرا د

 0 0 نيأاع
 ثعدلاي يب د اح م

 مءاضعانا مننظامو ةحاضفا|ةفاخ ش>اوفا| باكترا دنع سانلانع نورتتست |
|| 

 ا هلع رعالنا ققحم: نا ىعشإ نمءؤملا ن نأ ىلع هم ةيشا هقو٠ اهنع مترتت_-ااق مكيلع كيحت

 ْ . ماتا كاذلف 5 1 امم اريثك منبال هللا نا 0 كل ا ودلع 0 1

 تقك ان قطنت 7 1 نات 6 نوامعي اوتاكاع 3 ل م راما
 . هيلعهللا ىلص هللا لوسر دنع انكلاق هنغىلامت هللاىضر سن ًانع ( م ) مهلعنم نسلالا
 هير ديعلا ةيطاخم نملاق مل اعأ هلو_سرو هللاانلق ك كوعضا مث نوردت ل_هلاتف كوعخف

 / ىلعمويلا زيجأالىناذ لوقيف لاقىلب لوقيفلاق ملظلا نم ىنرجتملأ برايلوقب لجو نع
 / كيلع نيبتاكلا ما ركلابو ابيسح كيلع م ويلا كسفن ىفك لوقف لاق ىنم ادهاشالا ىسفن
 ١ مالكلان يبو هند . لح مث هلاعاب ىطنتت قطنا ةناضعال لاشو هيف ىلع م مق لاق ادوهش

 نوري نيذلا 1: هك اولاقو ا ا 10 ااقفسو 00 لوقف |

 زداقلا ناءانعم 4 'ىش لك قطن أىذلا هللاانقطنأ اولاق انيلع متدهشمل مهدو هاِل #: رانلاىلا
 ءاضعالا قاطنا لع رداق تولادس كداعأ م 0 :دلاىف ةسعلوأ مك 201

 مالكلا متلقو * 2 نوسحرت هيلاو ةسعلوا أ كناخوهو 9 : ىلاعت هلوقوهو حراوجلاو
 ْ ا كيلو هو هلوقب أ أدحام أى لكن -طنأ ىذلا هلوق دنع

 | نونظتءانعمليقو نوفنتت ىأ 6 نور تلت تك امو دولجلاباوجنمسلهنالقو .أ] .' :وسو (نوارعاوناكاع)
 ا ءافحم-الا لعن و ردقتال 6 ىءااو 8 د ممدو 00 ما 5 1 مكلعدهشينأ 3 2 (١ ١ 1 ١ 5 وللا 1 ١

32 . 

 8 نولمعتامماريثك ملعب ال هتنا نأ مهقنظ ع نكلو 8 0-0 ركلع دهشتاها ا 5 3 0

 - ٍ مدهش مل)ءهجور را لاظ و

 1 لا ركقطن أ( مكتاخ وهو )وبلا باودلا نم( *ىث لكقطن |ىذلا) ءالكلاب(هتلاانةطنااول !3)لادجلاب كتع سب اححانكو (انيلع

 ١ دهشينأ ند ء(دثينأ )؟ءاضعأ وءنمتنا نوردقت ( نورتتست م: 00 توملادعب( نوء>رتديلاو اايندلا ىف(ةسعلوأ)
 تاستكا اورتستنأ امدلا4 نوردقت نورتتست منك امولاقبو ) ؟دولجحالو مراصباالو ) ) ةرخ لاى ) مكمعس ركيلع ١

 الوةرخ ةلاىف مكععت مكيلع هس نأ نونقشست 0 هتك امولاشو لع دهشنال 8-5 هرعت ءاضعالا٠ نع ءاضعالا

 (نوامعتاماريثك ميال هتلانا) ماقو(متتنظ نكلو) 5 دواجالو مراصيأ
 َ نولوشتو

 متتتظن كوالا ءازلا و
 ام ل بالهلال
 اا رك كلو (نولمعت

 يا
 ا وءعساع ( مهم مهاعدهش)

 اورصباا: (مهراصباو اع

 مهؤاضعا (مهدواجو) 5



 ١ - احر ا ا

 - 14 ١ مهام اوبن ةمتسب ناو) راثلا ف ءاوثلا

 ملعفأم ىلع

 متهيص 5 مكظ نوكينا زوحيو هل ناربخ « ا

 و #9 نيازنملا ءاقشل ابيس نيرادلاىف ه.داعستسالل اوحتهام راصذا « نبرساخنا نم
 ئتااراتب « اره دارو 2 مهل صالخال # مهل ىوثم راثلاف اوربصي

 ىلاعتهلوق هريظنو اهيلا نيباجلا  نييتمملانم مهاخ لف نوبحام ىلا عوجرلا ىهو
 ىا نيبتءملا نم مهاف اويتعت_سناو ”ىرقو « صدم نماناام انربص ما اتعزجا ةياكح

 انردقو « انضيقو # ةنكملا تاوتفل نولعاف مها مهر اوضريزا اولْمسي نا

 ضيقلا ءاليتسا لع نولوت سي نيطايشلانه انادخا « ءانرق » ةرفكل © مهل »
 اوذيزف # ةضواعلل ةضياقملاهنهو لدا ضيقلال صا ليقو رشقااوهو ضبباا ىلع

 ةرخآلاسمانم « مهفلخامو 9 تاوهشلا عايتاو ايندلاسعانم « مهيدانيبام مها

 هلوقك ما ةلجىف « متاىف © باذعلا ةلك ىا « لوقلا مهيلع ق-و © هراكتاو

 اوكفادق نيرخآ ىفف اكوف «أم ةعينصلا نسحانع كننا

 ئشرقو نايفق تينلادنع عقتجا لاق هنعىلاعت هللاىضر دوءسم نب هللادبع نع( قز

 عم ىلاعت هتلاناذو رتأ,هدح أ لاقف 7 واقدقف ىلدق منوطب مش ريثكى قثو نايشرت 5

 هناؤان رهحاذا عمس !ناكنارخ .ًالالاق واثم فخ أنا عمالوان رهجاذا عمار تح "آلا لاةلوقنام

 مراصبأ الو كم رك-يلع دهشينأ نورتتست متنك امو ىلاعتهتلالزناف انيفخأ اذا عمي
 نايشرقلاءانتخ نا وه ىنقثلا لى نوامعتامتاريثك" ملال هللا نأ متننظ ن .كلو ؟دواجالو

 مكنظ ىأ < مكبرب متتنظ ىذلا كنظ مكلذو ف ىلاعت هلوة # ةيمأنن ناوفصو ةعسر

 رانلا ىف ركحرط سابعنبالاق مككلعأ ىأ 4 ميدرأ# نوامعتامم اريثك ملال هللانا

 ىوثم رانلاف اوريصيناف 5 ىلاعت هلوقب مهلاحنع ريخسأ مث 1 نب رسادنا نم مهعصاو ف
 لبق ىذلاوه بتءملاو ىتملا اويلطيو اوضرتسيىأ. © اورتعتسيناو نكسمىأ 4 مهل ْ

 انثمب ىأ 4 ا د نيرضرملا ىأ 6 نيبتعملا مرهاف 98 لأسامىلا بي .حأو هباتع
 مهلاونزفو 0 مه ولما ىتح نيطايشلان مءارظن ىأ هان رقإل مهلاببس دمهلانبه ليقوانلكو 5

 ىلا مهوعدفىأ مهفلخ امو ) هزة رح .الاىلعم 3101 ايندلا سعأ نم ىأ#ك مهمل انيبام

 قحور# ةلبقتسملاو ةيضاملاة حبلا مهلاعأ مهلا ونسح ليقو ثعلاراكتاوةرخ الايبي ذكتلا
 منأ عمىأ < أفلت بجو ىأ «لوقلا مهيلعا

 2 فيه يدوم نينو اس »

 متتنظ ىذلا مكتظ و هلوقو ًادتبموهواذ_ه مهتظىلا ةراشا « رلذو » مت

 ) 5 يدر مكب ربمتنظىذلا ككل م كلذو ) ركع ااعأنم تايفللا وهون قامت مك ا اريثك مسالا 3 مكتظا .مترتتس 1

 0 5 مكظوأ 001 رارصلا ير مننظ ىذلاوربخ مكظوأدتب 5 مكلذو م <كلدأ ىذلاوه ا

 ند ار ريصلا مهعفشي مل اوريصي ا ( مهل ىوثم راتلاؤاوريصي ناف ل م اف ) ربما م 5

 نيدضرللان م مهافاضرلا 1 تاصفةروس اويلطي ناو( ني_تعملا نم

 ىمو مااا وأب نا 1
 مهام اعز> عوجرلا

 اولسي ملىأ اويتميمل هيف

 ا اولا مولا
 ا[ نق ىأ (مهلانضقو )

 ناذ_هلاقب هك ر
 قاضي نايوث

 ليقوةضواءملا ةضياقملاو

 انادخ ا(ءانرق) مهلعانطاس

 نيرق عج نيطايشلانم

 ركذ نع شعينمو هلوقك
 هوهناناطيش هل ضءقن نجلا
 مدي نيباممهلاوثيزف) نب رق

 نت ادمه

 ْن 7 ”امىأ( مهفلخامو و

 نومزاع مهامو مهلا- عأ
 صا نم 0

 تاوهشلاعاباوا_مدلا

 ةيقاعل ا سعأ نم مهفلخامو

 باسحالو ثعبال ناو

 ةلك ( لوقل!مهلعق>و)
 ةلج ىف( مأىف ) باذعلا

 مكل ّ (مكظ كلذ و) رسلا ف

 11 هرب مننظ ىذلا) نطلب
 تذدكلاب مكبر ىلع ملقو

 (ماعسا)ب 16 ) مكيددأ)
 نه (ن.رساخلا نم 0 6 0

 اوبس, نانإة وقم نيتوبنأ وبغل
 رانلاف) اوريصيال 0

 ناوفصل ,هل لزنم( مها ىوثم
 مهلانلعجو(مهلانضقو) اين دلا ىلا نيمحارل لا ( نييتعملا ن نمرهاف ) ايندلاىلاةءجرلا او اس( اوت نأو) هياصأو ةهأ نإ
 ) مهفلخام و)باس> الو ثءالورانالوةن> الن اةرخ الا سعأ نم( ميد: نيبام مهلا ونيف ) نيطابشلا نمءاكرش واناوعأ(ءانرق)
 عم (مأىف ) تاذءلاب(لوقلا مع ءاع) بح و(ق>و) ىئنفتالةيقاب امندلا ناو اوطعتالواوةفنتال نأ ايندلا سن م همهفلخ نم



 3 1 8 2 يع أ ةلج ىف نياك لوقلا مهيلع قح ىأ مهيلع ىف ريهكانم لاحلاىلع بصنلا هلحمو أ

 1 . لاقو ) متاللو مهلريمضلاو باذعلا مهقاةعسال لياعتوه ( نيرساخ اوناكمهناسنال اونجلانم ) ةكم لهأ لق

  هيلعاوشوشتىّ تح موهفمريغمالكبهوضراعو ( نودلغت مكلماهيف اوغلاو )'ىرق اذا ( نآرقلا اذهل اوعم-تال اورفك نيذلا

 نازوحي( اديدش اياذع اورفك نيذلا نبيذ نلف ) ةتحن لئاطال ىذلا مالكلانم طقاسلا وغللاو هّنءارقىلع اوبلغتو

 مهركذ تحت اووطنيلةماءاورفك نيذلاركذ.نكلو ةصاخ وغللاب مهلنيسعآلاو نيغاللا ءالؤ» اورفكنذلاب ديرب

 ا كلذ ( هللاءادعأ ءازج كلذ ) رفكلاوهو مهلاعأ أوسأ ىلع ةبوقع مظعأىأ ( نولم»ي اوناكىذلا أ 000

 آل اىذلا ءازج اوسأ ردقلا هم 8 زؤ- نوكي نأ 4 نورشلاو عيارلاءزِلا ) بحيو أوسالا ىلا ةراش

 دقو ا را 1 هلق نم 0 0 اير كا لاحود»و 4 مقتست ىتح نوامعي اوناك

 تافارخلاب ءوضرامو# هيفاوغااونآ رقاااذهلاوءم-ال اورفك ن.دللالاقو ف متالاو مهل ربخ و اءازحلا نامافطع هاا ًاءا لل 2 ا و وب 0 ١ ريمكلاو ناذعلا يقاقصسال لالعت « نرساخ اوناك مهنا 8 مهلاغا لثم اولِع 4 ١ (رانلا ) ةراشالا هذه
 2 1 8 0 ذحع اني

 دحاو ىنعملاو نيغلا 0 ”ىرقو* ىراقلاىلع هو-ثوشدل اهب مكتاوصا اوءفراوا 0 ' / | |

 نذنلف » هتءارق ىلع هتوبلغتىا © نوبلغت مكلما ىبل * | كال رشا اراداهس .شدنلف # هتءارق لع هولغتىا ©« نوءاغت ركلمل © ىذهاذاوغلي ىبلو ىناي ىنللاقب 1 1 1 1 ١ 1 ىف راثلا ىأ ( دل, اراد
 مهنيزجمأو 8 رافكلا ةماعوا نولئاقلا ءالؤه مهب دارملا # اديدش !اذعاورفك نيذلا

 ءوسالاى لا ةراشا « كلذ © هلثم قبسدقو مهلاعاتائيس# نولم“' اوناك ىذلاءوسا
 «اهيفمهل 8 فوذع ربخوا ءازجلا ناين فطع# رانلا»ههربخ# هتلاءادعا ءازح

 ىنمتو رورسراد رادلإ هذهىف كلوقك وهو مهتماق اراد اهناف « دا اراد» راثلاىف

 نوركتي « نودححل انناي اباوناك اع ءازج © ةفصلاوه دوصقملانا ىلع اهنيع رادلاب

 انرااشر اورفك نيذلا لاو و غالاببسوهىذلادوع+ اركذو نوفليوا قحلا

 «اورفكن يذلا لاقو ف ىلاعت او ق 6#« نب رساخا وناكرمنا سنالاو نا نه مهلبق نم تاخد قول

 طغالا نم هيفاوطغلا اوسايعنب لاق هيفا ونلاونآر قلا اذهل اوععسنال شي رق كرم ىنعي

 زجرلاب هوضرامف ًارقباد متيأر اذا ضب ىلاىصوب مهضعب ناك تاوسالا ةرثكوهو
 ل.ةوريفصلاوءاكملابهيق اوغلاو ليقو لوشامهيلع طا ىتح مالكلاورثك أ ا|لقورعشلاو

 ادب دغاباذعاو رغك نيذأا نذنلف# هتءار ,5 ىلعا دي ىندي## ن وبلقت مكمل ف ههج وىفاوهص

 رورسلارادرادلا هذهىف

 انهنيعب رادلا نت كَ
 اوزوج ىأ (ءازج )
 اوناكاع ( ءازح كلذ

 لاقو نود حش م 1

 ( انرأاتر ورك نذل

 لفل ازا نكت

 ذ_كفىف اولاق كةرسسكلا
 وأو ىاشو كم ذخت

 ورعوبأس التالابو ركب

 كرشلاوهو ايندلاف ىأ * نوامسي اوناك ىذلا © ًاوساب ىنمي © أوسأ مهنزجتلو ) 00 0 تمت ( تالف )4
 لاقف ءاز+ الذ نيب مث © هلل دعأ ءازج 98 باذ ه ركذ ىذلاىأ » ءااذ » مهنا) سنالاو نا رافكم اتف ءا ١ اءا 1 7 با ذعلا ن ام 6ث 5 نع نم

 اوناكاع ءاز> اهنعم هل ناسا ال ةياقالا ناك أ #« دلخلا راد اهيف مل انلا
 نين م ا اوناك

 | انراؤ انبداي نولوش أ »و انير» رانلاىأ#اورفك نيذلالاقو نودحت ب اننايأب 7 0

 (اورفكن يذلا لاقو)ةبوقءااب
 | 6 نيذللا ) ( اوفااو) رسوهيلعهلا فسد كيلعأرقيىذلا ( نآرقلا اذهل اوممستال )هباعتأو لوجوبأ ةكمرافك

 ١ لهج ان( اورفكنيذلا نقيذناف ) تكسيف لسوهيلع هللاىلصاد#م اوبلغت يكل (ن وبلذت كلما ) بءكلاوهو (هيف)اوطغلا

 ١ (كلذ) ايندلاىف نولماوناك ام جقاب ( نوامعي اوناكىذلا ا مهيزجتلو ) ردبموب ايندلاىف ( اديد_ثاباذع ) هبادعأو

 ) اعءازج ) اهبف اودل>دق ( دلل اراد) رانلا ىف (امفمهلرانلا) ةرخآلا ىف هللاءادعأءازحو (هللاءادعأ ءازج)ايندلا ىف مهل

 ا ) انبراي (انير)رانلا ىف (اورفكنيذلالاقو)نورفكي (نودعحن) نآر قلاو لسو هيلع هللا لصد مع (انتاي اباوناك



 ىلاعتهللا لاق ىسناو نجح نيب رضىلع ناطيشلانال ( سنالاو نا نم ) انالضأ نيذللا نيناطيشلاىأ ( انالضأ نيذللا )
 مهلالضاءازج رانلاىف ( نيلفسالان م انوكيلانمادقا تحن امهلعحت )ناو سنالا نيطايشاودغىب لكل انلءج كاذكو

 ىلع اوتبن مث (اوماقتسامث ) ؛ تلصفةروس مل ديحوتلاب اوقطن ىا 4# "مع ز»ح ( هتلاانبر اولاقنيذلا نأ: )انأبا
 كك

 ١ نايصعلاو ةلالضلا ىلع نيلماحلا نيعونلا ناطبش ىنعي # سنالاو نا نه انالضائذللا

 ظ بوقعيو سماعنباوريثكن با أرقو«لتقلاورفكلاانءامهنافلماقو سيلبا امه لبقو
 | ءارلاةرسكس التخاب ىرودلا أرق وذ ىف دخن فيفمتلاب انراوموسلاو ركبوناو

 ١ لفسالا كردلاىف امهلمح ىلدءو امهنم اماقتنا امهسدن © انمادقا تحت امهلمحت

 نعو هنايضتاقمو رارقالا

 هنع هللاىضر قيدصلا

 اوماقتسا ام العفاوماقتسا

 لاق متاهالت هنادنعوالوق
 0 ا

 اوين ماواقاهيفنولوشنام ١ نع نارا كك هاا رالولاق نينلاناد» الدوا ناس 4 لل الاس
 هدشا | ماج لاق 7 1 7 : 5 0 ١

 دش 3 0 ١ نم ةبترلاىف رارقالا نع هبخارتل مثو لما « اوماقتسا م وف هتينادحوب ارارقاو

 اوءحرب مللاق لوقتنام اولاق ن.دشارلا هافانا نع ىورامو رارقالا عيترالق رسع اهنالوا ةماقتسالا أدبه هنا ثمح

 رم نعو نانوالاةدابعملا ١ ضئارفلا ءاداو لمعلا! ضالتلاو ناعالا لع تالا نم ةماتس |١
 اوعور.مل ةهنع هللاىضر

 اوقفانملىابلاعثلاناغور

 هنع هللاىخر ناةعنعو

 لعنءو لمعلا اوصلخا

 ضئارفلااودا هنعهتلا ىذر

 ىف اودهز ليضفلا نعو

 ةئقابلا ىف اونغرو ةيئافلا

 ةماقت_سالا ةقيقح لبقو

 رارفل االرارقالادعب رارقلا

 مهيلع لزنتت) رارقالادعب

 توملا' دنع ( ةكئالملا

 ةففعوأ ىأ ىنمع (نا )
 هناي هلصأو ةلبقثلا نم

 ريض ءاهلاو ( اوفاختال )

 مهنع مفديو مهرودص حرمشيا؟ مهل نمي ايف « ةكّالملا مهيلع لزنتت 9 اهتائزخل
 هيلع نومدقتام «اوفاختالناوط ربقلانم جوركلاوا توملا دنعوا نزحلاو فوكتا

 | وا اوفاحخال هنابىا ءابلاب ةردقم ةقفخموا ةيردصمناو متفلخ ام ىلع 6 اونزكالو ٠

 | ءاأ لتق ىذلا مدآنب ليباقو سيلبا نوني « سنالاو نا نم انالضأ يذلا
 ' #* نيلفسالا نءانوكل ظعرانلا ف ىأ 4 انمادقأ تحت امهلمحت  ةيصعملا انس امجنال
 ١ لحونعهلوق #انماباذع دشأ انوكل سايعنبا لاقو رانلانه لفسالا كردلا ىف ىأ
 قاف رعينأ ناسنالا لاك قرقتلا لهالاق ا وماقتسامث هللاانب راولاق نيذلانا 0
 ناهلوقب ةراشالاهيلاو ىلاعت هتلاةفرعم ةنيقيلا ةفرعملا سأرو هدلمعلا لحال هتاذإ
 ريغطسولاىفاميقتسم ناسنالا نوكينأ ةماصلا لاعالا سأرو هتلاانير اولاق نيذلا
 | نوكتف ديحوتلاو نيدلا أف ةماقتسالا نوكتف طيرفتلاو طارفالا ىفرط ىلا لئام

 | نا: لاقف ةماقتسالان ع هنع ىلاعت هللائضر قيدصلا ركبوبأ لئس ةحلاصلا لاعالا ف
 | ىلع مهقتست نا ةماقتسالا هنعىلاعت هللا ىخر باطخلا نبرع لاق وأيش هللاب كرشتال

 ْ اوصلخ ا اوماقتسا دنع ىملاعت هللاىضر نامع لاقوباعثلا ناغورغورتالو ىهنلاو سمالا
 ١ نبا لوق وهو ضئارفلا اودا هنع ىلاعت هللاىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاقو لمعلا ىف

 اوناممنال ىأ نأشلا | اوماقتسا ليقو ةبصامم اوبنتساو هتعاطب اوامض اكتلاحأ لح اوماقسسإ ل 0
 الو ) هيلع نوهدقتام (' مهللالاق ةيآآلا ءذهالت اذا نسحلا ناكو هللإب اوقل ىتح هتلاالا هلاالنأ ةداهشلع '

 قلسام ىلع ( اونزحت ظ توملا دنع سابع نبالاق * ةكئالملا مهيلع لزنتت 8 ةماقتسالا انقزراف اير تنأ |

 دلل ل ( لالسأ نذل ١ ظ ىو توملا دنع نايات ثالث, ن وكت ىرعثبلا ليقو مهروبقن اوماق اذا لبقو

 (ىنالاونجلانم) ل نوءدقتام ىلع اوفاّنال لبقو توملا نم ىأ # اوفاخنال نأ © ثعبلا دنعو ربقلا
 7 1 كلذوف كفاكاناذ دلوو لهأ نم متفلخ ام ىلعىأ 46 اونزحالوإ» 'ةرخآآلا سأن مديلع ١ هاو نجا ندمرى 9 : 2 ع ا ع . ع ع
 ا 0-3 ندانم ا 1 سد سلفا 81016 ةحيسأ امك ل لو أ دلع كوكا شل

 باذملاب (انمادقأت ع امهلمن) .هؤاسؤرسنالا نمو نيطايشااو سيلبا نا نم لاقو لاه ءاخأ لتقىذلا لاق
 لاشو اورفكي موناعالا ىلع(اوماقتسا مث) هللااودحو ( هتلاانيراولات نتذلانا ) ادعلاب نيلضالا نم ( نيلفسالا نمان وكمل )

 نم مكمامأام ىلع(اوفاختالأ ) مهحاورأ ضبق دنمب ( ةكئالملامملع لزنتت) باءثلا ناغور اوغوريملو ضئارفلا ءادأ ىلع
 مكفلخنم متفلخام ىلع ( اونزحتالو ) باذعلانع



 2 م 0

 الا مكل بتك هللانا ىنملاوراضلوصحو أ عفان تاوف نمهعوقول قم غنزألاو .وركملا عقوتل ناسنالا قحلا 010 ول

 دنعةج رلاةكتالم مهيلعل زن ىذمرتلا ىلع ن يو دحلاقو امدلا ف (نودعوت متتكىلاةنجلاباورشبأ و)هوقود ن و علك نم

 نمناكاملعاونز ىالو ناعالا باس 4 584 >:- اوفاخنالن نأ 1نورخلا وعيارلاءزيلا ) نادبالا حاورالا ةقرافم
 1 > ديا أ رامصصعلا

 نحت ف لسرلاناسل ىلع ايندلاىف  نودعوت منك ىتلا ةنجلاب اورشثباو  ةرسفم | دوعرك ىلا نابل
 0 ١ قامرلا تملاسق .نيطابشلا تناكام لدب ريا لعركلمحتو قملا مك 1  ايندلاةويللا يف كّوالوا 3 ٠

 هوان رقوةرفكلاىدامتناثيح ةماركلاو ةعافشلاب ؛ ةرخآلاىفو 9 ةرفكلاب لعفت | 8 ةويلاف كقانوأ
 ا« نوعءدناماهيف كلو ظذ اذالانم # كسفنا ىهتشلام وفةرخآلا ىف © اهيفركلو ا ١ نوع ( ةرخآلا فو

 نملاح#أ ميحر روفغنم الزن 8 لوالا نم ماوهو بلطلا ىنمع ءاعدلانم نونمتام . ْ
 فيلا لزتااك مهلا رطخئالامم نوطءام ىلا ةبسنلاب .نونّتام نابرا_هشالل نوعدنام |

 هدر نيبو هنيباهف احلاص لعو #:هندابع ىلإ « هللا ىلا اعد نمالوقنسحا نمو ٍإ

 ةاصعلا هانرق نيطاشلا

 2ك الملا كلذكف معاوخاو

 00 و نيكل ءانوأ

 ىلا هلا اورشبأو م كلاه رفغأ اناف اونز زحتالو م كيونذ نم اوفاخنال لبقو هلك 2

 نحت ىرشبابرماوزن دع كفل موقت ىأ 4 الأ نم نودعوت منك 53 0 3

 ةويكلاىف#» مكعم انك نحن ةظفحلا مهل لوقت لو كوابحأو مراصنأ ىأ مراملوأ | 0 0
 مكلو رف ةببلا واخدت تح مككراقنال 4 ةرخآلاو ابو ندر هد احدا | 27 2

 ال تتلو تناك نأ ف معأ ىنستم ل ةاذمأ انج | ىو لح هيا
 فيضلاوهليزتلاو ليزنلا قزر لز:لاواقزرىأ الزنا هنونمت ىأ 4 نوعدتام | نمو أ ةفوذحلا .ءاهلا ره

 ةيراح هي لا هذهىف ةروكذملا ءايشالا هده لك ىناعملا لهأ لاق د محن روفعنم #9 ْ هلت من( يح رروفغنم)ام

 هلوق ## ةماركلاو فاطلالا نم دعب م كنظاف لزنل ااذه ىطعأ اذا مد لّرنلا ىرحم || اعدنمالوق نسحأنمو)

 هللالوسر وه لبق ىلاعت هتلاةعاط ىلا ىأ # هتلاىلا امدنمتالوق نسحأ نمو ف ىلاعت || وه هتدابعملا ( هتلاملا
 ىلاعتهللاب اجا نهؤملاوه لقو هتلاالا هلاالنأ ةداهش ىلا سانلااعد !سوديلع هللا ىلص د.حوتلا ىلااعدهللالوسر
 اصااخ ( اخلاص ىلعو )

 ىتلا ةنجلاب اورشثبأو )
 ايندلاىف ( نودعوت معك
 (ايندلا# ري اف تالوأوك)

 ةشئاع تلاقو هتاحاىف ه# اخلاص لعو © هملاباحا امىلا سانلا 3 هبلا هاعد اق |

 قي رطب ىلاعت هللا ىلا اعد نم لكنا ل قو نين ذؤملا ىف تازنةي ًآلامتع ىرااهعلاششا د ْ

 الاوت لوألا « بنا ىلامتدتلا ىلاةوعدللو ةي آلا ءذهىف لخاد وهف قرطلانم |
 ةيترملاهذهو ف.سلابو نيهاربلاو جيسحلاب ؛تازهملاب ىلاعت هللا ىلا مالسلاوةالصلا مهملع

 0 يوجب و هتلاىلآ ءالعنا ةوعد ةيناثلا ةيترملا « ءايبنالا ريغل قفنتم || ىو) ايدل ؟ انيلوت
 ةلبتوملا ءا هللا ماكي ءاذعو هتلا تافصبءادعو هللا ءالع ماسقأ ءاذعلاو ط_قف || ةرخ الاف عالوتنو(ةرخآلا
 نيدقاولخد. ىتح رافكلا ا ىلاعت هللا ىلا نيدهاجلا ةوعد ةثلاثلا | 3 2 كلو )ةظفحلامهو
 ىلاو ىلاعت هللاىل اةاعد اًضيأ مهف ةالصلاىلا نيئذؤملاةوعد ةعبارلا ةيترملا» هتعاطومتلا | ىمتام (ىهشتام)ةنجا ىف
 ةفرءمهوهو بولقلا لاعأ نم نوكيمست نيمسق ىلع حلاصلا لمعلا ليقاحخلاص لعوهتعاط ةنللا ق(اهيفكلوكستاا)
 0 كر لس اطاص لعولقو ا حراوجلاب نوكي مسقوىلاعت تلا (الزن)نولأست(نوعدنام)

 لكني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق لفغتمن هللادبع نع( ق 5 )ةماقالاو ن اذالا ا مكل ايارشو 0

 سنأ نع ه هاش نمل ةثاثلاىف لاقوةالسنيناذأ ل كنيبةالصنيناذا لك نيبتالص نيناذأ || (ممحد) بان نم( روفغنم)
 لاقوىدم رتااودوادو:اهحر ماما انالاونا ذالانيبءاعدلا لاقدنع هللا ىضر كلامنبا | نمو ( وبلال عتاميرا
 | الوق م كح ( الوقنسحأ

 0١ تاز لاهو ضئارفلاىدا(اح اص لعو) ملسو هلع هللا صدمت وهو دمح وتاب( هنا ىلااع اعد نم 0 رمح ألاقو
 ' ؛ةالص ناذاريغ ناذالادعب نيتمكر ىلص الاصل عوزاذالاب هللاىلااءعدن#ةوعدالوق نسحا نمو لوق نينذ ولافي آلاهذه



 ىوت:ستالو) هللا ىلاةامدلاوةادهلا ممحون ونذؤملا وأمالسلاهيلع هبا أو أهلا دةتممو مالسالابا رخافت(نيلسملا نم ىننا لاقو

 نسحا ىه ىتااةنس! اذ امهسفناىف ناتتوافتم ةئيسلاو ةنسكلاناىعي ( نبا ل م ىتاابعفدا ةئيسااالو ةنسمل

 ةئدللاف ةفاسآ لخركلا ءاساول اك كئادعا ضم نم كيلعد را ىتااةئيسلا ام عفداف ناتنسح كتضرتعا اذا اهتخان

 نه هدإو ىدتفتف كدلو لت وا هحدقف ك #هشنا لد ءااهنءاس اناكمهبلا نحن نا نسح ا ىب هىلاو هنعوفعتن

 ل ىلولا ل ثم قاشملا كودع باقناكلذ تلعف اذا كناف ( ميجيىلو هناك ةوادعدنيبو كنيب ىذلا اذاف ) ءودعد

 ةاسارعالا (اوربص نيذلاالا ) ناسحالاب ةءاسالا ةلباقم ىه ىتا ةلصانا هذه قاياموىا ( اهقليام 5 لاق مث كل ةافاص

 مفداف لشن ملاع اوريكنا نم 1 4 تاصفةروس ) ا س4[ م0 طمس (مظع ء ظدوذالا اهةليامو)

 ىلع هنالن سحا ىه ىلا

 فيكف لاق لئاق ريد_هدن

 ىهىتاإب عفدا لاقف عنصا
 ةديلعال لبقو نسحا
 ىوتستال قعلباو ديك ان
 سانقلاناكوةئيسلاوةنسحلا

 نلف نر ا مهلوق ن نمابهذموانيد مالسالل ذاختاو هدا ر خافت نيلسملا نم ىننالاقو
 نينذؤملا ف ليقو مالسل اهيلع ىنلا ف تلزن ليقو تافصلا كلت عمجسا نا.ةماعةي.آلاو هبهذمل

 قا اتلةدينمةيناثلاالو ةبقاعلا نحو ءازبا ف 4 هيدا الاز اعلا ىوتست رالو ظ

 00 ىهواجنم نس! ىه ىتااب كّتض رتعا ثيح ةئيسلا عفد | #4 نسحا ىهىتلابعفداوت ||

 فانثتسالا جرم هج رخااهعتاو تانسملا نمهابءفد نكع امن سحلابوااقلطمدازلا نسحالايدارملا
 ىذلا اذاف و ةنسحلاعضومنسحاعضو كلذلو ةغلابمل عنصا فيك لاقنم باؤج هنالع

 ىلولا لثم قاشملا كودع راص كلذ تاءف:اذا ىا 4 ميح ىلوهنأك ةوادعدنيب و كنيبأ ْ

 نيذلاالا 9 ناسحالاب ةءاسالا ةلباقم ىهو ةيجسلا ءذه قليامو « اهيقليامو  قيفشلا

 لب طقف لوقلا هنمضرغلا سيل لبق « نيالا نم ىننا لاقو » نسح ثلدحاة فل

 ىوتستالو وف ىلاعت هلوق © هيظفلتلا عم مالسال انيدهبلقب دقتعيف باقلا داقتعا هيلا مضي
 عفدا 8 :ءاسالاو وقملاو لهجلاو هلاو بضغلاو يملا « ةئيسلاالو ةنسحلا

 5 و لهجلادنع محلابو بضغا ادنع ربصلاب ا سايعنبا لاق «# نسحأ ىهىلاي

 كلر لاق رك قيدص أ 6 مج ىلو هناك ةوادع هنيبو كنب ىذلااذاف للف ةءاسالادنع

 ىتلا ةرهاصملاب هتوادع ةدش دعب نيلمللنال ثيح كلذو برح نب نايفس ىبأىف

 ةكاوربص نيذلاالا 8 ةنسملاب ةئيسلا عقد ىهو ةلفلاو ةاصخلا هذه قليامو ىأ

 وذالا اهقليامو #9 ماقتنالا كرتو ظرفلا مظكو دئادشلا عرجتو هراكملا لم لعىأ ١
 تبجونمالا اهاقليامىنمي ةنللا مظعاا ظلال دقو باوثلاو ريشا نم ىأ# مظع اس

 ريخلازم «_ميظع ظح وذالا اهتيامو رف ماقتنالانع سفنلا سبحت اهئاف © اودبس

 لاشنا ريسفتاا اذه ىلع

 نكلو ةنسح ىه ىتاابعفدا

 عفدلا ىف غابان وكمل ةنسملا
 ىتسحلاب مفد نه نال ةنسحلاب

 امود اع عدلا هياع ناه

 هللا ذر سايع ناانعو

 نسحا

 دنع وفءلاو لهحجلا دنع

 كارت ل ع اانكلا
 مظعام هللاو نسللانعو

 لبقو ةنإلا نود ظوح
 نب نايف_س ىباف تلزن

 ايذؤم اودع ناكو برح
 52 و هيلع هللا لص ىنلل

0 5: اخ 3 5 ( لخمنا ) نيلسملا نم ىنا لاقو 0 :
 ملسو هيلعهللا لصد وهواق> نمؤه ىنالافومالسالا 

 لهح لأ نفكر ىلا وعدلا(ةئيسل االوزلسو هي هيلع هللا ىلص د نمديحوتلاىلاةوعدلا(ةنسحلاىوتسنالو) هبات

 ىهىلاب) كتف نال هج ىبان مكرمثل اداب (مفدا) هللاب كرشلاةئيسااالوهللاالاهلا النا ةداهش ةنسلاىوتسنالو لاو

 فطالاو مالسااو نسحلا مالكلاب ندحا ىه ىتلاب كسفن نع لهج ىبانمةئيسلاعفدا لاقبو هلاالا هللا الب (نيلأ

 (اهقايامو) بقا فني رت مل دلال 0 ال راس نيدلا ف (ةوادعهنيبو كنيب ىدلا) راص كلذ تلمف(اذاف)
 ةئيسلا عفدل قفوب امو ( اةليامو ) اينالاىف ءادعالا ىذاو ىزارملا ىلع ( اوربصنيذلاالا ) ةرخآلاىفةنلا ىطعيام ٠

 هباعصأو مالسلا هيلع دمع لثم ةنملاىف رفاو باو( ميظع ظحوذالا)ةنسحلاب
 تدم



 ليو 1 5 1

 ل ىشالام لع هش سختب هناك ناسنالا- غزت, ناطشلاو سلا هبش غزتلا( غزت ناطيشلا نمكنغزنراماو ) ايفاصم ايلوراصف
 || كفرصناوىنمملاو هليوستلوأ ردصملابناطيشلل افصو غزان كنغزتياماوديراوأ هدجدج لق ااغزان غزتلا لمحو
 .كتذاعتسال(عيمسل اوه هنا ) هعطئالو كل ىلع ضداو هرمش نء(هللابذءتساف ) نسح أ ىه ىتلاب عفدلا ن مهب تيصوامت ناطيشلا
 "ا ردقىلعامجو انتو مواعمدح ىلعامهقاعت ف(راهنلاولدالا )1: تادحو ىلع ةلادلا( هنابآ نمو ) ناطيثلا غراب( ماعلا )

 ١" ناقواخم امهناف ( رمقالالو سءثلل اودهسال )ررقم رونو ردقم ريسب امهصاصتخاىف ( رمقلاو سمشلاو ) موسقم

 (نودبعتءايامتتكن ا نهةلخ ه4[ 5م »-ىذلاهلل اودحعساو)( نورمشءلاو مبارلاءزهلا م امهمفانم ترثك ناو
 0ر12 2 1 2122727271352131712550197929721295959595931259511427679350ظ55- 2252ج تاي آلل نهقلخ ىف ريعضلا

 سمثلاو راهنلاو ليللاوأ
 ةعاسج مكح نالرمقلاو

 ىثنالا مك ل_ةعبالام
 مالتالا لوقت ثانالاوأ

 للو نوتبربو اهتيرب
 نود اوناك مهنماسان

 نيئباصلاكر متلاو سمثلل
 بكاوكلا ممدابع ىف

 هب هبش سن © غزت ناطشلان م كنغزتياماو  ةنجلا مظعلا ظخا ليقو سفنا!لاكو

 ىلع افزان غزتلا لعحو ءوسا وه اع مفدلاك ىتشالام ىلع ثعب اهنال هتسوسو

 ءرش نم © هللاب ذعتساف 98 ردصملاب ناطيشلل افصو غزان هىدب راوا هدجدج ةقيرط

 هنايآ نمو »© كحالصبوا كتذ © ملماا» كنذاعتسال # عيمسلا وه هنا © هعطتالو

 مكتم نا رو»امناقواعامهنال © ريقللالو مثال اودع تال رمقناو سءثلا و راهنلاو ليالا
 امهب لعفلاقيلعت دوصقملاوةروكذملا ةعبرالل ريمشلا «# نهقلخ ىذلاهلل اودحعاو هب

 صخا دوجمسلان اذ «نوديعت هايا متكنا# راتحالو !هبالام دادع نمامهناب اراعشا

 ةياآلارخآ ةفينح ىبادنعو هبرمالا نارتقال اندنع دوما مضوم وهو تادابعلا
 نم « كبيردنع نيذلاف 8 لاثتمالا نع؛# اوربكتساناف 8 ىنمملاماعت هنال ىرخالا

 نولعال## نومأسيال مهو 9 هلوقل اًئاد ىا © راهنااو ىلدالاب هل نوع وف ةككالملا
 ناسنالا غزي ناطيشلاو سمتلا هش غزناا # غزن ناطيشلا نم كنغزنياماو ب ةنجلاهل
 نم هيّتيصوامم ناطيشلا كفرصناو ةيآآلا ىنممو ىنيشالامىلا هثعس ىأ هس هناك
 كنذاعتسال ىأ# عيملاوهدنا و ءرش نم ىأ « هللاب ذعتساف ف نسحأ ىهىتلاب عفدلا
 هتمكحو هتردق لئالد نموىأ هنآ نمو له ىلات هلوق 6# كلاو>اب ميلعلا وف
 : « رمقللالو سملل اودعتتال ريقلاو سمثلاو راهنلاو لدللا © هتينادحو ىلع ةلادلا

 مظمتلا ةياهمنع ةرابع دوهعسلانال امهلد وسلا ىنينيالف نارخس ناقولخم امهناىأ
 للا قلاخ هتلاوه مظعتلاو د وعسل قرعسملا ىأ  نهقلخ ىذلا هللا اودساو

 سمشثلل نودجم اوناك اسان نأ ىنعي « نودبعت هايا متتكنا ف رمقلاو سمثلاو راهلاو

 لجوزم هللدوعسوه بك اوكلا هذهل مهدوج“نا نوعزبو بكاوكلاو رمقلاو
 نافاهلكءايشالا هذهقلخ ىذلاهللدومملاب اورعأو طئاسولا هذهل دولا نع اوبنف ١

 ليللاب 4نوممسي لي ةككالملا ىنمي كي كب ردنع نيذلاف 8: هيد و علا نءىأ : اوربكتسا

 نودسقب مسا نوعزيو
 هللدوحملا امها دولاب

 هدف 0ع اوهنف قكاكملا

 نأ | ا و ةطسا ولا

 ةحو مهدودلا اودع

 ءايا اوناك نا اصلاج هللا

 نيدحوم اوناكو نودي
 دبع نهاف نيكرسشم ريغ
 هتلادب اع ن روكي ال» ريغ هللا عم

 نيذلاف اوريكت_ساناف )
 ةكئالملا ىأ ( كرردنع

 راهتلا و لدالاب هن وحس )
 نولعال ) نوما سبال هو

 *ناطشل!نمكنغزتراماو)

 ( لصف ) (عيمسلاوههنا) ميجرلا ناطيشلا نم( هللاب ذعتساف) ل هج ىبأ ءافج دنءءافيلابةسوسو ناط.شلا نم كبيصي نأ( غ زن

 نولعالو نورتشالىأ 4 نوماسإالمهو راعااو

 هتينادحو تامالعنم (هتايآ نمو) ناط.ثلاة سوسو ميلعلا كتذاعتساب عيمسلا لاقبو هتبوقعب( ميلعلا ) لهج ىأ ةلاقل

 رمقلاالو(رمقللالو) سما اودبعتال ( سمثلل اودوستال) هللاتايآ نم اذه لك(رمقلاو سمثلاو راهلاو ليالا) هتردقو
 نوديرت متتكنا (نوديتدايا متتكنا )راهلاولدالاو رمقلاو سمشلا اخ ىنمي (نيقلخ ىذلا)هللااودبعاو(هلل اودععاو )
 الف هللا ةدابعر متلاو سعشل |:داسعب نؤوديرت متتك نا لاشو امهقلخ ىذلا هللا اوديعا نكلورمقلاو سعثلا اودستذافهللاةدابع

 ىف»ي ( كبردنع نيذلاف ) هللةدايعلاو ناعالانع اومظعت' ( اوريكتسا ناف ) امهتدابع كرتىف هللاةدابعناذ امهودبعت

 ةدابعزم نولعال(نوءأسيال مهوراهلاولدالاب) هتان ولصي( هل نوعي ) ةكتالملا



 مهنأشو مهعدفاصلاخ هتلادجو ,هدو-؛ اودصق.نا اوعأوةطساولاالا اوبأودهاو عاام اولثتك ملو اود كسا ناذ ىف

 كيردنعو دادنالا نعراهنلاو لدالاب هنوهزن,نيذلا نونرقملا دايعلاهلو صال الابادحاسوادباع مدعيال ىلا هللاناف

 كو ةللوالاو نودبعت دنع هتلاهج رئفاشلادنعو نومأسال دنع اندنعةدجسلاءضوموةمأر لاوةناكملاو ىلزلانع ةراعع

 تاينال ةطحق تناك اذا ضرالا لال ريءتساذللذتلا عودشملاو ةريغمذ_بباي ( ةعقاخ ضرالائرت كنأ هنانآ نمو ١

 *ىش لكىلع هنا ىوملا يحماهاح أ ىذلانا) ع فنت (تبرو) تابنلابتكرحن(تزتعا ) رطملا ( ءاللاهيلع انلزنأ اذاف ) اهي

 نوايع (انتإآىفنودحي نيذلانا ) 4 تلصفةروس ) ةرورض ه م07 ]- ثلا ىلع ارداق نوكف ( ردن

 نمطلاب انتدأىف قأسا نع | ١

 اذادل ورفاحلا دحلا لاش

 ىفرفخل ةماقتسالا نعلام أ[

 ضرالا لال ربعتسافقش

 'تشداه ةدودم تناك |ذأ

 تابآ ليوان ىف فاردألا

 ةحصلا ةهجح نع نآرقلا

 ةزج نود ةماقتسالاو

 ديعو (.انيلع نوفخال)
 نفأ ) فيرحتلا ىلع مهل

 نم مأ ريخ رانلاف قلي
 اذه ( ةميقلاموءانمآى تاي

 نمؤملاو رفاكلل لد
 ةياماذه( متئشام اواعا)

 ىف ةئلامو سدا ىف ١ ل امملع انلزن أ ذاف ةعشماخ 0 20 ١ 8 0 ةفينح | |

 "ار / ىلاعت هلوت 6# © ريدبق ”ىثلك لعدنا ىوملا يحن اهايحأ ىذلانا تبرو تاق |

 3 ةيدصتلاو ءاكملاب لق انتلدأ ىف ىأ#«انايآ ىف ف قا نع نوارعىأ«نودهب نيذلانا» |

 ديد © انيلع نوفأمال  نوقاشيو نودناعبو انني آب نوبذكي لدقو طغللاو وغلا
 انمآ ىنأي نم مأريخ » لهجوب أوه « رانلا ف قلينغأ  لهجى أى فتازنلبق دصوو ْ

 ' انتايآب نونمؤي نيذلاو راسنلا ف نوقثي انئايآ ىف نودي نيذلا ىنعملا « ةدبقلاموب |

 0 © مثشام وا 8# رساينب رام لبقو ناع لبقو ةزج وهلبق ةمايقلاءوب ن نا

/ 

 ىنهع عوشملا نم راعتسم ةنماطتم ةسباي 6 ةعغاخ ضرالا ىرت كنا هنايآ نمو # |

 ءىرقو* تانئلاب حفتناو تفر خزن هك تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزتا اذاف ٍظ للذتلا |

 كك 'ىش لك ىلع هنا ىوملا يحل 5 اهتوم دمب 5 اهايحا ىذلانا 9 تداز ىا تأبز |
 ْ ب اننإآ ىف" ةماقتسالا نع 0 هك نودع ندذلا ناريدق إل ةنامالاو ءابحالانم

 .ىلع مهيزامتف 6 انيلع نوفكال  اهيف ءاغلالاو لطابلا ليوألاو فيرحتلاو نمطلاب !
 رانلاىف ءاقلالا 35 ا سا وب انمآ ىنأينمأ ريخ رانلا ىف قلي نفا# مهداحلا

 ديدش ديدهت © ماشام اواعا## نينمؤملا 0 داجا ىف ةغلابم انمآ ناينالاب |

 ؤ م2 لصف 0
 ١ امهو ءالعلل نالوق امو ىووسلا مط ومىفو ةوالتلا دوو منان عند :روسلا هذهو

 ا 0 نوديعت هايا 0 5 كه 0 5 0 باوصالا ناهجول

 هتبادحو تامالع نهو

 ضرالاىرتكنا)هتردقو

 هم ةرسكتم إذ( هيك

 رطملا (ءاملاالعانازنأاذاذ)

 راملاب ترسشدتسا( ت زنها) .

 ثعبلل ( ىتوملا يحن ) اهتومدعب ( اهانخأىذلانا ) هتان تذفتنا لاشو امئابنرثك ( تبرو ) تاسبنلاب تكرحت لا ْ

 نآرقلاو مالساا هيلع دمم انناياب نود_عح (انبايا فقنود4+نيذلا ناربدق) ءامحالاوةتامالا. نه (."ىث لكل هنا

 ملاعأ نم انيلع ىنال (انيلع نوفنعال) ءايلا مب تانقدا نإ كا ماسو هيلع هللا لص دمحم اننايآب نويذكي لاق

 مالسلاديلع د وهو ( ةيبقلاموب ) باذعلانم( انمآى ينم مأريخ)هءاحأو لهجوب ا وهو( رانلاف قلينفأ ) “ى
 اذهو ( متشام ) ةكملهأإ( اولعا ) هءاعصأ



 هب نولمعتاع هنأ ( ديعولا

 امهنيامو دبعب ناكمنم نودانب كئاوأوأ نوكلاهوأ نوبذعيىأ فوده ناربخو هءاجنيح ( مهءاحامل )هلي وان
 (هفلخ نمالوهيد. نيب نم) ضقانتلاو أل يدك( لطابلا هينايال )هللا ةيام ىح عينم ىأ( زيزع باتكل هناو)ضارتعا

 "(لسر لل يقدقامالا) كموقرافك كللوقبام ( كللاقبام ) دمعلل قمعسم (ديج ميكح نم ليزنت ) هوجولانمدجوب ىأ
 + لاقاملثمالا ) كلبق نم

 ةلزاملا تكلا ىف ةنعاطملاو

 ) ةرفغموذ] كبرنا (

 باقعوذو)هناببنالةجرو
 زوجيو مهئادعال ( مبأ
 هللا كللوشام نوكينأ
 نه لسرلل لاقام لئمالا

 نولمتتاع هنا ) مهادبعو
 مكلاعاب مكيزح ( ريصي
 (رك ذلاباورفك نيذلانا)

 نيح( مهءاحامل ) نآرقلاب
 هيما لا مهءاج

 مهيأ هيا اوله>و اوهو

 ا (هلاو) مهجران ةرخآلاىف

 باتكل ) نآرقلا ىنعي
 فيرش ميرك ( زيزع
 هفلاذ ل (لطابلا هيتاال )
 رو.زلاو لي الاوةاروتلا
 نيب نم ( تكلا ا

 نمالو ) هلبقنم ( هدب

 لاقو هفلاخمف' باتك

 ليج الاؤةاروتلاد,ذكتال

 بتكلا رئاسو روبزلاو

 هدعب نم نوكيالو هلق نه

 تأيمللاقبو هيذكف باتك
 مالسلا هيلع دم ىلا سيلبأ

 1/لاشام)هلاعفىف دوع(ديج ) هتاضقو أف مكح نه ملكت ( ميكح نم ليزنت )اضعب هضعب قفاون نكلو اضعب هضعب
 )بيذكتلاو مشلانم دحماي
 ![باقعوذو)هللانمآو رفكلا نم باننا (ةرفغهوذل )دحاي( كيرزا) ةلاسرلا غلبت (كلبقنم) لسر الم, ل يقدقامالا

 ًوفرحو هيفاونطهبمهرفكل مال نآرقلا( رك ذلباو رفكنيذلانا) هسبلع مكيذامج ( ب

٠ 

 ةيذؤملا تاملكلا نممهموق ه5 ؟هم رح رافك لسرال ( نورشعااو عب ارلاهزجلا |

 هلوقنم لدن 5 مه ءاحامل ركذلاباورفكن يذلا نا ةازاحناب دعو هك ريصب نولمعتاع هنا

 | نوكل اهوا نودناعم لثم قوذحم ناربخو فتأتسموا اننايآ ىف نودحلب نيذلانا
 عينمو اريظنلا مدع مفنل اريثك 6# زين عباتكل هناوإ# نآرقلاركذلاو نودان,كئاواوا

 لطابلا هيلا قرطتبال #4 هفلخ نمال و هيدي نيب نم لطابلا هينأيال : هغبرحتوهلاطب ىنأتسال
 ىو مكح نم ليزنتإل ةينآآلا رومالاو ةيضاملارابخالا نم هيف امواتاهجلانمةهجنم |

 رافك كللوقامىا# كللاقام ه8ةمعن نمهيلعرهظاع قول لكمدم <« ديج » كح
 || لوظاموا مههوق رافك مهللاقام لثمالا « كلبقنه لسرال لبق دقامالاو» كموق |
 / باقع وذو © هلايبنال نمآ نمل ه6 ةرفنم وذل كبرنا# مهللاقام لثمالا كن هلا |

 || ىحواام لصاحزا ىتمع لوقملا نوكينا لمتحت ىناثلا ىلع وهو مادعال هك ملا 1

 | نيذلاناو» الع مكيزاجف ركلاعاب ملعدناىأ# ريصب نولمتتاع هلا ظديعوو ديدتمأ
 || فود هنأ امهدحأ ناهجونا باوجىفو نآرقلاىنعي « مهءاجامل ركذااب اورفك ْ
 | نم نودانب كئاوأ هباوح ىباثلاو مهرفكب نوزاحي ركذلاب اورفك نيذلانا هردق ا

 أ سابعنبالاق « زي نع باتكل هناو يف ىلاعت لاقف ركذلا فصوىف ذخأأمث ديعب ناكم |
 هتضراعمنع اوزَع قاخلانأكفذو ريظنلا مم دعاا زيزملا ليقو ىلاعت هللا ىلع ميرك |

 ١ لطاببلا هينأيال يف ىلاعت هلوقوهو البسدبلا لطابلا دجنالف هعنمىنمع هللاءزعأ لقو
 | ظوفعلا ليقو هريغينأ عيطتسيالف ناطيشلاوه لطابلا لبق «هفلخ نمالو هيدي نيب نم

 | اذه ىلعف هفلخنم لطابلا هيتأبف دازيوأ هيدي نيبنم لطابلا هيتأيف هنمصقنبنأن م
 ١ ”ىحال وهلبق ىتلا بتكلا نم بيذكتلا هماياللمقو ناصقتنلاوةدايزلا لطابااىنعم نوكي |

 ١ ةهجنم اليبس هيلا دسجيالو هيلا قرطتنال لطابلانأ ءانعملبقو هلطببف باتكمدعب ٠
 , رخاناهفالو نامزلانم مدقتاعفربخ أ اع لطابلا هيتاياللبقو هيلالصي ىتح تاهجلا نم ٠
 1 هقلخ عيج ىلاىأ# ديج  هلافأ ميج ىف ىأ « مكح نم ليزنت © |

 « َكللاّبام ف لجو نع لاقفءايا معيذكت ىلع سو هيلع هللا ىلص هببن ىلاعت هللاى نعمت
 ءاببنالل ليقدق هنأىنمإ « كلبقنم لسرلل ليقدقامالا 8 بيذكتلاو ىذالانمىأ |

 كب نمآ و بانن ىأ#ةرفموذل كبرنا تبذك اي اوبذكو كللاقباك رحاس كلبق
 لجو نعدلو# 4 بيذكتلا ىلع رصأ نا ىأ « ملأ باقعوذو © ٠

 ( ولو 2 نآرقلا فلاختال لاقبو نآرقلانم صقنف ليربج باهذ دعب نمالو نآر قلا ىف

 غلبتن م كلسعأامكل لاقباملاقيو كلبقن«بيذكتلاو متشلا نم( لسرلل ليقدقامالا 0-2



 اا لح سلال ا ا يع
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 ,منعتاوناك ملاةغلب ىأ(ايمجعأ انآرق )ركذلاىا(ءانلعجولو ) مللاباقعوذو ةرفغموذل كبر ناهلوقوه لوقملاو كيبق

 ى>برعلا ناسلب تئيب ىأ( هتايا تاصفالولاولاقل) نوح رتقياكناكوامماوجىف ليقف محلا ةغاب نآرقلا لزناله نولوقب
 لوسرو مع نآرقأ اولقو اوركت الندي راكثالل ةزمهلاو صفحريغ قوك نيتزم(ىبرعو ىميأأ ) اتنمتاهمهفن

 ءاوس همالكمهشالو عصفبال ىذلا ىمحتالاو ةمهفتسةدودهةدحاو ةزمم نوقايلاىنلنع هيلا ليصل

 تانااناىتملاو عيصف ريغ و !تاصفةر وس) ناك اهعصف عل |ةمأىلا ل6 ]»- بوسنم ىمحملاو برعلا وأمعلا نم ناك
 مهتهاج ةقبرط ىأ ىلع هللا 1 ولا ا 2177101221076:818 39525717256572 ضت 7115 م كنج ج77 ب 72من

 منال اتنمتم اهيف اودجو
 اماو قلل نيبااط ريغ

 ةراشاهيفو مهءا ا
 معلا ناسلب هل او هال

 الياد نوكمف انآ رق ناكل
 هنع هللا ىخر ةفدحىبال

 ًارق اذا ةالصلا زاوجىف

 ىأ ( وهلق ) ةيسرافلاب
 اونمآ نيذلل ) نآرقلا ىأ
 قحلا ىلا داشرا ( ىده

 رودصوف امل ( ءافشو )

 ضرع كشلاذا كشلا نم
 ىف نونمؤيال نفلاو (

 مضوم ىف ( رقو مهئاذآ
 نيذلل ىلعاذوطءمدنوكل رجلا
 اونمآ نيدللوه ىأ اونمآ

 ١ « ايمجتا انآرق ءانامجواو ف ةبوقعلاب نيرفاكلاو ةرفملاب نينم ادعو مهيلاو كيلا
 | تاصفالوا اولاقل 9 ركذلل ري_مكلاو معلا ةغلب نآرقلا لزناله مهلوقل باوج

 , راكتا برع بطاخعو ىمجما مالكأ « ىبرعو ىمجاأ ف ههقفن ناسلب تنيب هي هنآ
 ' ةزجوركبىلا ةهارق هذهودمالكلو همالك مهغال ىذاللاقب ىمجعالاو ضيشعلل ررقم

 نباوافلا ةيناثلا لادباو دملب شروو ليهتلاودملاب ورعوباو نولاق أرقو ئاسكلاو

 بوسذم وهو ىمجيأ ”ىرقو ةيناثلا ليهست, دملا ريغب صفحو ناوكذ نباو ريثك
 تاصف اله دارملا نوكينا زوي اذه ىلعو رابخالا ىلع ىمعا ماشه أرقو معلا ىلا

 ١ لاطبا دوصقملاو برعلا ماهفال اينرع اهضعبو ملا ماهفال ايمعا اهضعب لمحل هنايآ

 0 فيك ت ايآلاىف تنعتلا نع نوكفنال مهنا ىلع ةلالدلاوا ر وذحلا همازاتساب مهحرتقم

 , كشلانم رودصلاىف امل ك«هافشو » قحلا ىلا :ىده اونمآ نيذلل وهلق 9 تءاج
 | ريدقتىلع 6 رقو مهن اذآ ىف » هربخ أدتبم « نونمؤيال نيذلاو #9 ةهبشلاو

 ' ميه اعئو هعامسنع مهفاصتل كلذو 5 ىمع مهيلع وهو #: هلوقل رقو مهناذآ ىفوه

 / ةئلزيغب ىأ © ابمعا انآ رقه سانلا ىلعءؤرقت ىذلا باتكلا اذهىأ « ءانلعجولو »©

 ىمجأأ 9 اهمهفن ىتح ةيسرعلاب هتايآ تنيبالهىأ « هنايآ تلصفالول اولاقاو# برعلا
 ةغاب باتكلالزنو ا ىنملاوراكت ماهفتسا اذهوىب نعل وسر و ىمجخ أ باتك أى أ« ىبسعو

 ١ اذهانلزن او لاناةيآآلا ىنممىف ليقواسسجت أل زنملاو اب عديلع لزنملا نوكي فيك اولاقل معلا
 | مهلوق صلو برعلاموقلا ىلا ىمجتلا مالكا !لزنأ ف يك اولوقب نأ مهل ناكل معلاةغلب نآ رقلا
 ١ نآرقلااذهانلز نأ مان اوءانمع طين الو همهفنال”الرقوانناذآىفوةنك أىفانبواق اواوقينأ

 | نا ليقورقوانناذآىفوةنك أ ىف انبولق اولوقينأممكع فيكف هنومهش مهو برعلاةغلب
 ١ ايدو ناكو ىىرضحلا نب صاع مال_غراسي ىلع لحد ناك لس هيلع هللاىلص هللالوسر

 لاقف ادم لعتكنالاقو هديسهيرضف راسي هلعئاعا نوكرسشملا لاقف كنا عا
 نآرقلاىنمي « وه » دعا « لق ف ةيآلا هذه ىلاعت هللالزناف ىنلعا هللاو وه
 أ كشلاو كرشلا ض صنم بولقلاىفام ىأ «ءافشو © ةلالضلا نم ىأ# ىده اونمآ نيذلل ف
 | *« ىع مملعوهورقو ممناذآىفنونءؤيالنيذلاو ا ماقسالاو عاجوالانم ءافش ليقو

 : ن.دالوهو ءافشو ىده

 رقو مماذآىف نونمؤيال
 افطع هيفنا الا مصىأ

 دنع زئاحوهو نياماعىلع
 هريدشو عفرلاوا شفخالا

 قوه نونمؤيال نيذلاو
 فذح ىلع رتو مهناذآ
 هم ميناذآ ىف ىلا ادكلا
 لارقلا ىأ( وهو ) رتو

 ةهشوةلظ ( ىمع مهيلع) 9
 ةكمرافك ( اولاقل ) ةمرءلاة ذا ىرحمريغىلعنآر قلاب ليربح انازنول ( _معأ انآرق ءاناءجولو) رفكلا ىلع تامنأ

 مهل ( لق) اذه فيك ىبرع لجرو ىسي أنآ رق( ىبسعو ىممعأأ))ةبرعلاب ( هتالآ )تب عوتنيباله ( تاصفالوا )
 ىملانمرودصلاىف امل نايب ( ءافشو )ةلالضلا نم ( ىده )هدءاحأو ركب ىبأ ( اونمآنيذلل) نآر قلا ىنعي(وه )دخت

 ( وهو )مم (رقو مماذآ ىف ) هباحأو لهجوبأ وهونآرقلاو مسوديلع هللاىلص دمعت ( نونمؤيال نيذلاو)

 ةج( ىجميلع) نآرقلا ىنعي



 دعبل نومم-ال ثيح نم نآرقلابناعالاىلا نودانب ماك مهعافتناو مهلوبقمدمل مهنأ ىنعي ( ديعب ناكمنمنوداني كئلوأ)
 قحوه مهضعب لاقف ( هيف فاتخاذباتكلا ىسوماني: آدقل و )ءامسالا حقايديعب ناكم نم ةمايقلا ىف نودانب ليقو ةفاسملا

 نه تقبس ةلك الواو)كباتكف هي .4٠" ز2> كموقفاتخا ( نورشعلاو عب ارلاءزلا ) اك لطابوه مهضعب لاقو
 تاذملا ريخاصأ ( كنز
 مهكلهال ( مهني ىضقل)
 ليقو لاصئت_با كالها

 ةدملاىهةشاسلا ةملكلا

 تاموصخلا ناو ةماقلاب

 الواو مويلا كلذ ىف لصفت
 ايندلا ىف مهنيب ىضقل كلذ
 راسفكلا ناو ( هاو )

 ( بيرم هنم كش ىف )
 لعنم ) ةميرلاىف عقوم
 عقندسفتق ( هسفتلفاحلاص

 هسفنت(اهيلعف ءاسأن هو )
 مالظب كيرامو ) رض

 'ىسملاريغبذعيف ( ديبلل
 لهجوب أةكملهأ(كئاوأ)

 ناكم نمنودانب) هباعحأو

 ديحوتلا ىلانودان مأك(ديعب
 ( انينآ دقلو ) ءامسلا نم

 (ناكلا ىنوهزاقل
 (هفف اتخاذ )ةاروتل اىنعي

 مهنف ىسوم باتك ىف

 هب ب ذكم مهنموهب قدصم

 تبجو(تقيستلك الواو)

 باذمااريخ أ (كبرنم)
 ( ىضقل )ةمالا ءذهنع

 دوهيلا كاله نم غرفل ( مهني
 نيكرشملاو ىراصنلاو

 بيذدكتلادنع اوبذعلوقب

 مهلبق نم نيذلا بذدعاك

 نه لاقيو كشاارهاظ (بيىم) نآرقلانم(هنمكش نا ) نيكرشملاو ىراصنلاو دوبللا ىنعي( م-مناو ) بيذكتلا دنع
 يلعاباعف هللاب كرش نه ( اهلعف ءاسأن مو) كلذ باوث(هسفنلف) هر نيبو هنيايف اصلاخ( اكاص لع نه ) ىسومباتك

 مرجالب مهذْخأي نأ ( ديبال مالظب ) د-اي ( كبرامو ) كلذ ةبوقع هسفن

|] 
| 

 نم نوداش كثل وأ ظ هب نو_مفشالف هنعاوعو نآرقلا عامسا نع اومكىأ

 باتكلاىسوم اني آدقلو ف نومه-لال ثيح نم نوداثب ممناكهبنوظعوباع مهعافتنا ْ
 | تقبس ةلكالواو ف كباتكف كموق فاتخااك بذكمودب قدصف ىأ « هيف فاتخاف

 أ نم غرفلىأ « مهني ىضقل »ف نآرقلاب نيبذكملانع باذعلا ريخاتىفىأ « كبرنم |

00 

 | نيثللىلع كلذ فطع نيفلتمم نيلماع ىلع فطملا زوج نمو تايآلانمه مهيري امم
 مهعاقساو مهلوبقمدعىف مهل ليثك هى 5 ديعب ناكمنم نودان,كئلو أف ىدهاونمآ
 قيدصتلاب ه«هيف فلتخاذ باتكلا ىسوم انينآ دقلو# ةدسب ةفاسم نهب يصل نك هل

 ةمايقلاب ةدعلا ىهو 4 كبرنه تقبس ةلك الولو # نآرقلا ىف فاتخاك بيذكتاو
 | نيبذكملا لاصئتساب * مهنيب ىغقا # لاحآلا ريد توا ذئنيح ةموصخلالصفو

 ةاروتلانم## هنم كش ىنا ##نونمويالنيذلاوادوهيلاناو مهناو »

 اهلاص لع نم بارطضالل بجود# بيب ص #نآرقلاوا

 كيرامو #8 ءرض##اماعفءاسا نمو  ةعفن « هسفنلف

 هلع نا سدل ام مب ل عفيف ديبعلا مالظب

 ةلقىف ءالؤه كلذك مهشملو مما مل ديعب ناكم نم ىعد نه نا|كىأ * كيعي ناكم

 ١ لعنم © كقدصو كب اتكنم ىأ « بيسهنم كش ىف ا د مهك الها لغو باذع
 © التف ءاسنمو © هسفنل هلعو هناعا عفندوعب ىأ « هسفنلف اهكاص

 :كيرامو © اضيأ هسفن ىلع دهم رقكوأ ةةياع ا وش عأ

 ”ىسملاريغ بذعف ىنعي « ديبعلل مالظب





 ريغب 0-50 0 صقحو

 اانا أنم) ىف اأ

 أ امو)؟مج قشنتنأ لق

 أ ]| اهلح ( تأزم لصحت
 21 0 ا | ا للا عضتالو ) دة

 ا | جورخنم'ىش ثدحام
 220520 0 021( الو لماح لجالو ةرغ

 03020 0 ير 0274|.« اعوهوالاعضاو عضو ا
 1 حب 7-5 ا 5 ْ ماقلاو جادا نمهلاوحأو ا, سال 1-21- يسم 11| «تماسو لج مايأددع رح

 0 3 : | نسحلاوةئونالاوةروكذلاو
 1 حل مستو ك2 اج هل 2

 دك - - محق 34 | مويو ) كلذييغو عيتاو

 97 ورنا رللا ١ 8< 42 ) قاكرش نبأ 3 1 ع0 رسب 0
 0 روب عا سداح دي » حوا جلو بوسي هيب جرح مشا جد 02

 ..ه> د 2<

 ا 7-2 قاكرش نافوثو هناسو
 ةركنم جرختامو 3 وهالا اهلعيالذا اهنع لئساذا ىا 5 ةعاسلالع دري هيلا ِ مج هيفو معز نذلا

 عججلاب تارك نم صفقحو صاعناو عفان ًارقو رسسكلاب؟ عج اهتعوا نم# اهماكا نم كانملعأ(كانذآاولاق) ميرقو

 لمتحمنو قارغتسالل ةدي نم ىلوالا نموةبفانامواضيااريعشلا عمج“ ىرقو عاونالا فالتخال | وهو كانربخأ لبقو
 نملمحتامو # هلوق فال ةنيبمنمو ةعاسلا ىلع ةفوطعم ةلوصومام نوكحتنا || املاءناكىلاعتهتلاذارهظالا

 مويو فهيةقلعت بسح اعقاو هلعإ انورقمالا  هلعبالا ب ناكع هك مضتالو ىثنا ]| لاح مللدلا مالعاو كلذ
 هك كانذآ اولق > مكحعزب «قاكرشنبا مهيدانب || ”ىثلابملاعال رابخالا اعأ

 ماق تقوولعال هلل يق لئاساهنع لأساذ ا ىنعي « ةعاسلاإعدرب هيلا مظلجوزع هلرت# | نوكينأ الاسر عاع قمح

 «اهماك أن مةرمث نم جرختامو ف كلذةف عع ىلا قلخلل ليبسالو ىلا عت هللاالا ةعاسلا 8 الانيوكستلا

 00 ىتأنم لمحتامو # قد. نأ لبق ىرفكلاوه سابعنب!لاقو اهيعوأنمىأ ْ 0 ديلا :

 ىثنأمأ وهلجلا ركذو عضولا نوكيىتدو هناءاسو للا مايأردق ملعيىأ هك هلعبالا | 5-85 3 3 00
 رافلاك ”ىشث لكم ثدحام ملعهيلادرب كلذكف ةعاسلا لاعديلا درئاكة آلا ىنعمو ككضأل د

 هنق بيصنق الوق فكلا اي حاصلا لجرلا لوقيدق تلقناذءءريغو جاتنلاو 0 ما لاو

 ىلاعتهتلاماهلا نم وهفالوقاولاةاذا كراس نومحملاو ناهكلا كلذكو | ا يع
 مينكعالف نومجملاو ناهكلاامأو هيلادرب ىذلا هلعنم ناكف هيلع مهايا هعالطاو |تارع نم جرخامو )هللا ريع
 وه ىلامتدقلا لعو بيصيال دق فيعن نظماعداهتاغاعن اوبل هنولو قدامى ش ىف مزهللاو مطقلا ظ اناا نعل (اههاك نم
 نيكرسشملا ىلاهتدّتلا ىدانب ىأ دك © مدان مو هوإطدح ًأديفدكر شيال ىذلاهبعوطتمل نيل | لعل 0 امو )

 0 ١
لاىأ ع < ئاكرش نبأ 3 و لوقف

ي < اولاقؤ ةهل آامنأ وعدن نيذ
 هك كان ذآ 2: نيكرمشملا ند

 كيد

 )َ ىا 2 (كانذآاولاق) ىلاكرمث منا نولوقتو نودبعت مثك نيذلا(قاكرشنبا )هلل لوقيفراناا ىف( مد انموبو)هريغ



 1ك تر ا تا ار كا
00-0 
 ا

 اواضمهنال مدهاشيدحأن م انماموأ كلدحوهوهنمالاانمامو اكيرش كل نايده ثيم ويلادح نمام ىأ(درهش نم انيام)
 هلرسشلا نمانيلااوفاضااع دهشي ديهش نم انمام ىأءاكرسقلا مالكوه ليقو عيوتلاةعاسفامورصبمال هتهلا مهنعتلسو مهنع

 (ناسنالا) لعال (مأسيال) ب رهم(صيح نم مهلام)اونشب أ و(اونظو)ايندلا ىف( لبق نم) ن ودعي( نوعدباوناك اممهنه لضو)
 ريسملا هلامدنهريدقتلاوةمعنلاو لاملايف ةمسلابلط نم ( ريما ءاطد ئه ) ةمئاق ةعاسلا نظأامو هلوق ليلدب رفاكلا
 قيرط نم نيقب رط نم هيفا وب ةجرلا نم( طونق) ريا نم( سؤيف)رقفلا(رسثااهسمناو) ل وءفملاىلامضاول غافلا قَد

 رسكشو لءاض بف سأل ارثأ 4 تاصف ةروس مل هياع رهظينا ه4 "ةم]فح طونةلاوريركتا قيرطنهو لوعفءانب

 : مهل دهشي دحا نه » ديهش نم انءام 9 كاتلعا 1 ىللذف نفاخ را عطش ىا | لاخلا انياع امل مهنع انأريتذا كرمشلاب

 ةفصان_هوهحوروهللا || ءكرشلالوقوه ليقوانءاواض مهنال مهدهاشي دححا نمؤا خبوتل مهنع لاؤلأ نوكيف |
 ىلاعتهلوق لياديرئاكلا || نودبس « نوءدب اوناكام مهنع لضو 98 نيقع اوناك مهناب مهلدهشي نم انمام ىأ |
 هللا حور نم سأيسالدنا || برهم «# صحم نم مهلام ف اونقباو «تاونظو » هنوربال وامهعفنبال © لبقنم ف
 نئلو)نورفاكلاموقلاالا || ةعسلالط نم# ريما ءاعد نم ف لعال ناسنالامأسي ال9 ىنلا فرح هنعقاعمنظلاو

 ءارضدمب نمانمةجرمانكذأ || لضفنم ه# طونقس ويف ةقيضلا# رشلاهسمناو 9 ريخلابءادنم ”ىرقوةمعنلاىف |
 ( ىل اذه ناوقيل هتسم || دقو نورفاكلا موقلاالا هللا حورنم سأيال هنا هلوقل رفاكلاةفص اذهو هئج-رووللا

 ايكو مانع رئاذاول | تلقا سأيلارثا روهظنم طونةلافامو ربركلاو ةينبلا ةهجنم هسأيوف غلوب |

 ةمدوأ ضيم دب || هقممسا © ىلاذه نلوقيلو» هنع اهجيرفتب © هتسم ءارض دعب نمانع ةجر هاسنقذا ١
 ل لوو دس نئاو فموقت « ةعئاق ةعاسلانظاامو © لوز,الاع ادىلوا لمعلاو لضفلا نم ىلاع |

 ١ ا لطو قخاذد , ىلامعئ هللادنع ىلن اك مهوتلا ىلع تماق نلو ىا * ىلا دنع ىلنا ىبرىلا تءحر ْ
 ا ا مل كنفنبال قاقعسالف ايندلا من نم هباصاامنا هداقتعال كلذو ما ركلانم ىنسحلا ةلاخلا ئ ىف و قحاد# ى 0 :

 ا باذملااوأرامل كلذو اكيرش كلنأ ده_ثيىأ « ديهثنم انمام » كانلعأ ىأ |

 ايندلاىف نودبعي ىأ « لبةنمنوءدب اوناكام مهنع لضو ف مانصالا نم اوربت
 ىأ « ناسنالا مأسيال  ىلاعت هلوق ## برهم ىأ « صحم نم مهلام اونظو ف |

 0 ةمصلاو ىنذلاو لاملاوهو ريخلا هبرلأسي لازءال ىنمي« ريذلا ءاءدنم # رفاكلا لعال
 ناوزاخاف نركب « طونق 8 ىلاعت هللاورنمىأ #6 سؤيف» رقفلاوةدشلاىأ «رشلا هسهناوإ# |

 لوقباك ( ىبر ىلاتءجر ١ لرد دس نه  ىنغو ةئفاعو ازيخ ءانينآ ىأ © انمجحر هانقدأن الو و هج ل1
 ( .دنعملنا ) نولسملا أ امو » لمعي هقمتسأىأ « ىلاذه ناوقيل جف هباصأ ءالبو ةدش دعب نم ىأ « هتسم

 ىأ(ىسعلا)هللادنع أ اذهلوشب « ىبرىلا تءجرنألو# ثعبلا نم نيق لع تاو ىأ 4 ةعاق ةعاسلا نظأ

 وأرب لاممأو لضفوريخ

 امو)ىن-ع لوز اليلاده

 امى (ةمئاق ةعاسلا نظأ

 اذه لبق تكالاثاقوكا_:!طعا

 اوناك امز مهم لش ممعلضو ( ادحاكنوددبعدنأ 0020 اخ و اف ( هسفن ىلع دهشي ( د.هش نمانهام )

 رانلا نم ةاحالو ثخدالو الم نم 0 مهلام ) اونقباو اولع ( اونظو ) امندلا ف ( لبقنه ) نودبعي ( نوعدي

 رةفلاوةدشااهتءاصانا(رغاا هسمْنأو ) ةدلاو دإولاو لاملا( ريدا ءاعد ند زرتغال و لعال رفاكلاىنءعي ( ناسنالاءاسيال )

 دعب نم ) دلولاو لاملاب انمةمعت ( انم ةجر ) ءانبصأ( ءانقذانئلو) هللاةجتر نم هطنفأو "ىتسبآ ريصف( طوقا سوف ]

 دم لوشاك أك ( ةغاتإ ةعاسلا مايق ( ةعاسلانظأامو) ىف هللا «ري- ( ىلاذ_ه نلوقيل ) هتاصا ةدش ( هتسه ءارض
 (ىنسعلا):رخ آلاف ( هدنعملزا) ميسو هيلع هللاىلص دج لوشاك (ىب رىلا تح رنألو ) ثبلل هنم اراكتامالسلا هيلع

 مامصأو ةعسر ىبأن. ةيتعوهو ةنملا



 0 واعاع او رفكن يذلا نمي ننافإامندلا سم أ ىلع كال 1 اناقة لا وةماركل ندى اةلاخلاوأ هللا
 ضرع ناسنالا ىلع ا )مه ءرتشال دددش (ظيلعغ باذع نم مه ذنل و )باذعالةبجوملالاعالا عماولعام

 ١ نعدعارتو(هبناج أت و)ءركش نع ض ىعأو ملا ىسنفةمعنلاهنرطب أ ةمعنب هللا هباصأ اذا ناسنالا نابغط ن-هرخا ب رضاذه

 0 ةلزتم لزب ةهكيحو “ىلا نى هسفن عطوه هبناح عض وب نأ هققحمو مظعتو ريكتوهسفن افخر أ 5 اعدو هللاركد

 |! (رشلاهساذاو) هسفنب ىأتولاق هاكف هتاذوه سفن نودي رز زعلاهتاحىلاو هتهح ىلا تدتك باتك-!!لوق هنمودهسفن

 هاعدلاةرثكل ضرعلاريعتسا دقو ع رضتلاو لاهتبالا فذ أو ءامدلا ماود ىلع لبق أ ىأريثك (ض؛سعءاعدوذف ) رقفلاو رضضلا

 الوباذعلا ةد_كالغلا -4 و5 رجس ريعتسا اك 4 نورشعلاو سماه اءزملا م مارحالاةفص ندهوهوهماودو

 طونق س ٌوبفهلوق نيب ةافانم

 ضب سعءاعدوذفه4وةنيبو
 ىف ىناثلاوموقىفلوالانال
 ءاعدوذوربلاىف طونقو أموق

 طو-قو أر علا ف ضيع

 ناسالاب ضي ىعءاعد وذ ب اقلاب

 ءاعدوذ ملا نمطونقوأ

 ىئوربخ أ( متيأرأ لق) ىلاعتمتل
 دنع نم)نآرقلا(ناكنا)

 مدع م(: مرفك مندل

 (لضأ نم) هللا دنع نمدنا
 نمي) هلوق عضو هناالا ركتم

 عضوم (ديعب قاقش ىفوه
 مهتفصو مهلاح ان اين كتم

 (قاف آلاف انتايآ مهيرنس )

 ابرعواق رشدالسبلا مف ند

 ةكم حف (مهسفن أىفو)

 نيذلا) نربخحا#( نكيننلف )
 مهرفكق (اواعاع اورفك

 (ظيلغٍبادعنم مش دنلو)

 رانلا ىف نولدعب انواديدش

 ١ مهن رصبنلو مهلاعاة قش اولع اع ِه مهن يغلف 4 اورقك ىذلا ني ِِك هلع ا

 . اذاوؤ# هنع ىصفتلا مهنكعال ©« ظلغ باذعنم مهنشذناو و اهيف اودقتعاام سكع

 3 بهذوأ هنع فرحتاو 0 هسا لانو و ركشلانع * ضرعا نا_سنالاىلع [:رعن| ا

 ا تبنح ىف ىلاعت هلوقىف بنحلاكس فتلا نع زاحم بناخلاو اريكت هتيلكي هنعدعاشوهسفن

 ناهعدلا ممشتم ضع هلام راهتسم ا 0 ضارع ءاعدوذدف رشا هسماذأو هب هنبا

 هضرع ناك اذاذ نيدادتمالا لوطا لوطلاذا ليوطلا نه غابا وهو هرارقساو هن رثك

 . نآرقلاىا « هللادنعزم ناكنا © ىنوري خلا «# ميأرألق يه هوطب كتظاف كلذك

 « دعب قاقشف وهنمب لضانم وه ليد عابتاو رظن ريغنم « همترفكمت © |
 ْ ديزا اللعتو مهلا احرش ةإصلاعضوم لوصوملا مضوف مكنم لا نم ىا 0

 ' ثداوحلانم ه.مالسلاهملع ىنلا مهربخا امني « قاذ الا ىف انتايآ مزز مهلال |

 ' كلام ىلع روهظلاو حوتفلانم هءافلخلو هلهتلا سسيامو ةيضاملا لزاونلا راثآو ةينآلا |

 / ةكملها نيباهف رهظام « مهسفناىفو 8 ةداعا قراخ هجو ىلع برغلااو قرششلا
 ةردقلالاك ىلع ةلادلا عنصلا بئامعنم نامسنالا ندب قاموا مشلحامو

 «اولعاع اورفك نيذلا شنالف »8 ةرخ آلاف ىتطعيس ايندلا ىف ىتاطعأ اك ىتفملاو |
 - ىلعانممت أ اذاو ظيلغ باذعنم مهتقذناو » مهلاعأىواسم ىلعمهنفقونا سابع نبالاق |

 ' # ريثلا هسماذاو © مظعتو ريكتودسفنب بهذىأ « هناي ىأنو ضرعأ ناسنالا
 ا ةكم رافكل دحاي لقىأ # لق 2 رت أ » صا ىع ءاعدودف# رقفلاو ةدغلا ىأ ا

 ند ٠ هوك دحح ع » هن مترفك مث 88نآرقلا اذه ىنسي هللا دنع نم ناكنأ متادأ#

 ا مكم لضأ دحأالف ىءملاودئع كادعل قحلا فالس ف أ » كيعإ قاقشو وه عع لضا

 ىأ 4 مهسفنأ ىفو »» ةيلالا مالا لزانم نمي سابعنبا لاق# قاف آلا ىفانتايآ معرنسإ

 | داللاوىرقلانم خفياموه قافآلاىف لبقو ردبموب ممبلزنامليقو ضايمالاوءالبلاب |
2-2-7 

 ) ىلع ) نءدعأس ( هبناحىأتو ) كلذ ركش نع (نض معأ 0 دلولاو لاملاب رفاكلا ىنعي ) ناسنالا ىلع انمتنأاذاو )

 متيأرأ )دحيإ مهل ( لق ) ةيتعوهو دلولاريثكلاقو لاملابليوط ( ضيسعءاعدوذف ) رقفلا هباصا(رسثلا هساذاو ) ناعالا

 نع ( لضأ نم )يك مكب لعفباذام هللا دنع نم سيل هنانآر لاب ( هب مترفكمث ) هللا نم نآ رقا اذه لوب ( هلبادنع نم ناك نا
 سو هيلعهللا لص دمت مم ةديدبش ةاداعميف لاقبو ىدهلا وقملانع ( دس )فالخ ىف( قاقشىف وهنغ)ىدهلاو قسحلا

 فارطاىف (١قاف آلاف ) انتردقو انتدينادحوو انبئاع تامالع ( انتانآ ) ةكملهأ دحعاي ( معداس) لهج ونأوهو

 ضارمالان ممهسفنأىف مرتو ( مهسفنأىفو) مهدعب نمنيذلاو هومثو داعلثم مهلبقنمنيذلا نك اسم بار نه ضرالا
 كلذريغو بئاصملاو عاحوالاو



 در رو د للا كرولا ناي + انتوا لل رخل ١ ١
 07 , م 0

 هلوتو فوذح لومفملاو لع هناىلع عفرلا كبر سوس( برب فكي )اسال أ. راى قا
 ميفكتملوأ ىأديهش “ قش (تاصفةروس 1 نكيلوأ هي[ مة. الج هرب دقت هنم لد, ( ديهش

 ىش لك ىلع كيرةداهش . . -_ 1

 الل راد نامانسمو هلو 0 1 ركع هللا لسلوسرلاو انآ قارا ا 4 قحلا هاب ش

 ء لد 1 ديه ل و اه» ىف و جمالا 1 دان داكيال وهشيافكْلا لصحي

 راهظاب ك صا قد ل قع لك مع 0 لكىلع ىلا_ءادنا كفكيملوا ىنءملاو هنمأإ

 تى مواوامهااحو كااح ل. 1 0 ماطم وات ءد وعوأأ هان .ثالاركا سس قء> م ةدوءوملا تايد آلا

 # ةبعىق معاالا © ةئاخ هيلع نحال ىد لكى عاطم ىلا اهنا يمال ءامدارناسنالا

 2 هناالا 3 او ثعبلاب## مج رهأقل ن 1 0 فول ضخ وهو مضلاب ىرقو كش

 0 نوه اهتم ىثدنو شال اهلعردتقم اهاع صاشو ءارشألا لمح ملاع. »4 طع َئى دش

 ا 0 ركع 0 20 أرقم 2 هلع هلئأ هللالسأ

 هَ قطافأ مهل نيبت دن و وهو مسن 5: 90 دلع أ

 هللا ىلص ادعنأ مهل نيب هلك هللادنع نم دنا نآرقلا نيني ليقو مالسالان د عا ا

 نمضرالاو َت اووتلا راطقأ قع قاف الاف ليقو ىلاعت هللا لبق ند دوم ودلع || /

 هيوري_س مهشا ىو
 كلذدنعنونيبتيف هنو دهاشيو

 بمغلا ملاع ل: زت”نآ رقلانا

 دبهش ”ىش لكى عوه ىذلا

 كث(ت ةيرص ىف م هنأ الأ 1

 لكب هناالأ مهر ا 9

 لمح ملاع ( طم ”ىش
 اهليصاشو ةامشالا

 اهتطاوبو اهرهاوظو

 ةيفاخ هلع ىن الف

 ميركل ىلع مهيزاجمف

 مهبر هاقلف ميسو

 ظ
1 

|| 
| 

! 

 هه ىروش رويل م ىف عب مهسفنأأ ىو 5 ا ئإاو رامالاو ناك الا موجتلاو ريقلاو 1 ا

 ه4( ثالث ىهوةيكم زلجح موأ# : ىلا هللا الا هاشالا هده ىلع ر دق ال ىنعي ق داش ًامهانيت. ىقعدعسلا ديوك | 1

2 
 مهفكيملوأ لقوويلاءتهتلادت ءنمنآ رقلان وتب 'ىش لكل عدنأكيربفكي 1 -- 1 ةنأ نوسجو 1-0

 ةيسعىف مخاالأ #“ ىثدهنع بيغيال دهاش هي اودع وتلا ىلع مهل هللااهرعتو الات ككل 1 ٍ

 خيم !اءىأ © طي“ ىث لحب هناالأ#» ةمانقلاو ثعبلا نم مظع كش ىفى أديم رءاقل نم |

 هءاتكر رارسس ًاوءدارع لعأمتلاواد دع“ ىد لكى صح ًارالع؟ ىد لك :طاحألةيلنال ىلا تام 1

 هل أ مهل نيت ىح)

 ىنلا مهللوقبامنا(ق 1|

 (كيرب ف كيل وأ) قا اوه
 كير مها نيبام مهفكي وأ

 هيض 1 ا منآلا رابخأن م م 1 قىراوشلا هروس ا قس يح ةروس ريس

 ١ مد ارجأ هيلع مكلتساال لقاهلوأ ةنندملابتلزن تايآ مبدأ ا ديوش) مهلاعأن م ا : . 0 عدنا ) ريذأ ديغ نم |[ مد( الا سابعزا نع كح وروهمجاو سابعز ا لوقىف ةكم اح
 | مك 10 00 0 ىندلا نم اهيف لقد 2-35

 (ةيلسع ىف )ةكم لهأ( هال

 ءاقل نم )ب اسراو كش ىف

 توملادعب ثعبلان ه( مجر

 نع ( 'ىث ليبهتاالأ ) |
 لاع(طخ) _موقعو مهلامأ

 م يا 0 هو ليس وم لوقا لإ نقر
 ىلا ةرو_سلا نمو روح ': :

 ىو قع جس ابقركذش || م ةئابيخو ثفالا ةئالثو ةياك نوسو هتان 0
 تايآ عبسالا ةيكم اهلك مد ملعأ ىلاعت هللاو افرح نوناعو ةيلامثو ف 0

 وج هت مكلأسأالل ا : 1

 ةتسو هلاعام امالكو ةبآ نوسحاجانآ تاسدم م نواف رومال امنع نأ كلذزا هاو مئالا رئابكن وبنتحي نيذلاو هوقنم دباس أو قردصلا ركبىلأىف تازن تانآ سوة آلا رخآ ىلاهل بيحم اا مدعب نمهتلاىف نوجاحن نيلاو 2-4

 -ه اذرح نونامثو ةينامثو ةئامسج و فالآ ةئالث اهفورحوذونامم 1



 ْ ةةاسم واهتاوخاب اقيفات صء.هكل افلاخم ةباتك (قسع) نم ( 2 لصق 4 ميحرلا نجرلاهللا مسب 9#

 (كيبق نمن.ذلا ىلاو)ك بلا ىحوب باتكلاكلذ لئموأ ىحولاكلذ لثم ىأ ( كيلاىحوب كلذك ) ةدحاوتيآ

 ءاحوأو رولا نه اهريغىفهلثم كنلاهتنا ىحوأ دق ىناعمل نم ةروسلا هذه هتنعتتامنا ىتعي ( هللا )كلبة ند ل_سرلاىلاو

 ىف نآرقلاف قاعملاذهر رك 0 ك١ 0 هللانا ىندملاو ا او سماخلاءزلا م هلسرملا ىنمي كلبقنهىلا
 - ا1 ةيوا_ىعلا ىتكلا عيج

 5 مجرلا نترلا مس الج حلا اديينتا نم اهف
 كل ني طرا لصف و نامساهلع « قدعج هدابعل ميظملا فطالاو
 كيلا ىجوب كلذك 9 قسم "ىرقو ميءاوحلا رئاس قيباطل لصفلاف ادحاو أ هتلاوضر سايعنبا نعو

 ىناتملانم ةروسلا هذه ىفام لثم ىا < ميكملا زيزعلا هللا كلبقنم نيذلا ىلاو أ] بحاص ىننم سيلامهنع
 عراضملا ظفلب ركذ امناو كلبق لسرلا ىلاو كيلا هللا ,رحوا اهئاصحما لثم ءاحياوا || محن هيلا ضو الا
 نبا أرقو هنداع هلثم ءاحنا ناو ىحولا رارق“ا ىلع ةلالدلل ةيضاملا لاخلا ةراكأ ىلع [| ءاحلا مب ىجوب قسع

 ىجوبو ردصه وأ هريثخ ىلا دئسملا هريخ ىحويو ًادتبه كلذك نأ لع متفلا ىو ريثك || ىلعدللا مسا عفارو كس

 هلع لدام ةءارقلاهذه نان ررقم هل ناتفص ميكحلا زيزعلاو ىجوب هيلع لداع عفتيم هللاو كيلا ىلا دنسم

 نونلاب ىحون ةءارق ىفاكءاد-ةالا وا ةقباسلا ةروسلا ىف سماك هه ىحوملا نأش واعل || نملاق الئاق نأك ىحو»
 هوقو ناتفص ميكحلازيزملاوا رابخا هدعبامو زيزعلاو || (زيزعلا)هللاليقف ىحوملا

 م6 رجلان ْعَلاْدَ ا ( مكمل ) ريما
 هلوقوهلمف ىف بيصملا

 قسع حفورح ا لضفلانب نيسملال كش «# قسعمج 8 لجو نع هلوق ##

 ىرخ تروف مجاهلئاوأ روسنيب اماللاقف صء.هكو رااوصملا فورح ع ملو
 قلااتاوخأ تدعو نيتنآ تدع قسع منال هربخ- قسعو أدتبم جس ناكف اهرئالظن
 فورحاملا !متاوخاو صء.هكيف اوفات مل ليوأتالهأ ناللقو ةدحاوةبآ عطقن مل

 اهانعم لاقف ذاعف اهاعحو فورحلا زيحنم مهضءب اهحرخاف مسىف اوفلتخاو ىحمتلا

 ءانس س هلع ع هدجم م هلخ خ سابع ىءالاقوهلصأ ىلع قسع قبو ىضق يأس مالا ج

 رهاق نه فاقلاو سودق نهنيسلاو زب زعلا نمنيءلا نا لقوا لدحو نع هللا مقأهردقق

 | ىلا موقنم لوممت كلم م زيزءاااهبف ليشو لياذلااهيفزدي شرق برح ح لقو
 لقو هقلخىف هللاةردق ق فسوب و مهداصقل شيرقل ودع ع موق |

 نيءلاو دودمملا كله يملاودوروملا هضوحاحلاف (سوهيلع هللا ىلصدي نأشىف اذه
 كلملانم هبرقو دومحلاماقملاىفهماق فاقلاو دوهثملا ءوانس نيسلاو دوحوملا ءنع

 كلذلف قسعمج هيلا ىحوأدقوالا باتك بحاص ىننم سيلسابع نءالاقو دوبءملا
 ىحون كلذك ءانعمملقو « كيةنه نيذلاىلاوكلا ىحوب كذك ىلاعت هللا لاق '

 « مكملاو كلم © زيزملا هتلا# كلبق نه نيذلاىلااذيح -وأك بغلا رابخا كيلا
 اكو هيف فاضو مث كلا زيزءلا هللالاقف ىحوبنم ليقدناك ىنءملاو هءاصيف

 « ميحرلا نجسرلا هللا مسبوط

 ىف سابع نبانع هدائسابو

 0 امم ىنا 0 ىه لاق

 مملا وها ءالال وش هسفن

 نيسلاو هلعنبعلاو 5

 لعهيردق فاقلاو قاس

 لكماهلا لاشو هقلخ

 ليوحنممملاو نوكي برد

 لك نيءلاو نوكي كلملك

 نونس نيسلاو نوكيدعو

 تناكملاو تسول(

 مدقلاقبونوكي فذق لك
 رانلا ىف بذميالنا ا مسقأ

 هللاالا هلال لاق نم ادنأ

 | 4« لاقف ) ا كيلاانيحو أ لوقب لسرلا نم( كلبق نم نيدقلا ىلاو كيلا ىحوب كلذك )هءزام قاوهءرلارباصاخم

 َ هريغدبءيال نأ سم أ هئاضقو أ ىف(مكحلا) هب نم ؤيرال نم ةمقنلاب( زب زملاهللا ) لسرلا نم كلبق نم نيذل املا انيح ذأ كذا
 هناضقوا هسمأ ىف ميكس اهناطلسو كلم ىف زيزعلا لاَشو



 .ىلعو عفان هايلابو ( تاوماداكت ) هناهرب ( ميظعلا ) هناش( ىلعلاوهو )اكلمو اكلم( ضرالا قامو تاوملا فام هل لإ *

 نهتحن نم راطفنالا ىلع لدنل ىناثلا ىلعو ةهجلا كل:نم هنأشولع ىلع اهلداو تايآآلا

 رسفول لب رفاكلاو نمؤملا مب ةلجخلا ىف كلذو ةعاطلا ىلا هب رقملا بابسالا دادعاو

 ظح وذ وهوالا قولخم نم امذا © مبحرلا روفنلا وه هللانا الأ له ةعافشلا هندارملاف

 « ضرالا ف نمل نورفغتسيو 9 مر ىماب نولصي لبقو هلالحت قيليالاعهنوهزنيىأ
 لمتحم لدقو ةكتالملا هلرفغتستنا قحعسإال رفاكلانال رافكلان ود نينمٌؤملا نم ىغأ

 لمتحيو مهل. ناعالا بلط ةطساوبف نيرفاكلاق حيف اما ضرالا ف نم عج نوكيا
 نءزوامتلابف نينمؤملا قحىفامأو باقعلاب مهلجاعبال نأ ناقمتسالا م دارك وكنا

 نءؤملا هيف لخديف مهل قزرلا لاؤس وه ضرالاىف نمل مهرافغتسا لبقو مهتآبس

 ظيفح هللا 8 ادادناو ءاكر ش هل اولمج ىأ # ءالوأ هنودنم اوذختا نيذلاو ©

 | دمحم نوعسإ ةكئالملاو  سنجلا اهي دارملاناف ضرالل ريمشلا لبقو ىلوالا قيرطلاب

 | نينمؤلاب صخم ثيحو داما لب ناوسيحلا ع عقوتملالاقخا عفدي اف ىعسلاب رافغتسالا

 ا هسدقت ىل-ء ةلالد ىلاثاا ىلءو هتمظعل ريرقت ةدايز لوالا ىلع ةباآلاو هتجرنم

 | ةكّتالملا رافغتساب هامنثلا ةملكلا كل: ىلع باقعلاب مهتلجاعم مدعناو هيلا سنام
 | ظيفحهّبا »© ادادناو ءاكرش # هايلواهنودنماوذلانيذلاو9هتجرو هنارفغ طرفو

 | نرطفتي تاومسلا داكت مظعلا ىلعلاوهو ضرالا قامو تا وعسلاىفام#إ ف ىلاعتلاقف

 / ةمظعنم اهيلت ىلاقوف ةدحاو لكر طفن:لبقو نيدرالا قوذنمىأ 46 نهقوفنم
 | « مر دمى نوح ةكئالملاو ل ادلوهتلاذنا نيكرشملا لوقنم لزقو ىلاعتهقا

 ْ ةرفنملا ىطمي ىلاعت هلا تعي « ميحرلا روفغلا وه هللا نا الأ » رناكلاو

 ظ ىلاعت هلوق # ةلماشلا ةماعلا ةجرلا هعركو هنع اهيلا ميو اهوا

 هاوقدعب هئيحديلع هلدب هتمظعو هللاناشولعنمن رطفتين دكيمانعم وركبونأو ىرصب نرطفنب ئقةث. (نوقوفن م نرطغتإل] |“
 ةيناقوفلا نهتهج نم راطفنالا ”ىدتب ىأن هقوف نم ىنعمودنم نرطفتي تاوعسلا داكت هلوقك | دلو 4 مبئاعد نم لبق وميظعلا ىلعلا

 غلوب هنكلو تاوم-لا تحن نيذلا نم تءاجامنال رفكلاةلك اهندتداجىتلا ةهجلا نم نهتنمنرطفتيلاقينا سايقلاناكوأأ
 ةهانم نرطفنب ندكي لبق 4 ىروشلا ةروس ) هناكقوفلا ه4 موا ز>- ةيجفةرثؤمتلمسف كلذ

 | رخالا هوجولا ىلعو هل ناربخ 4# ميظعلا ىلعلاوهو ضرالا فامو تاومسلا فام هل
 | « نرطفتي » ءايلاىفاكلاو عفان أر قو تاوعسلاداكت و هتبكحو هتزعلر رقم فانئتسا
 | هنالغلب'لوالاو ن رطفني ركبوباو نايرصبلا أر قودل دلو اءاعدا نم ليقو هتلا ةمظع نم نقشت
 | نم © ردان وهوثينأتلا ديك أتاتلاب نرطفتن”ىرقو رطف عواطم اذهو رطفعواطم

 | مظعا نال لوالا ىلع اهصيصختو ةيناقوفلا نهتهج نم راطفنالا ”ىدتبإ ىا 6 نهقوف

 ىلاةهملا عد نهقوفىتلا

 نم نهقوف نم لبقو نهتحن
 ةعحارةيانكلاةضرالاق وف

 م رآلا مع هنالضرآلا لا

 ام ةرثكل نققشت لقو

 ةكئالمللا نم تاوعسلا ىلع

 ءاعسلا تطأ مالسلا هيلع لاق

 اهفام ًأطتنا اهل قحواطأ
 كلم هللعوالامدق مطوع

 دحاس وأ عكا ر 1 منا

 دمحم نوع ةكئالملاو )

 نورب املاعوضخ ( مر
 نورفغتسو ) هتمظع نم

 . نينم ملل ىأ(ضرالا ىف نمل
 نورفغتسيو هلوقك مهن

 مهيلع انوَح و نيذلل

 نودحوبوأ هتاوطسنم

 زوالاع هتوهزتيو هللا
 هل ني دماح تافصلا نم هيلع

 ةعاطلا نه مهالوأام لع

 مهض رعت ندا وأ رام نيبجعتم
 .نورفغتسيو ىلاعت هللا طوعسا

 نذلا ضرالا لهأ مؤ
 ةماكلا كلت نه اًوريت

 ملحمنأ مهبدىلا نوبلطي وأ

 مهلجاعيالو ضرالا لهأ نع
 ظيفح هللا) ادادنأو ءاكرشهل اولعح أ ( ءايلوأ هنود نم اوذْمنانيذلاو) هل( مح رلاروفغلا وعشان االأ) باشا ٠

 داكت) ”ىث لكمظعأ( ميظملا ) ”ىثلكىلعا( ىلعااوهو ) ءؤاماو ءدببع مهلك قلما نم ( ضرالافامو تاوعسلا ىفامدل )

 نومعسي) ءامسلا ىف(ةكّتالملاو)دوريلاةلاقم نم لاو نجر لا ةبيه نم ضب قوفاهضعب (نهقوذ نم ) نقشت (نرطفتي تاوممسلا
 (روفئلاوههاناال 1) نيصاخملا نينم وملا نم( ضرالاق نإ ١ ةرفغاابنوعدد (نورفغتسيو )ممر صاب نواصي ( مجردم#

 لغفح هللا )مانصالا نماباب رأ (ءايلوأ )هللانودنم(هنودنم)اودبع(اوذختا نيذلاو) ةبوتلا ىلع تامنلل ( ميحرلا )بانل



 1 0 0 2 1 و هب وعفم وهو | مهي رف دعا «اتنامو زف اهبرهيزات مهلاهاو مهاوحا لع بقر  مهيلع | ع هر

 عضاومىف نآرقلاىف رركم هناف ةمدقتملا ةياآلا ىنمم ىلاوا ىحوب ردصم ىلا ةراشالا .« ايرع انآرق كيلا انيحوا كيذكو وط مهرما هيلا لوكوعوا م لكوت « ليكدب | سو (ياعانز

 ما لها.« ىرقلا مارذنل  هنم الاح اينىع انآرقو هبالوءنم فاكلا نوكف ةج

 ةمايقلا موب © عما موب رذنو # برءاانه « اهلو> نمو # ةكءىهوىرقلا

 لوالا ىلوءفم ىتا فذحو لامتلاو لاعالاوا حابشالاو حاورالاوا هيف قئالخلا عمج
 نآرقلل لءفلاو ءابلاب ردنيل "ىرقو ميمعتلا ماهياو ليوهتل ىلاثلا ىلودفم لواو

 دمب ىا # ريمسلاف قيرفو هناىف قيرف # هللحمال ضارتعا « هيف بيرال »
 ةلالد|نيعومجمللريضلاو قير مهنمربدقتلاو نوقرش مثالوا :نوعمجم فقوملاىف مه
 نيذرا_ثم ىنم: نيقرفتم مهم موبرذنتو ىامهنملاحلا ىلع نيبوصنمآ قو هيلع عملا |
 ,# ةدحاو ةما مهلمجل هتلاءاشواو © باقعلاو ٍباوثلا ىرادىنيقرفتموا قرفتل ْ

 ذو: ىتح مب لكوتملىأ# لكون هيلعتنأامو » مهلاعأو هلاوح أى ل عسب رىأ «مملع |
 رذنتل ابع انآ رقك.لاانيحوأ »© انركذام لثموىأ « كيذكو ف ريذن تنااكا مع |

 رذنتو # اهلك ضرالا ىرق ىنعب# اهلوح نمو 9: اهلهأ دارملاو ةككىنمي «« ىرقلامأ
 نياوالادبف ىملاعتو هناحهس هتياعمحيت ةمايقلاءوبوهو ما موس هرذنتو ىأ « مجلاموب |

 هلا عاجلا ىف كشالىأ « هينبيرال © نيضرالا لهأو تاوهكلا لهأو نيرخآآلاو |
 نع «ديعسا! ىف قيرفو ةنجلا ىف قيرف ©ىلامت هلوةوهو نوقرفتب ما كلذدعب مث ناك |

 هيلع هللا لص هتلالوسر انيلع جرخلاق امهنع هللاىضر صالانب ورعب هقلادبع
 هللالوسرايالانلق ناباتكلا ناذهامنو رده, لاقف ناباتك هعمو هفكىءاضباةمون تاذ و
 ميا ءامسأو ةنجلا لهأ ءاعساب نيملاملابرنم باتكاذه ىنهلا ءديف ىذال لاقف |

 | ماحرالاىف افطن اورقتسينا لبقو بالصالاىف افطناورقتس نأ لبق مدعو ,هرئاشعو ْ

| 
ٍ 

 ما جنو أ أ هب لوعفملا

 ىللع نآرق وهو كيلا

 ىأ(ىرقلامأرذنتل ) نيب
 ثتثيحد ضرالا 3 2

 فرش امالو] هدمت نه
 مأ لأ دارلاو عاقبلا

 ( اهلوحنمو ) ىرقلا
 موب رذشو ) برعلانم
 قئالخلان ال ةمايقلا موب( عملا

 ( هيف بيرال) هيفعمتجم
 هتردن |لاقن هل لع ال ضارتعا

 ىدعدقواذكي هتردناواذك
 ىلا رخال

 موبردنتو لوالا لوعفملا
 يناثلا لوعفملا ىلا عجلا

 قيرفو ةنلاىف قيرق )
 قيرف مهنمىأ( ريعسلا ف
 ىف قيرف مهنمو ةنكلاىف
 نيءوممللر يبضلا وريعللا
 قئالحلا عج موي ىنءملانال
 مولا ميلع هلام لاجا مهتم صقانالو مييفدتازن سيلف نولدح“» ةنيطلاىف مهذا | : ةءأ مهل هتئاءاشواو )
 مابآ ءامسأو رانلا لهأ ءامعاب نيملاءابرنم باتك اذه هراسيف ىذلللاق مث ةمايقلا | مهلكنينهؤمىا ( ةدحاو

 ماحرالافافطن اورقتسينالبقو بالسالاىف افطن اورقتسينا لبق مدعو مهرئاشعو | مهل أ ىلعر ميلعديهش( مهيلع
 ىلا مهيلع ىلاعت هتلانم اجا مهنم صقانالو مهفدثازب سيلف نولدجتم ةنيطلاف مهذا ليتك( و.ميلعتنأامو)

 بحاصناف اوبراقو اوددسواولعالاق اذا لمءلاميفف ورعنب هلفادبع لاقف ةمايقلاموي | لذ دعب ها
 1 : : : 12 0 1( ءافوأ ( كلا اح لدعريسلا ف قيرفوتنملا ىف قيرف لاقت لعىأ لم ناو ةنجلا لهأ لمع هلرتخم ةنجلا | اذكه ( كلذكو ) مهلاتش
 ةهأمهلعجل هلئاءاشوأو ل ىلاعت هلوق ع هدانسس» ق ليتح نب 0 هحرخأ ىلاعت هللا نم ْ نآ 3 ١ 8 أ

 مالسالا ةل*ىلع لبقو دحاو نيدىلع سابع نبالاق © ةدحاو | ©5222-00--2
 كا ا حجل ىلع نآرش(ايعانآر)

 ( نكلو ) فوخن(رذنو) نادإبلانم( اهاوحنمو) ةكملهأ(ىرقلامأ) نآرقلاب فوحتل(رذنتل) برعلا ةغاىرحم
 مجالها نم مهنه ( قيرف ) هيفكشال ( هيف بيرال ) ضرالالهأو ءاملالخأديف مهتحم مهلاموب لاوهأنم ( عجلاموي)

 2 (ةدحاوةما مهلعل هتلاءاشولو) نورفاكلا مهودوق ولارانىف ( ريعسلا ىف ) مهةشاط ( قيرفو ) نونمؤملارهو ( ةنجلاىف )
١ 
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 ( ريصنالو ) مفاش(ىلونم مهلام ) نورفاكلاو (نوملاظلاو )مالسالابءاشي ند مركيىأ ( هتجرفءاشينملخدي ظ
 قحءايلوأ اودارأنأ هاوسىلو لكر اكتادعب لبق ناكر دقمط رش باوجلهافلا ( ىلولا وه هللاف ءابل وأهن ود نما وذختاءا) عفاد

 دما ناب قيقا وهف( ربدق 'ىث لكىلع وهو ىتوملا يي وهو) هاو-ىلوالءدحو ىلوت.نا بح ىذلاوهو قاب ىلولاوهدهقلا
 هبق مكيفلاخامىأ نينم ملل اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ا ”ىش نم هبف متقلتخاام و) ”ىثلعردّش النه نودالو

 نبملا روءأ ند سعأ نم ( ىروشلاةروس ) هيفرهو مثن (مقلتخاز ه0 موو زب نيكرشملاو باتكلا له أ نءرافكلا

 ةعاطلا ىل_ع لاو ةيادهلاب « هتمرىف ءاشي نم ل_خدب نكلو ل نيلاضوا نيدتهم |
 لعلو باذعىف ري_صنالو ىلو ريغنمهعدبوىا « ريصنالوىلو نم مهلامنوملاظلاو ف |
 اوذخنا لب هي اوذحناما  راذنالاىف مالكلا ذا ديعولا ىف ةغلابلل ةلباقملا رينغت |

 لثم فوذحم طرش باوج « ىلولا وه هتلاف  مانصالاك « ءايلوا هنودزم#»

 ه ربدق 'ىش لكىلع وهو ىتوملا يحن وهو ؛ قلاب ىلولا وه هتلافقحءاباوا اودارانا |
 # ”ىش نم هيف #9 رافكلاو متنا * متفلتخاامو » ةيالولاب اقيقح هنوكل ريرقتلاك |
 لظبملا نع قحلا زمع هيلا ضوفم «:هتلا ىلا همك  ايندلاوا نيدلا روما نم سا نم ظ
 ىلا هيف اوعجراف هءاشتم ليوأتنه هيف متفلتخاامو ليقو ةبقامملاو ةباثالابوا رصنلاب |

 هيلاو 9 رومالا عماعىف « تكون هيلع ىبر هللا مكلذ » هللا بانتك نم محملا

 ًادتبموا مكلذل رخآ ربخ * ضرالاو تاوعتلارطاذ ف تالضعملاىف عجرا 4 بينا

 مفرلابو هللا ىلال فصولاو ا ريممتلا نم لدبلا ىلع رجلاب ”ىرقو « مكل لءج ف ءربخ
 قلخو ىا « احاوزا ماءنالا نموه ءاسن 4 احاوزا © مكسذج نه « كسفنا نم 2 ظ

 مو باذعلا نم مهن ىأ ؟ريصنالوإ» باذعا |مهنععفدي ىأ ىلو نم مهلامإل نورئاكلا
 دياي كيلووه سابعنءالاق# ىلولا وههتلافءاياوأ هنودنم هرافكلا ىنمي « اوذختا |

 وهفةفصلا ذرب نوكين هنا ىنعي «ريدق ”ىث لكىعوهو قوما يحيوهورط كءبتانمىلوو |
 نم ىأ« ”ىشنمهيف مفلتخااموإ» لوب سيلفةفصلاءذهب نوكبالن موايلو ذمتي ناب قيقحلا

 بيرلا ليزيىذلا لصفلابةمايقلا موب ركح و ديف ىضقي ىأ © هللا ىلادمكشف » نيدلا أ ||
 نم همكخ نال [سو هيلع هللاص هللال وسر ىلاهيف اوكاخت لبقو هتلاى ادلع لقو ||
 نيب كح ىذلاىأ © هللاركلذ ظ هتموكح لع ءريغ ةموكح اورثؤتالو ىللاعت هلا كح |

 هيلاوىأ# بينأدبلاو 89 ىرو»أ عيجفىأ « تلكوت هياعىبر # هتلاوه نيفلتخْلا
 نم ىأ « كفنأن م ركل لءح ضرالاو تاومتلارطاذ © تامهملا لكىف عجرأ
 عاضنم هاوح قلخ ىلاعت هللازال مكضن أ نم لاقاعاو لئالح ىأ«اجاو زأ# كَ

 اناناو اناركذ انانسأ ىأ هي احاوزأ مامنالا نموه مدآ ||

 مااا

 ىأ © نودملاظلاو »» مالسالا نيدف ىأ# هتجروف ءاشينم لغد, نكلو ف

 كلذ كح ىأ ( همكحل )
 ىلا) ضوفم هيف فاتختا
 نيقحنا ةباثاوهو ( هللا

 م احلا( مكلذ ) نيلطملا
 هلع ىلبر هللأ ) كن

 ءادعأ دكدرىف ( تلوت

 ) بين هبلاو ) نيدلا
 مهرش ةيافك ىف عجرأ

 م عقوامو لفقو

 ىتلا مولعلا نمهيف فالخلا

 هللا اواوقن هلع ىلا ركل
 هريغو حورلا ةفركغأ

 (ضرالاو تاومسلا رطاف)
 رابخادح أ هنا لعدعافترا
 د رينخ وأ مكلذ

 نه مكل لج ) فوذ
 نم مل قلخ (مكسفنا

 احاوزأ) سانلا نه مكسنج
 (احاوزاومامنالا نمو

 ىراصنااو دولا م

 ةدحاو ةلم لء نيكرحشملاو
 (لخد,نكلو) مالسالاةلم

 (ةجروف ءاشينم ) مركي

 (هنودنم اوذختامأ) هللا باذعنم مهعنع منام ( ريصنالو ) مهعفنب بيرق ( ىلونم مهلام) نوكرسشملاو ىراصتلاودؤبلا

 ءايحالا نم ('ىشلكىلءوهو) ثعبلل (ىنوملا يخوهو )اعبجس م-مب ( ىلولا وه هتلاف ) اباب رأ( ءايلوأ) هللازود نهاودبع
 مكسعأ( ىبرهتلا مكلذ) هللا باتكنم همكح اويلطاف ( هللاىلا همك ”ىش نم )ن.دلا ف( هنف متةلتخاامو ريدق)ةثامالاو
 ( ركل لدج ضرالاو )تاومملا قلاخ وه ىأ (تاومارطاف) لبقأ(بينأ هيلاو ) تلككنا ( تاكوتهيلع ) كلذ
 افانسا ( احاوزأ ماعنالانمهو) أو اركذافانصأ ( اجاوزأ ) مكلثم ايمدآ ( كسفنأن م ) مك قاخ
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 مهن قدلحلا هللاأرذ لاق مكزك ( كورس ١ عاوزأ (ظ017 انيأ ءانال نلخو ىلإ
 مهيقريتحاو لداتتلاو فلاوتلا م ماناومهروك ذ نعي ناك حاحا وأ, نال تلال ناو وهو ريبدتلا اذه قاع 9

 « 0 0 الا "قيال ىلاعجرب كور ,دب ىيريوملا او م وعد :اك ربي دا اذه لعد هال هي

 مث هلثم سدل هريدقتو لثاتلا ىف 0010 كلر رك ةيمنلا ةملك نأ لبق ( ققدزتكا ندل) لق الادغ بنغلا لع

 مت:هآام لثغ | ونمآ ناذىلامتهل و تك ه6 < ٠٠١ - ”ىشوهكس يل (نورشعلاو سماكلاءز ىلا هريدقوةدايز لثملاليقو

 4 م 1 ارد 0 اناناو اروك ذوا افانصأ ماعنالا نم مل قاحوا احاوزا اهسنح نم ماعنالل 0 0 00

 ا وهو ريبدتلا اذه ىف ىا « هيف 8 ورذلاو رذلا ءانممىفو ثبلا وهو ءرذلا نم كركي ْ 5 0 ا /

 0 مهنيب نوكي اجاوزا مامنالاو سادنلا لج | "7 0 1 0
 كيثم مهلوق ىفاك هتاذ هلثمنم دارملاو هبسانبو هجوازب 'ىشهلثم سيل ىا 6 ”ىث هلثك | 1 5 1 5 8

 1  هيفن ناك هدسمدسيو هبساني نع قئاذا هناف هنع هفن ىف ةغااملا دصق ىلع اذك لعشال | تاور ملح

 | رعاطلا بطلا مهيفوالا بلطملا درع ايقسوف قيص تنب ةقيقر لوق هريظنو ىلوا هنع |
 '[1لك | هلأ ريغ هلثم سبل ىعم ىطقي هناىع هلعل ةدئاز هنق فاكلا لاقنمو هتاذل |

 /' عمساملكل «ريصبلا عيمكاوهو © ةفص هتفصك سيل ىا ةفص هلثم ل قوءانركذ
 ١ ردو ءاشي ن1 قزرلاطسبب هامه ازخ « ضرالاو تاوعسلا ديلاقمهل © رصمو
 ١ ىتيشام ىلع هلءفيف# ميلع ىش لكب هنا »هتئيشم قفو ىلع عيضيو عسوب

 ١ مدقد قتال طلا ف لقو مرلا ف ىأ « هيف ا8؟رثكيلبقو كش ىأ## 5قرذبإ» |
 ' ليقو لسانتلاو دلاوتلا ممناناو مهروك ذنيبناكىتح لندعبالسن ليقو جاوزالا ركذ

  ءالاقملا مهو سانلا بنا بلغنا الاواعن لاو سانلا نه بطاخخلا ىلا عرب كو رذي ىف ريعشلا ظ
» جو زاب راكب هيك رذب ىأ ءايلا ىنمع ىف لق وماعنالا نمءالقملا ديغىلع ١

 أ هلثكسل 

 أ هل سيل سابع نب لاق ”ىشهلثم سيل ءزاح ةلص فاكلا ليقو ”ىشوهكسدل ىأةلص لثملا# ”ىش ء

 | تاومسلاىف ىلعالا ل_كلاهو ىلا_ت هلوقو لثملا نن ىلع ةلاد ةي آلاهذهتاةناف « 0 ا

 ' تافصلا ضءبىف ايواسم نوكي ىذلا لثملاتلق ه قرفلااف لثملات املا ىضتقب ضرالاو ْ

 ١ نوكيوأ سابعنبا هلاقاكريظن هلسدل هانعم ”ىش هلثكسيل هلوقف ةيهاملانع ةجراملا '
 ىذلا ىلعالا فصولاهلو ءانعم ىلعالا لئملاهلو هلوقو لثم ىلاعتو هئامهس هتاذإ سيل هانمم |
 ١ 1 نيتب آلا ىنمم ريسفتلا اذ رهظدقف دحأدف ركراشيالو هنو ركل سل ١
 ' ديلاقمهل 9 تارصملا نسل و رح رادو« ناصر وات

 | ى-عي ضرالاىفو رطملاى نمي تاو_سلاىف قزولا عئافم ىأ 0 ضرالاو تاو_لا

 نه ىلع عسوب هنا ىنعي © ردّشو ءاشينمل قزرلا طسب © ىللاعت هلوق هيلعلدب تءابثلا

 طسبلانمىأ « ميلع ”ىثلكبهنا وه هدسب قزرلا عتافمزال ءاشب نم ىلع قيضيو ءاشي
--7--0000001010101010 00000 

 هءنودنري لمنال كلثم
 هلاذ نع لمملا ىفن
 كلذ ىف ةغلاملا نودصقو

 ةبانتكلا7قبوط كود

 دس نع هوفئاذا عال

 لعاذاف هنع هوفندقف هدسم

 عقب مةيانكلا بابنه هنا

 باك سيل هلوق نيب قرف
 هلدكسيلهلوق نيبو ئش

 ةيانكلا هيطعتامالا ”ىش

 نات رانغامجتاكو اهتشاف نم
 دحاو ىنعم ىلع ناتيقتعم

 هاذنع ةلئامملا قاوهو

 ناتطوسيمءادب ليهوحنو
 ريغنم داو وه ليءانع#

 اهنالاهلطسب الودي روصت

 دول انع ةرابع تعقو

 نيف اهولمعتسا مهنا ىّتح

 لمعتسا كلذكف هلدال

 نمو لث٠ هلزيف اذه
 6( 9و ) مهرتالثل ايهرك ذهن عودقدخالا تايئرملا عد دج (ريصدلا) نذأالب تاءومسملا 1 ) عيمسلاوهو ) هلي |ثمال

 5 دلك هنأ ١ قيضيىأ (ر ردش وءاشي نا قز 00 0 وبا ما ا هنا

 ييدتلاو ةردقلاو لهلاو هفصلا ىف ( ”ىشدلثك سيل ) جوؤتلاب عرثكيلاقبو محرلاىف مقل (هيفكؤرذي) شأواركذ

 اقزراط-+ )تابنلا( ضرالاو)رطملا تاوعسلا نئازخ(تاوعسادءلاقمدل) مكلاعاب (ريصبلا) مكتلاقمل ( عيمسلاوهو )

 8 ميلع ) ريتقتلاو طسبلا نم ( ”ىثلكبهنا ) ءاشينم ىلع رتقب (ردشبو) ءاشي نم ىلعلاملاعسوب ( ءاشي نمل



 عرش ىا ) 2 نو ميههاربا ه.انيصوامو كناانحوا 1 ا )ره ١ .(عش

 هلسر نه مالعالا ءالؤه كرتشا ىذلاعورمسشملارسف مث م مالسا| مهملعءاسدم 2 نمامهنءامود 2 و 0

 ءازلا 02 2و هإس رين اعال اوهتعاطو هللاد_حوتوهىذلا مالسالا ند ةماقادا رماو(ندلا اوعقانا هلوش هيفا

 اوعقانا ل واحاهنمو ةعرش مكنماناء> لكل ىلاعت 00 عئارسشلا هيام ملواإسم هتماكأب ءرملا نوكيا 2

 عورمشملا كلذامو لي قدن ما ىزوتلا رو فلل ا ٠١ زؤح نيذوطءملاو ع رش لوعفم نه لدب بصن

 *ردإ أةماقا و و ل
 الو نبدل فارع لك ىسومو مهاربا ائطوانو كيلا ان نموا علا واكو هءىدوامنيدلا نم ركل عرش ف | ١

 اوفلتالو ( هيفاوقرفتت
 10 1 ١ بابرانممالسلا مهيلعامهني نمو ددعو حون نيد نيدلانم ركل عرش ىل# ىسنعو 1

 0 ىلع لاق نيدلا ف | باع ناعالاوهو6#نيدلا اويقانا ف هلوقب رسفملامهنيباهفكرتشملالصالاوهوعئارشلا
 0 اوقرفحال هنع ىلع عفرلا وأ عرش لوعقم نم لديلا ىلع بصتلاهل2و هللا ماكح ا ىف ةعاطلاو ههلدصت 1

 نات دولا ل 6 وق 0 ول هيءاه نعلدبلا لعر ىلا داعم را كلذام ماو اكفاثتسالا ا
 مظع( نيك رشملا ىلعربك ) ||

 هللا ديحوتلان م هيديلا مهوعدتأم #3 مهيلع مظع 4 نيكرش رشملا ىلع 6 اينيشسو أ
 موسع هع عدو

 دياز ديلا نع( :١ و «هيلاىدهيو» نيدللوا مهوعدتامل ريمشلاو هيلابلتجي ك«تءاشي نمديلا ىتحي
 ( تحي هللا ) دجوتلاو ١ هيلا لبقب « بينه ف قيفوتلاو |

 (لا) نمر بتي إال___--- 2 لا
 قيفودلاب ندلا ىلا | امخناو اقيرط مكلنسو نيبىأ « نيدلانم مكلرش ف لجوزنع هلوق # قييصتاو اللا

 ءاشي نم ) ديدستلاو | نمي« احون هبىصوام ف ىلاعت هاوقوهو ءايبنالا هتعصىلع تقئاطت انيد ىأ نردلا نه ||
 | ىذلاو © ادحاو انيد دمماي كاياوءانيصو دقىنعملاو عئارشلا .بامأ ءاسالا لوأدنا

 قرا( رح | كومو مسار هييسوامو رف ملسالا اشو نا رأت
 أ منالركذلاب ةسبلا ءابنالا ءالؤه صخاما  ىسيعو

 00 39 0 ا مئارسشلا باعسأو ءايبنالارباك

 ندا نمر مالبلادبلعدمج ١ مالعالا ءال وه هبفكرتشا ىذلا عورسملارسف مث الا ةريثكلا عابتالاو ةرظعملا

 نو | وه ندلاةماقاب دارملاو # هيف اوةرفتتالو نيدلا اويقأنأ » ىلاعت هلوق هلسرنم |

 كن 33 ىذل ) احوب ا رئاسوهيهاونو ءساوأ ىف هللا ةءاطو رخ 0 وهإسروهبتكبوه.ناعالاو هتلادبحوت | :

 نا انمماو 3 ىلا الاف اهلاوحأ بسح ىلع مثالا حاصم ىهىتلا عئارسشلا دريملو السم هب لجرلا نوكيلم 1
 ةتسو هللا ىلا

 0 0 ١ 3 لالملا ل اميدارأ لتقو احاهمو ةعرش 7 انلعح لكل ىل اع هللا لاقةتوافتم ةفلتخم ٠

 :حوأ ىذلاو ) ه 1
 : 8 9 ل ليقو نوع ل م هاف تاوخالاو تانبلاو تاهمالا مير ليقو مارخلا مرتو

و ةيناد>ولاب ىل اعت هلارارقالاو ةاكزلاءاشاو ةالصلا ماقأب هاصوالا ايبنهللاثءبلا
 ف ى ىو ( 1 ةعاطلا

 : 7 ىف 9 ىلع ربك 8 ةقرفلا كرتو ةعاملاو ةفلالاو ن.دلا ةماقاب مهلكءايبنالا هللاثسب ليقو
 قلثلا وعدن نا كانسم 08 اشي نمهنلا ىتجههلا #9 ناثوالا ضفرو ديجاوالا يذل يدللا مهوعدنأم نيكرشلا

 هلع مهتو مالسالا ىلا 100 0 3
 راسو ماعلا هتعاط ىلع لبق ىأ « بذي نم هلاىدهيو ِه هدايعنم ءاشينم هنيدإ ىنطصيىأ

 ( ميهاربإ هبانيصو امو ) » .

 (ىسيعو ىسومو) هيلع ميقتسيو هيلا قليلا وعدي ناءان ماو ميعاربا ( سم ه١ اخ واق ) مالسلاب انرتخا ءذلاو

 نيدلا ىفاوفلتخمال ) هبف اوقرفتالو ( نيدلاىف اوةفتانأ ندلااومقأ نا ءاببالا ةلج هللا سعأ ) ندلااويقأ نا ) كلذك

 (ءاشينم )هنيد] ( هيلا يتحي هللا )نآرقلاو ديحوتلا نم(هيلا.هوعدنام) هباعسأو لهج ىبأ(نيكرسشملا لع) ظع ( بك )
 رفكلا لهأن م هيلا لبق. نمهندىلا دشرب ( بيني نم هبلا ىدهيو ) كلذ ىلع توعو مالسالا ىفدلو نموه

 ( بنهم هيلا ىدهيو

 هن ىدوام ) مالسالا ند .



 ةئرفلا نااولعنادمب نمالا (! اعلا مهءاحام دهب ندالأ ( ماين دعب باّتكلا لهأ ىأ (اوقر ةامو) ها

 7 الواو ) ق>ريفب ةلاطتسالاو ةسايرالالطو ادسح (مهنياغب )ءالسلا مهيلع ءاسبن الاةتساأ ىلعةيلعدع وترا وللا
 رتقاام مظعااوقرتفا نيح اوكلهال ( مهني ىغغتل ) مهدعوم ةعاسلالب 0000004 لح ىلا كنروم تس

 0 قلز سو هيلع هللا ٍلصهللالوسر دهعىفاوناكنذلا باتكلا لهأ مه ه( مه دع نم اناتكلااوثروأ نيذلاناو)

 قرفتامو را ١ 2 .؟2>- (بيم) 4 نورسششعلاو سما اء زا ١ ناعالا قحدب نونمؤرالمياتك
 دعب نمالا 3 |١ لهأ ةاا ل سسسصسسسص صصص

 هأ ا 4 1 0

 اوتوأ نيذلا قرفتامو ىلاعت

 ممءاجامدعي نمالا باتكلا

 اوثروأ نيذلا ناو ةنيبلا
 مده رهدإ نم باتكلا

 نارقلااوث روأ نوكرسشملا
 باتكلا لهأث رو امدعإ نم

 (كلذلف) ل جنالاوتاروتلا

 الو قرفتلا كلذ ل> الف

 تبعست نمهبس ثدح

 ىلا (عداف ) ايعشزفكلا

 ةلملا ىلع فال الاو قافنالا

 (مقتساو) ةيوقلاةيفنحلا

 اهيلا ةوعدلا ل-ءواهيلع

 ديلا ش6 (تسعأك)
 ةفلتخلا(مهءاوهأ عشالو)
 اعتنمآ لقو) ةلطابلا

 ىاب ( باتك نم هللالزنأ

 فاتخاامو( اوقرفتامو)

 دجىف ىراصتلاودوهيلا

 نآ رقلاو !سو هيلع هللا ىلص

 امدعب نمالا ) مالسالاو
 0 قامناس( ملعل | مهءاجح

 مالسلا هيلع د2 ةفص نم
 للاعب م و جوج رس ييجي ل ب 7 و ص ا وج هو حمو جمعوا

 6 اهلك ) (كبرنم) تبجو (تقبسةلك الولو) نآرقلاو سو هيلعهللا لصد مت اورفكمهادسح (مهنياغب) هتمنو
 وثرو أن يذلا ناو) ىراصنا اود ويلا كاله نم غ رفل )م ىضقل) مولعم تقو ىلا( ى مسم لح أ ىلا )ةمالا هذه. باذع ريخأت
 ((بيرسع)نآ رقلا لاقبو ةاروتلا نم (هنمكهوبا) نياوالادعب نم لاو لسرلا دعب نم(مهدعب نم)ةاروتلا 00

 (مهءاوهاعتالو)نآ رقلاىف (ترسعأ اك) ديحوتلا ىلع نا يطور ديحوت ىلا (عدافكلذلف) كش
 : هللا باتكنم (باتكع م)ءادب الا ىلع ( هللالزنا اع ثنمآ لق وزد وجا|نيدو دوعلا ةلآ مهيد و د

 رغتاموىلاعتهلوقل باتكلا لها ليقوةفلاسلا مالا ىنعي# اوقرفنام جا

 رخآواةمانقل |مونوه « ىعسم لج ا ىلا ه:لاهمالاب ه# كير نمت قيس ةلكالولو يايندلل |

 كلذ لجالف « كلذلف 8# ةبرلاىف لخدموا قلقم *# بيرم # نآرقلانهوا |

 لياعتلاوا ةلصلا ةدافالىلا عضومىف ماللا نوكيا ذوي اذه ىلعو تيبواا1 عابتالاوا |

 او ©« ترسعااكرقتسا و#

 باتكلااوتوانيذلاق

 مالسلاهيلعلوسرلا ثعبع ماعلاواهيلعدعوتم لالض قرفتل انابا# ملعلا ,هءاحامدعب نهالا
 ابلطواةوادع « مهنيب ايغب قءاهيلا اوتفتلي لفامهريغو بتكلاو لسرلانه ملعلا بابساوا

 نيدلاناو# اوقرتق وقرتقاام مظعلاوق رتفا نيح نيلطبملا لاصئتساب## مهنيب ىضَقل 5 ردقملامهراعا

 هللاىلص لوسرلا دهعيف اوناكن يذلا باتكلا لها ىندي « هدعب نم باتكلا اوثروا

 اورو ىرقو باتكلا لها دعنه نآرقلا اوثروا نيذلا نيكرشملاوا ماسو هيلع

 ناعالاقح هءنونمؤيال وا وهاك هنولعال ماتكنم  هننكثىبا وف اوثدوو

 ةيفينلا ةلملا ىلع قافتالا ىلا « عداف## هتيتوا ىذلا ماعلاوا باتكلاوا قرفتلا

 © مهءاوها عبتتالو © ىلاعتهتلا كراك ةوعدلا ىلع مقتس
 ن.ذلا رافكل اللا بتكلا بج قم # باتكنم هللال 0 لق و دلما

 نمالا 8 باتكلا لهأ ىنمي سابعنب!لاقو ةفاتخلا ناردالا لهأ ىنمي هي اوقرفتامو
 ليقول كلذ اولعف مكلوىأ « منيا ةيةلالض دن رفلانابىأ # لعلام هءاج امدعي

 | ديخأتف ىأ « كبر نم تقع هلك أب ولو # ملسو هيلع هللا لص د-# ىلع م هان

 | نمآ نمنيبىأ « مهني ىضقا ف ةمايقلا موب ىلا ىنعي « ىعسم لجأ ىلا ول مهنع اذا

 دوهيلا ىنمي# باتكلا اوبر وأ نيذلاناو و ايندلا ىف نيبذكملاب باذعلا لزنالىنديرفكو
 ه«هنم كش ىنل لف ةيلاكا مالا نم لبقو مما أدعب نمىأ ةيرهدعب نه  ىراصنلاو

 هففنيكاش نيبان سم ىتعي ِ بد سح 2 هينونم وبالف 30 دما لسد لسا ع

 ديحوتلا نم ءامبالا هب ى امتد ىص وام ىلاىأ 5 عداف 8 كلذولا ىأ © كلذإف

 ةلملا ىلع قافتالا ىلا تنأ عداذ ريثكلا نيدلاىف فالتخالا نم هب دحام لدالل و

 « مهءاوعأ عتتالو# هبت سأىذلا نيدلا ىلع تبئاىأ# ترحأاك مقتساوول# ةيفدحلا
 ةلزاملا هللابتكب تنمآىأ «باتكنم هللالزن أع تنمآ لقو ة# ةلطابلا ةفات#لا ىأ

 9 ع < 7 . 8 . 8 1

 ت22 22222 ا ا أذأذ#ذ#ذ#ذ#أ# 2# ب ببب0ببيبيييبببتبتبتبسسصمللطلللبلبببب



 ندؤن نولوقبو هلوةكضءساورفكو ضءبساونمآ نقرفملانال ةازلابتكلا عيمجي نامل بم 2م ._
 ىلا تكاتف هنود اذت اذا ملا ىف ( كيب لدعال ثرعأ أو) اقح نورفاكلا هكا وأهلو لآ شع نو ضعت

 كلا ات الاسد وكينأ زوحمو نيدىلو كتيد كلل وقكوه(ىلاعأ مل قانلاعأال)ءديعانلكىأ(كيرواترهتلا)

 ىلاةجاحالف هينيجوحم مترصو رهظدق قملانال ةموصخال ىأ ( مكتيواننيب ةجحال ) انلاعاب نوذخاؤنال متنأو
 هتسحاذهوهتسحاذه دروب 4 ىروشلا ةروس ) نيجامتملانال ه4 غ.م لح انتيبةى>دارباال ءانعمو ةجاحلا

1 

 اهرهتلا# ل وقلا لاكىلا ةزاشأ اًذَهو ةيرطتلاةوقلا لاك ىلا ةراشإ لوألا 1
 هلعب ىزاعلكف # ركلاعا مكلو انلاعا انل 9» ءمما ىلوتمو لكلا قلاخ © مكيرو |

 ةدا_ىملل قبمملو رهظدق قحاذا ةموصخال ىعع جاحال مو انني ةحال ١

 ىتحاسأر رافكلا ةكراتمىل-ع لديام ةيآلاف سدلو ءاضقلا لصف لكلا عجم

 همند رهظاف هلوسرل هللا باد يسا امدعب ع نموا هيف اولخدو سانلا هل باهعسإ امدعب نم

 هءاوحفتساو هتوش اورقاناب باتكلالها هلباجم-أام دعب نهوا ردبموب ءرصب
 باعها وف مدن امع # بضغ مهيلعو # ةلطاب ةلئاز م6 ردنع ةضحاد مح |

 باتكلا سنج «*« با'كلالزنا ىذلاهللا ]ف مهر فك ىلع # دب كرش

 3 كني لدعال ترآ 1 اورفكو بتكل !ضعب اونءأ نيكل كذواهلك |

 0 و ماكحالا نم مكملع هلا ضرتفا امرثكاب ركلع فيحأ النا ترعأ سابع نبالاق |[
 مكان و مساق , كلاىف مكني لدعاللك و ءايشالاولا وديألا عنج ىف كتيب لدعال

 0 دا لكل هاو لعادل نا نسبا مكلاعأركل و انلاعأ انل مكيروانيرمتلا 9* ىلإ

 اننيب # ةموصخال ىأ 4 ةحالو» هلمعب ىزاحي لكف انلاعأ كح و هسفن لمعي |

 نيبودنيب نكي لف ةوعدلاب ل ولاتقلاب سعي ملاذ | لاتقل اة ابةخ وسمي .الاذهو# كتي 0

 ك

 ١
1 

2 

 اواقدويلا ملل ها هور ا 5 » لاق نوحاحي نذلاو 0 ل : ا

 كعب نم 1 مهتمو-هخ هذهف مكم ريخ نتف م كس لبق انسنو مباتك لِقاث اننا |

 باتكلالزنأ ىذلا هللا 8# ةرخآلا ىف ىأ « ديدش باذع مهل و بضغ مهيلعو بر

 "كسور رجس سو يوررسسسو رس سسس سس سس سس سس سرس سس سس رس سس سس ا

 تاموكحلاو عئارسشلا غيلبتىف «# مكتب لدعال تسماوإل ضعباو رفكو ضعبب اونمآ

 / «ريصلاه لاو هفانع ءقلاموت انني 0 00 دانعلا وس 0 فالغلاالو لاحم

 ا ه هإ بيج |ام دعب ن هاف هند ىف هللا نوجاح نيذلاو 2 لاتقلاةب 1 ةحوستم نوكت |

 ا هاوق# كب ريسلا لاو ؤطءاضقلا صفا ءامما ىف ىأ 6انب ممجيمتالف ةموصخ بيجال نم

 /ٍ هنميدىفاولخدو اولساو ىلاعت هلا ني دل سانلا 0 دعي نم 7 0 هلبيممساام | |[

]| 

 | دنع## ةلطاب مهتموصخ ىأ# ةضحاد م يتحد 9 -وةيلع هللا لصد هروح روهظا |

 ةمايقلاموب(اننيب عمجهللا)
 عحجرملا (ريصملاهبلاو)

 ل_صفيق ءانضقلا لصفل

 مكنمانل مقنو الذب

 (هللا فزوحاح نيذلاو)
 دعب نم )هند ىف نوما

 دعب نه (هل برسا ام
 * اواخدوسانلاه ناسا ام

 ىلامهودريل مالسالا ف
 دوهلوقك ةيلهاجلا ند

 00 3 مريثك"

 مكناعا دعب نممل-:ودرب

 ى 25 ود ا

 اماتك نينمؤمللنولوقب

 لبق انو مكباتكلبق 1

 مكنه ريخ نق رك

 نه لبقو قلاب ىلوأو

 هداعد مالسلا هلع

 ردم وب نيكرشملا ىلع

 تناكناو ةححاها_عسو

 دنع) ةدحا مامهعزلةهش

 باتكلا سنح ضر ) باتكلا لزتأ ىذلا هللا ) ةرخ الا قاد كاَدنع مهلو رتل مهيلغو مع

 هللاةدابعاتل (انلاعا انل) 00 وانني ىغَم ( مكيروانبر هللا ) ديح ا 6 لدعال)نآ رقلاىف ا

 هللا ) نيدلا ىف( مكي واننب )ةموصخال( ةحال ) ناطيشلا ف ومانصالاة داع ركلاعا مكيلع( مكلاعا ركل 3 )مالسالا نيدو

 1 لاتقلاب كلذدعب فا 0 0 7 0 د( انني عن 3 .



 00 لقوازملا هيتكفمل 50 لدعلالازنا ىنمم وةيوستلاو لدعلاو (نازيملاو) هباستلموأ قدصلاب (قحلإ)
 ىدارملاو ىردنال تنأو كنم ٍبيرقةعاسلا لهل ىأ(بيرق ةعاسلالءاكيردنامو ): مال كاديلع حوت نمزف هزل

 ْ 0 لل وبةعاسلانانازمملاؤ بتكلالازنا عم ةغاسلا بارتقا ةيسانمدجوو ثعئلاليوأت ىفةعاسلاو ةعاسبلا
 ' مونكئجافبنا لبقلدعلاو ٍباتكلاب اولعاف حاصلا لمعلاو ةيوستلاو لدعلاب كىحأ ليقدن أكف طسقلاب نيزاوملا

  اهلوهلنولجو (اهنم)نوفتاخ ( نوقفثماونمآ نيذلاو ) ءازهتسا(ام نونمؤيال نيذلااملحتسي) مكلاعأن زووم كب اس>
 ىف نوراع :نذلاناالأ) 4 2٠2 ]>- ةلاعال 4 نورشعلاو سماخلاءزجلا ١ نئاكلا ( قحلا(انولعو )
 ظ ةلآوا هد حالا لزنا ناب لدعتاوا سانلانبب ىوسوو ق قوقللا هننزوإ ىدلا عرشلاو ظ دنعامىرعامهتمدحاو لك | «كنازيلاو و ماكحالاو دئاقملانمدلازنا قمعاعوالطابلان م اديب هباسبتلم# قلاب وط || (٠ ”...3٠ 1 3-0 || نالدحالملاةارامملا(ةعاسلا
 0 سل ةعاسلا لعا كي ردبأم --- هدادعاب ج وانا, نزولا ش (ديعب لالض ىفا)هبحاص
 ةعاسلا مايق نال قل |نع

 || ىلاعتهللاةردق نم دعيت مريغ

 0 مم اهنم نوفلاخ 1 اهنم نوقفشم 0 نيذلاو 0 ءازهتسا 1 0 أ ةنسلاو باتكلالددقو
 «ةعاسلاىف نوراغ نذلاناال اوم ةلاال ن'اكلا# قمل اهنا نولعيو ف باوثلا عقوتل

 ١01 الك نال بلحلل :دشب اهعرض تحشماذا ةقانلا تيرم نموا ةيرملا نم م اهيف نولداحت |

 أ | ناف قحلانع «# دسعب لالض ىف 00 ةبق مالكب ةيحاص دنعام جرح عسب نيلداجتملا نم

 |١١ ىلا ءادتهالا نعدعبا وهف اهزنومعل دتبب مل نف ل لل ةاماتا هغا ثعلا

 | نم قزري# ماهفالا اهغلببال ربلانم فوتصب مهبري © ءدابعب فيطلدهللا 9 هءاروام |

 ش هتيكح هتضتقام ىلع زبلانم عوتب ءدابعنم الك صخف ءاشياكهقزري اه« ءاشي

 5 | لدمااىأ  نازملاو ## ماكحالاو لئالدلا عاون أ ىلع نلوشملا باتكلا ىأ « قلاب ل

 ا[ امهنع هللاىضر سانعنبا لاق ةيوستلاو فاصنالا ةلآ نازيملا نال انازيم لدعلا ىمس
 1 ْ تقو ىأ « ياماةعالا ند كيردنامو 8# سلا نع ىهنو ءاقولاب ىلاعتةللاسعأ

 |١ نيكرشملانق موق هدنعو ةعاسلاركذ ماسو هيلع هللاىلص ىنلا نا كلذو بيرق اهناينا
 0 « امنونمؤيال نيذلاا لحعتسي © ىلااعتهللا لزناذ ةعاسلا نوكت ىت هل امذكت اولاقف

 | نولعيو اهنم ٍه نوفئاخ ىأ « نوقفشم اونمآ نيذلاو #9 ةيثآ ريغ اهنا مهنمانظ ىأ

 نوما ىأ « نوراع نيذلا نا الأ » اهنف كغال ةينآ اهنا ىأ *« قحلا انأ

 هللا 9 لجو نع هلوق # « ديعب لال ىنإ »ل اهيف نوكتي ليقو « ةعالا ىف رف ١
 فيلل لدقو قيفر لدقو مح سابعنبالاق مهيلاناسحالا ريثكىأ 4 هدابعب فيطل

 ا .: 120 يش 4 | «ءاشينم قزري ف ىلاءتهلوق هيلعلدب مهيسامع اعوج مهكلل ثيح رجافلاوربلاب |

 دهشتلوةعلاواهعوقو ىلع

 ءازج رادنمدبال هنا ىلع
 لاصيإ| ىف (هداعب فيطل هللا)

 نمءذليلا فرصو عفانملا

 1 فالي هحو

 منا غيور
 ىلا هرب لصوت دقو
 فال نموه ىلقو مه ءدجج

 نع مظعو هلع ضماوغلاب

 رشن ندوأ رح مثارجلا

 بلا لارتسيو بفقانملا

 ىطعلو أ: اوقع وكدا
 هفلكيو ةيافكلا قوفدعلا

 نعو ةقاطلا نود ةعاطلا

 هئادعاب فاطاولو هوفرعف

 6 ىتتي ) 2 ىدانع نه نا ثيدحلاف هيف هتكصم لعاذا ءاشينم قزرعسوب ىأ( ءاثي نه زرت )ءودخجام

 ةعاسلامانق (بيرقةعاسلالعل) ردنمل وداي( كيردامو ) لدعلاهيقنيب ( نازيلاو )لطايلاو ق1-!ناسا(قحلاب) نآ رقلاب

 دمحم( اونمآ نيذلاو )هنامعأو هله وأوهو ةعاسلا ماش ) امن رونمؤيالنذلا 9 ةعاسلا ماش ) اه لجمع )امرقنوكي

 .اهدئادشو اهلاوهأو ةعاسلا مايق نم نوفاخ (اهمنوقفكثم) هءاحص أ وركب ونأ وهو ةعاسلا مامقو نآ رقلاومال اسلاهيلع

 .(ديعبلالض قل ةعاسلا مايقف(ةعاسلا ىف) نوكشيو نولداجب(نوداغ نس نما ناالأ) ناكل( قطا)ةعاسلا مانق ىنعي(امنا ًانولعي او(

 ءاشي نم ىلع مسوب (ءاشينم قزري ) رجافلاوربلاهدابع هلعفطا لاقبورجافلاو ربل |(هدابعب فنيطا هللا )ىدهل او ق+انَع



 0 ةرح 1 ناك نم ب عنملا 2 10 لااا رسام كلذ '

 ايندلادب لاني نايوأ هاف صضتاوأ هلع قيفوت لا ) هثرحىقهلدزت ( ازاع ١ رح ةدافاادب ىدد 2 املماعلا هلمعلام 1

 ةرخ - الابن مؤرملو امندلادإع ؛ىروشلاةروس+ ناكنم ىا ( ايندلا سه[ ع ٠ ه زم ثرح ديرب ناك نمو ) ةرخآ الاو

 اهنم ايشىأ (اهم 2 ديرب ناك نم © باغبال ىذلا عنملا 6 زيزعلا © ةردقلارهابلا ىوقلاوهوإ» 5

 هقزروهو ضيعبتلانهنال انندلا لعب لحم ةدناق هنأ ترحل م عرزلاب ههبش اهباوث «# ةرخ الاكس

 :ديغتي ومد ربامدل متقىذلا ١١١ ضردلا و ردنا ءاقثآ لسألاو ثرلاو ةرختالا ةغربش اًندلا لق كاذك]
 نم ةرخ الاف هلامو ( اهقوذاك ةثامعبس ىلا ةرسشغدحااولاب هطعنف د هنرح ىف هلدزت هنم لصإتلا عرزلل ناقل

 طقبيصن هلامو( بيصن ةرخآلاوف هلاموإ هلانمدقام ىلع اهنم ايش 6 اهنم هتؤن ايندلا ثرحديري ناكنموا# || '
 امادلاىف هلو ةرخ الاف مهلألب 86 ءاكرش مهل مأ وف ىونام ”ىئرما لكلو تابنلاب لاممالاذا # بيصننم | ٠

 رك ل ملو بيصن | نييزتلاب # مهلاوءرشا# مهنيطابش مهؤاكرشو عيرقتلاو ريرقتلل ةزمهلاو ءاكرش || ٠١
 هقزر نا ةرخ الا ملاعف مهؤاكرش لبقو ايندلل لمعلاو ثعبلا راكتاو كرسثلاك # هتلادب ْنْدَأ ملام نيدلانم ف

 ةناهتسالل هيلا لصيموسقملا )أ ببس اهنال اهلا عرمشلا داتساو ءاكرش اهوذخمم مهنال مهيلا اهتفاضاو مهناثوا ||
 وهام بنج ىلا: كلب | ءاضقلاىا « لصفلا ةلكالولو ف مهل هنسنم روصوا هب اوئيدت اع مهناتتفاو مهتلالض

 هل _عءاكز نم هددصب ١ تادقزرنم لكف هنم دالام ءاطعاوهو دابعلا لكق حىف ماعناربلاو ناسحالانا ىن«ع |

 مهل مأ )ب املاىف ءزوفو | قزرلاف هقطل لبقو هقزرب نأ هتلاءاشي نم وهف حور ىذورفاكو نمؤم نم ىلاتت |
 ةعطقنملا مأ ىه لبق (ءاكر 2 ةدحاوة سمع م كلا مف عقدي مهنا ىباثااو تايمطاا ند مكقذر لعح هنا نهد  نيهحو نم

 ءاكرش مهلأ لب هردقتو-|| ن .وفادبل وتاانيالىذلاىأ# نيزملااشيام لكلع رداقلا ىأ# ئوتلا خو 1

 فاال ة|داعملا ىه ليقو || ةرخآلا ةلمعب ديرب ناكرم ىنعملاو ةرخآلا بك ىأ # : ةرخ "الا ثرح ديرب ناكأ]
 مالكلاىفو ماهفتسالا || ةدايزلانم ىلاعتهلاءاشيام ىلا ةرسثعىلا ةدحاولا فيعضتلابىأ 3 4 ”رحف هلدزت 3 و
 واط هر دق» راع ناك نمو هيلا تاعاطلاو تاريذلا لبس ليهستو هتناعاو هقيفوت ىف ديزئانا لبقو

 ريل انرسلا نياق عرقا «اهنمهتؤن # ةرخ ”الاىلعاهل ارئؤ» امندلا هلمعب ديرب ىتعي « ايثدلا ثرح درب ٠

 1 9 ع نع# اهل لمعمل هنال تي بيصننم ةر> ةألاى هللامو 0 اهنم هلمسقو ردقامىأ |

 نينا نزلاو عزت ةهلآ ءاتسلاية مالا هذه رشي ]ل -وهءاع هللاىلص هللالوسر لاةلاقهنع هللا ىذ راسا 07 1

 هولا 3 هركذ بيصن ةرخآآلا ف4 نكي مل ايندالةرخ الا لعمهنم ل عنف ضرالا ىفنيكمتااوةعفرلاو |
 (لضفلا ةلكالولو )هيأ هوت #عءداتنلاب ىوقلا 2 و ةتسلا بتكلا نم 'دحاى لا هزعيملو ل وسال ناو ل

 ليجاتب قباسلاءاضقلا ىأ || اوعرش  نيظاششلا لبقو مانصالاىنمي يءاكرش ل ةكم راغكى ميه مهام ىلاعت |
 نابةدعلاالولو ىأ ءازجلا || «« هللا ههنذأب ملام ل» مالسالا نيدريغ انيدمهلاوعرش سابع نبالاق  نيدلانم 7
 ةمايقلاءوب نوكي لصفلا || اوئيز منا كلذو هبسعأ ىذلا ىلاعت هللا نيد فالخ ىلع اهرساب مئارسثلا كلتنا نعي َ

 « نما“ د ب اهريت نول نال ايدل لخعلاو ثلا راكنأو كر

0 

 قا زراب (ىوةلاوهو)للملاب

 لاشو ان[ ل 0 هللدإمعب ةرخ هلا باوث(: هرخ الاخر ناكم ( يات الول ةهقنب (نزلا دبل ١
 (انم)هطعت (هن ون هيلعمتلا ضرتفا ىذلاهلمعبايثدلا باوث (ايندلا ثرحدي رب ناكنمو ) لمتلا ف هتنسحنو هطاشنو توقف |

 (ءاكرش) ةكم رافكل 316 مأ) نلأررغأ لعل فا نا كبشت نف )ةنكلا ىف (ةرخآآلاىف هلامو ) اهتمدنع نر

 (لصفااةلك الواو 5 ها 3 و لهجابأ نيرفاكلاهب هللاسأي ملام(هللا هين ذأ ملامنيدلا نه) لاو راتخا 5 وع رش)ةيلآ
 ةمالاهذه نع باذب ءااريخأتببقحلا 5

0 



 وا ل ير كرد يللا لع

 نيكو كلا ناو ( ملأ باذع مهل نيملاظلا ناو ) ةبوقعلا مها تللوأ نينمؤملاو نيرفاكلا نيب ( مم ىغتل )
 . نيقئاخ (نيقفشم ةفثم ) ةرخالا 5 0 ( نيماظلا ىرت ) ايندلا راد ىف مهنعرخأ ناو ةرخآلا ىف ملأ باذع مهل

 ١ اولعو اونمآ ئذلاو ) اوقفشي ملوأ اوقفغ *أ ةلاح ال مب لزان ( مم عقاو وهو ) مهرفك ءازج نم ( اوبسكامت )

 دنع (ممردنع نؤاشياممهل 7 اههزئأو اهف ةعقت بطأنمؤملا ةنج ةضور نك ( تانجلا تاضور تاحلاصلا

 (كلذ) ليلقلا لمعلا ىلع (ريبكلا ه5 ٠ +»- لضفلاوه كلذ) نورسشءلاو سماملاءزجلا) نؤاشيب الف رظلاب بصن
 0 د ذلا) ريبكلا لضفلاىأ

 6 مهني ىضقل # ةماقا موب رك لكففلا نب ةديلاوا ءاوخلا ليحاتب قباسلا | 0
 2: : : ِء 8 - . ا 2 - م

 ىضقل ةرخ آلا ىف نيملاظلا باذع ربدقتو لصفا ةلكالوىالصفلاة لك ىعافطععفلابنا | | 00

 ةمايقلا ىف 6 نيملاظا!ىرت ط ةرخآلا باذعىف بلاغملالاباذعلا ناف ايندلا فمهنيي | .ىارع هءىا ( تاطاصلا
 قحالهلابوىا 0 عقاووهو » تت .ايساانم # اوكا » نيفئاخ نيقفشم © را فذدهت ومآ نيذلا

 هك تانلا تاضورىف تاحلاصلا اوعو اونمآ نيذلاو  اوقفشي ملوا اوقفشا مهب

 مهل تباث هنوهشيام ىا # مر دنع نؤاشيام مهل © اههزناو اهعاق بيطاىف
 هنودرغصي ىذلا ه ريبكلا لضفلاوه هه نينمؤللام ىلا ةراشا « كلذ © مهبردنع |

 كلذ # تاخلاصلا اواممو اونمآ نيذلا هدابع هتلارسثنبب ىذلا كلذ  ايندلا ىف مهريغلام

 هللا هرمثبب ىذلا ريشبتلا كلذوا ئاملا مث رابلا فذ هب هللا مهرسشبب ىذلا باوثلا

 هرشبانم رشبب ”ىرقو هرشب نم رشبب ىناسكلاو ةزجوورعوباو ريثك نبا أرقو هدابع
 مكتمامفن « ارجا 9 ةراشبلاو غيلبتلانم ءاطاعتاام ىلع # هيلع مكلأسااللق ف ١

 ءانثتسالا لقو ىتبارق اودوتوا مكم ىبارقل ىنودوننا « ىبرقلاىف ةدوملاالا ف |
 ىا# هني ىضقل ف ةمايقلاءوب ىلا مهنع باذءلاريخأتب قاما نيب ركح هللاناىنعي

 باذعهاو# نيكرشملاى نمي « نيملاظلا ناو هاندا ىف كنويذكي نيذلا باذعنم غ رفل ا
 نيلجو ىأ## نيقفشم وف ةمايقلاموب ىنعب « نيملاظلاىرت  ةرخآلا ف ىأ ملأ

 ىأ# مهب عقاو وهو © ةئيبملا لاعالاو كرشلان م ىأ * اوبسكام ظ نيفئاخ |

 6 تانْلا تاضور ىف تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلاو 9 مب عقاو مهبسك ءازج |

 تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا صخ كلذلف نجلا عاقب بيطأ تاضورلا هذهنال
 اولع نيذلا ءالؤه نودوه ناىهتاضورلا ريغ لزانم ةنط اف نأ ىلع هش هقول

 لضفلاوه كلذإل ةماركلا نمىأ# مم ردنعن ؤاشيام مهل #9 ةلبقلا لهأ نم تاحلاصلا ْ

 نيذلا.دايع 8 ل هللارثبب .ىذلا هةنجلا ميعن نهر 5 ىذلاىأ * كلذ زيكلاا| :

 ةلاسرلا غيلبت ىلع ىأ# هيلع كرت ال لق #8 لحو نعهلوةد# # تا احلاصلاا ولعواونمآ

 1 ,ء( )8 ىلرقلاىفةدوملاالا ءا زجىأ«ارجأ# |

 وتدوم لاا
 عج ارلا فدحمت

 ا
 لاق املوالوسر هللاثعب

 ىلعدح ىنتي ان وكرسشملا
 لق)لزنارح الاس رلا غيلبت

 غيلبتلا ىلع(هيلعركلتسأال
 ىبرقلا ىفةدوملاالاارحأ)

 نم غرفل ( مهني ىضقل )
 ( نيملاظلاناو )هك اله

 هناحص أو لهج يأن رفاكلا
 عيجو ) ملاباذع مهل )

 ن.رفاكلا (نيملاظلاىرت)

 ( نيقف_ثم ) ةمايقلاموي

 اولاقام (اوبسك امم)نيفئاخ
 (مقاووهو)رفكلاىفاواعو

 نوردحام ( مع ) لزان

 د اونمآ نيذلاو (

 نآ رقلاو لسوهيلعهللا ىل
 مهيب اعف (تاحلاضلااولع و)

 6 هلوق ) نوهشيو نونمام (نؤاشياممهل) ةنجلا ضايرف ( تانجلاتاضورفف) هباخاو ركبوبا وهو ممر نيبو

 (اونمآ نيذلا) امثدلا ىف (هدابعهتلارسشب ىذلا) لضفلا (كلذ) مظعلا نملا(ري رييكلالضفلا وه )ةنملا(كلذ)ةنملا ف( مهب ردنع)

 ىلع (هيلعركلأساال) ةكملهال لاقيو كباحال دمعاي مهل ( لق ) مر نيب ومهنياعث(تاكطاصلااواعو)نآر قلاو دمعت

 اودوت نا الا ( ىبرةلاىفةدوملاالا ) الم> (ارحا) نآ رقااو ديحوتلا



 ةدوملاالا سال ىرقلا ىف ة دولا مكلاسا ن ل ارجا مكلأساال قلل /عطقتم

 ثيدحلا ىف ءاح اك اهلحا نمو ةبارقلا قحىفوأ الها ىف 1 ٠ ىبرقلا ىوذف ةتباث

 لاق كتبارق نم هللا لوسراي لبق تاز امل اهنا ىور هللاف ضغبلاو هللا ىف بلا
 هلو_سرو هللا اودوت ناالا ىا هّللاىلا برقتلا ىبرقلا ليقو امه انباو ةمطافو ىلع

 نبالاق ملحو هيلع هللاىله دمحم لآ ىبرق ريبحنب ديعس لاقف ىبرقلاىف ةدوملاالا وق

 الا لاقف ةبارق موفد والا شيرقنه نطب ن .ركتمل ملسو هيلعهللا ىلص ىنلانا تبع سابع
 ىنميىرقلا ىف ةدوملاالا هلوقىفاضيأ سايعننانعو ةبارقلا نم مشي و ينام | واصتاكأل
 لتاقمو ةمركعو ةداتقو دهاش بهذ هبااو ىجر اواصتوىنودونوىتارق اوظفح نأ .

 مسو هيلع هللا ىلص ادجم اوبقرالاق ركبا ,ابأنا رعننانع ( خ) كاحضااو ىدسلاو
 ىلاعت هللا ىضذر نيسألاو نسلاو ةمطافوىلع ليقف هتبارقىف اوفلتخاو هيب لهأىف

 نيذلابلطملاوتبو مئاهوتي مهو. ه.راقأن م ةقدصلا مهاع مرحتنم هتيب لهأ لبقو منع
 هيلع هللا لص هللا لوسرنأ ةدأنب دطزنع( م ) مالسالاىفالو ةيلهاحىف اوقرتشب ملا
 هللا باتكب اوف روئلاو ىدهلاهبف هللا ناتك امهلوأ نيلقث مف كرانىنالاق سو ٠

 لهأىف هللا 60 ىتيبلهأ و 1 هفبغرو هللا باتك ىلعشخل هناوكسقتاو ىلاعت

 لهأ نم ءؤاسن سيل ًادءزاي هتيب لهأ نم نيدح هللاقف ىتيب لهأ يف هللا ركذأ ىتنب

 مهلا ره نمو لاقهدعب ةقدصلاهءلعتهرح نمدتيب لهأ نكلو هت لهأ نمءؤاسن لاق هتيب |
 ىجولاو ةلاسرلا م غياب ىلع رحالا باط تاقناف * نمانعل اوفس لا ول ىلعلا

 0 م ةبلع د ءاس الان م هريسعو مالسلا هيلع حو ةصقىف هلوقل زوجيال

 ةلاسرلا ع خيلبت ىلع رحالابلط زوال هنأ ىف عازنالت اق « نيملاعاابر ىلعالا ىرجأ نأ

 بلاط ا اع للا نيهجو نمهنع باوآلاذ ىبرقلاىف ةدوملاالا هلوقنع باوحخلا قب

 سعاشا!لوق هئمورحان سيل ةقيقأاىف اذهو اذهالا ملم ٍ

 بئاتكلا عارقنم لولف نم * مهن ود 0 مهفبيعالو .
 ١ ني_لسملا نيب ةدوملا نالو مف حدم وه لب بع مق سلف ف مع اذا ناكاذا ءانمل

 0 دا تيب لأ ناك نيإسملا عبج ق>ىف كلذك ناكاذاو. بحار

 مماصو مم دوم كدا مهبارق هتارق 9 0 ةقيقحلاىف ١ 1 5 ىبرقلاىف ' 1

 دنع مالكلامتو عطقنمءانثتسالا اذهنا ىناثلا هجولاو٠ ةتبلا رجاالناتدثف مهاةمزال ||

 ةدوملا مركْذأ نكل ىأ ىبرقلاىف ةدوملاالا لاقف أدتسامث ارجأ هيلع مكلتسأال لقداوت | '
 تازئامالكلذو ةخودنم هي لا هدهناليقو مهوذؤتالف م سارق عدا قبارقىفف |

 5 00 نإ 5 هللا ل زئاؤ مسودلع هللا لص هللالوسر نوذؤب نا عما ناكو كك 0

 لاعت هلنأ لزئاف نيسنالا نم هناو>اب 00 3 لاعت هللاسحأ هريضنو راصنالا ءاوآو 7

3 3 

 ٠ ناالإ لاقيو ىدعب نه كب :

 | ةدوملا ىرقلاف ةدوللالا 1 د أ هلو 8 سو هيلع

 | ةئدملا كا رحاه لفكر ةلصو بو هيلع هللا ىلص هللالوسر ةدوع اهف مهيماق

 | هلوقل ةسان ةيآآلا هذه تراصف هتلاىلع الا ىرجأنا مكلوهف رجانم مكلئساملف |

 طقوس ال ىأ 1 ىروشلاةروس ( 4 نوكيبتا <42 ٠ 2 زوجو الصمان نوكي ذو

 اودوتنأمكلأ ان قكلو
 هيلع ملأسأالىأ با 0

 اودوتنأوهواذهالاارحأ
 مه نيذلا بارق لهأ

 لش مو هوذؤتالو تارق
 ةدوااوا ىبرقلا ةدومالا

 اناكم اواه> مءالىبرقال

 كلوةكاهلارقمو ةدوملل

 لو ةذوم نالتفلا 3

 مهبحأ دير تدي دش ب> مهيف

 هلو ىح ناكم مهو
 ةدودلل ةل_صب ىف تسلو

 ةدوملا الا تلق اذا ماللاك
 : فود ةقلعتم ىهاع اىبرقلل

 كلوق ىف ه. فرظلاق اعت

 هريدقتو سيكلاىف لاملا

 ىبرقلا ىف ةحاث ةدوملاالا

 ردصمىبرقاا واس ةنكممو

 عع ىرشبلاو ىنازلاك
 لع قداركاو ةباذكلا

 تازئامل هنأىورو ىبرقلا

 نه هللا لوسراب لق
 تبحو نيذلاءالٌوهكتارق

 ةمطافو ىلعلاق .مدومانياع
 نأالا هانممليةوامهاشاو

 الو مكيف ىتبارقلىودوت

 ىلع اوجييت الو ىنوذؤت
 نوطب نم نطب نكيمل ذا

 هللا لوسر نيبالا شيرق

 ىبرقلا ليقوةبارقمهنيو ١

 نال ىأ لاعتهتلا ىلا برقتلا

 مكب رقت فدا وسر و هللا وب
 حاصلا لمعلاو ةعاطلابهبلا

 ةبوتلاب هللاىلا ابرق ءارغلا لوقىفو ىرصبلانسألا لوقىف ديحوتلاب هللاىلا اونرقتت



 باد ملسوهبلعدتلا لص هللالوسرلآىف ةدوملا اهناىدسلان ع ةعاطبستكي ( ةنسح فرت. نمو)
 ' ةدوملار كد سنقع اهركذأ انلوأالوانت ةدوملا لوانتت ابناالا تناك ةتسح ىا ىف مومعلا رهاظلاو منذ هتدومو هنع هللا
 ةريثك اناعضا هلدفعاضيف انسح ابضرق هللا ضر ىذلااذ نم هلوقك افعاضت ىا ( انسحاهبف هلدزت)ىبرقلاىف
 ' ىلاعتهّللاةفص ىف روكشلا ليقواءءلعلماح هن 5٠ هح ةبوتال ؛ نورسشعلاو سماد اءزجلا )ل ىلباةليقوهاضغب عاطا نال " (روكش) هلوطب بنذأن (روفغ هللانا ) ةنلا ىلاوا ةنسملاىلادومبريعشلاو ىرشيلاكردصموهو ىنسح“ىرقو
 .ش | « ةنسح رتب نمو ظىرتلا ىف ةدومالا ئرقوحاصل | لمعلاو ةعاطلاب هيلا مكبر قت ىف هعزطلا رو نيا
 ىا دزب ”ىرقو باوثلا ةفعاضع # ان. © ةنسملاىفىا  اهيف هلدزن © مهل ىرتفا نول وقيما)باثلا || هتدومو هنع هللاىضر ركب ىبا ىف تازن لبقو لوسرلا لآ بحخاعس ةعاط 8 نمو ىلع لضفتلاوا,م.اون ةيفود و
 باوثلا ةيفوتب عاطا نمل # روكش 8 ٍبنذا نمل  روفغ هتلانا  ىنسحو هللا دزب ةعطقنمما (ايذكدتلا ىلع
 ىرتفا 4 ايذك هللاىل-ع ىرتفا 95 نولوقأ لب 4 نولوشمأ »ف ةدايزلاب هيلع لضفتلاو ا حسو
 0011 الآل در الهاج هبلق لع اموت ناك نم هيلع ”ىرتجاما هنا ىلع رامعالاب | ككءادتفالا كا هموت هاثهنع ءارتفالل داعبتسا «# كبلق ىلع مع هللالشي ناذ  نآرقلاوا ةوبنلا ىوعدب دج نا.نوكلام الف الاك
 ءارانالاب "يراك كبلق ىلع متتع كنالذخ هللا شين لاق هن اكو الف ةفرعمو ةريصباز | .ىدغنا متعاوه ىذلاهل
 : | 1 ىادهاجم لاق(كبلقى لع قشيالف ربصلاب هيلع ظبربوا هنع ىحولاو نآرقلا كس كبلق ىلع متي لّقو هيلع | محملا اشيناف)اهشحلاو
 ىلع ريصلابكيلق ىلع طبر

 لضفلانب نيسكلاو كاكا بهذ هللاو ىبرقلاىف ةدوملاالا ارجأديلع مدكال لت يملا يل
 ىذالا فكو عسودهيلع هتلاىلص ىلا ةدوه نال ىض ريغ ةي.آلاءذه مس لوقاو |

 اا 00 روجالل نال كوتوحو نيالا شئارف نم هيزاقأ ةدومو دنع | اع سنك هيلو
 ددوتلاو ىلاعت هللا ىلابرقتلاالا لوش هللاىلا ىبرقلاوهلاق نسما لوقوهو هتعاطب للا وهو كرا ى : اا اةاولالا الالات رثنأ لوق ةياالا يموت سابع نبانعىورو ةيآلا | يدا مبا أ ملل
 ع ل را دلع حك

: 

 ةعاطبستكيىأ « ةنسح فرتش نمو #8 ىلاعت دلوقو اصلا لمبلاو ةعاطلافلا 0

 أ و اناا تنسخ ىأ < انسح ا
 # روكش 9» بونذلل * روفغ هللانا 9 فيعضتلابىأ 6# انسح اهيف هلدزل وف ١ دعووهلب طرشلابقلعتم

 ىرتفا » ةكم رافك لوقن لب ىأ 8 نولوش مأ »© اهفعاضي ىتح لاعالا نه لدلقلل

 لد ريس نل ماسل ىلع ىرجنو ميولقف عه هانعم مهل مبوتديف © ايدك هللا ىلع

 ىلع مي هتللأشي نا بذكلا عاونأ عقأوهو ابذك هللا ىلع ىرتفا هناو بذكلا

 هانعم ليقو رتفمهنا مهلوقو مهاذاكيلع قيال ىتح ربصلابكبلق ىلع طبربىا # كبلق

 ام هن لعفلابدك هللا ىلع ىرتفاولدنأ مهربخاف د كانآ امو نآرقلا كيسنيف كيلق ىلع عبطي
 لطايلا ةواوقام ١ كاان أ # لطابلا هللاحتو ف ف ةياآلا هذه ىف هنربخأ

 00 1 اك مالسالا قم ىأ « هتاملكب قلاب قحو » هوعخ لحو نع هللاو

 هللا مسار ا ركتهليل د قلطد

 اأو قو عفرو ىلاعت
 مط1ا ىف واولا تطقس

 ناشنالا عدبو ف تطقس

 عدنسو ريذخاب ءءامددرمثلاب
 فم ىف ةتشابلا لعةءئابزلا

 ظ هتاملكب قا قحيو لطابلا هتلا ميو  مهاذا كيلع |

 ا
ِ 

 ا

 رهظيو (قهلا قو ) عفان
 4 هءاتك ) احمق كلذدهللا لعق دقو مالا هيلع هني ناسسل ىل !ع مراتك نملزنأاع (هتاملكي ) هتشاو مالس الإ

 | مأ) ليز اىزجيو ريسلاركشي (روكش) باننم (روفغهللانا) اعست (انسح ابف هلدزن ةنسح) بستكي (فرتق ن مذا
 00 ناق) لجو زعدقلاةفؤسوديلعمت لسا لوسر كلذ : مغاف((بذكمللا ىلع) دج قلتخا(ىرتقا) نولوق لب (نولوش

ٍ 

 هقيقت: مالسالا ةئيدرهظب (هناملكب قل ق<و)هلهأ ايدارعلا سا الع (لطابلا هلام د60 ةج لاير (كبت لع) طير



 هل ىرتفم ناكول هناي لوقا ءارتؤالا ىنل فاندتسا “ زودنا تأ 0 دنا
 تارئاومهلطاب قكع هدعوبواهاضقبوا هريحوب قولا تابثا ولطابلا وح ىلاعت هتداعنمذا

 عارتال فاصملا ضعب ىف ع نه واولا طوقسوهلد عال ىذلاهءاضقبوا نآ رقلابهقح

 هنع اوباناعزوامملاب #4 هدابعزءةبوتلا لبق: ىذلا وهو 0 وهلوقىف اك ظفللا .

 م ةمادنلا ل ىضاملا لعن اءم 2 مش 5 هنعدتلاىضر لع نعو ١

 اهتقاذاو ةصعملاىف اهتيب راك ةعاطلا ّق سس دقللا ةباذاو ملاظملا درو هفائألا ضئارفلا

 مورا زل ارجل هلع مكلئسأال لق تازن ال سا_ْع نبا لاق « رودصلا تاذب
 ليربح لزتف هدعب نم هب راق ىلع انثحنا ددرباولاقو “ 0 ارمموق بولق ىف عقو ىبررقلا ف

 هللالوسراي موقلا لاقف ةي ألا هذه هللا ل زن 1 هوه من أ ءربخاذ مالسلاو ةالصلا هيلع

 نبالاق 6# هدابعنع ةبوتلا لبق ىذااوهو ِ لجو ع لزاف قداص كنادهشناناف '
 هتعاط لهأو هءالوأ ديرب امنع هللا ىذر سابعا

 مد اهمكحو ةبوتلاركذ ىف لصف جمس :

 قاعتنال ىلاعت هللانيبو ديعلانبب ةمصعملا تناك ناف تنذ لكنه ةبحاو ةبوتلا ءالعلا لاق .

 اهلعف ىلع مدش نا ىناثلاو ةيصعملا نع علشنا ا أ طورش ةثالث اهلف 0 ١

 د_-ةفناو ةبوتلات طورنثلاءذ_ه تاصحاذاف ادبأ اهلادوعيالنأ مزعينأ ثااثلاو
 ةقالثلا له ةعبرأ اهطو رشف ىدآ قيم قائتت ةصفاإ كنك و كك را ”مصت ل ةثالثل ادحأ
 نعء لاقتنالا ةيونلاليقو ةبوتلا طورش هذهف ابحاص ق>نمأربينا عبارلا طرسشلاو
 ىرتستلا هللادبعن. لهسلاقو العفو ةين تاءاطلا ىل_ع لابقالاو العفو ةين ىصاعملا
 ةريره ىبأن ع ( خ ) ةدومحلا لاوحالاىلا ةمومذملا لاوحالا نه لاقتنالا هب وسلا

 لسو هنلعدتلا لص هللا ل وسر تءمسلاق ةنعاشا ل ش

 هللا سهلا لوسرلاق لاق ىنزملاراشب نب رغالا نع (م ):سمنيعبس نم رثك أ مويلاق ديلا ||
 هللادبع نع( قل ةمةئام مويلاىف هيلابوتا ىناف هللاىلا اوبوت سانلاا,مأإي لسوهيلغ |

 نم نمؤملاءدبعةبوتن حرفأ هتللوقب ملسوهيلع هللاىكصهللالوسر تءعسلاقدوعسم نأ

 ةمون مانفهسأر عضوف هبارشو هماعط املعهتلحار هعمةكلهم ةيودض رأى لزن لجر أ]
 ىلا عحرألاقهللاءاشاموأ شطعلاو را دتغااذا ىتح اهلطفهتلحار تبهذدقو ظقيتساف
 هتلحاراذاف ظقيتسافتوهل هدعاس لعهسأر عضوف تومأ تح مانافهيف تنك ىذلا ىناكم

 بوب 1 رفغتسال ىلا هللاولوش

 هدازو هتلحارب اذهنم نمؤملا ديعلاةبوتب احرف دشا هللا هبارشوهماعط اهيلهءدنع
 هللا لص هللا لوسر لاقلاقدنع ىلاعت هللاىذر سنأنع ( ق) ةزافملاو ةالفلا ةيودلا

 ضرأىف هلضأذقو هريمب ىلع طقس كدح أنه نمؤملا هدبع ةبوتن حرفأهتلمسوهيلغ |||
 نيح.دبع ةبوتن احرفدغأ هلل ماسودهّلع هللالصهللالوسر لاقلاقهنعملسملو # ةالف ||

8 

 ا
0 00 

 مل ماوس ءالصخالا ةماك ىلعأو مهلطاب اسعف كلذ ىللاعت هللا لعف دقو هداتك |!

 ل ضالاو ا ١

 لبش ىذلاوهو ) كلذ
 تابقلاش (هدايع نعي وتلا

 هنم هرذخا اذا ىثلادنم

 لاقروىلوبقأدبمهتلدجو
 هتنب اودنعدتل زعىاهنعهتلبق

 نع محربنا ةيوتااودنع

 بجااولابلالالاو عيبقللا

 ىلع مزعلاو امهيلع مدنلاب

 دعل ناكناو دو_ءبالنا

 نم هن ع نكي مل قحهبف

 ىلعلاف را لعىغقتلا

 عسق مساوه هنعهللا ىذر

 ىخاملا ىلع ناعم ةّمس ىلع

 ف _هادننلا بونذلا نم

 ةداعالا ضئارفلا عيمضتلو

 سفناا ةباذاو ملاظملادرو

 ةيصءملا ىفاهتيب راك ةعاطلا ىف

 را يقلا, ةقكاذاو
 ةوالح اهقذا أك ةعاطلا

 لك لد ءاكلاوةي_صعملا

 0 ودتكمخ كىعذ

 كرت ىلع ةعزءا|قدصوه

 ىلابقلإبةبانالاو بونذلا
 وهءريغنءو بويغلامالع
 تنذلا ةوالح دحيالنا

 نعوهركذدنع باقلاىف

 نم لاقتنالاو ه لهس

 الإ 1 رينا لاوذحالا
 نعو ةدومحلالاوحالا

 اعضارىعالا وهدنملا

 هدايعنع ةبوتلال بش ىذلاوهو )رشلاوريلخا نم( سه ه9 اخ و اق ) بولقلاىفاع ( رودصلاتاذب ميلع#نا)



 غ وك ءاتلاب ( نوامفتام ايو ) ةبوتالب هاشينمل وفعي كرشلانوداموهو ( تابسلا نع ا مل

 : اىزيو تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا ببجحسيو) ىنءملالاصتاو هيلغ فظدالة لع لقا آلاو ةيصعملاوةبوت |١ نمئاركب ىلإ

 مدازو اوباط ام ,هاطعاو 4 2٠١ ظح ماعد بايعسا !نوريثعلاو سمايل اهزلا) هوعداذا ىا ( هل_ضف نم

 تاجساو ممواطه ىلع

 هلثمىفنيسلاو ىنءت باحاو

 كلوةك لمعفلا 6 قتل

 2 و مظعتسا و ملخعت

 اوفي هتكمخ كرمض لكل دب ءاكلاو ةيصعملا ةوالح اهتقذاك ةعاطلا ةرامص

 ناقثانع زواجتنيو ىزاجتف # ن نولعشام رسيو #3 ءاشي نمل اهريبكو اهريغص 6 تآي انسلا نع
 اولعو اوتمآ نيذلا بيحهسيو 9 ءاتلاب 5 ريغ نوقوكلا قو ةركحو

 ةباجا دارملاو مهولاكاذاو ىف فذ امماللا فذحف مهل هللا بنس ىا هك تاملاصلا ا
 مالسلاوةالصلاهيلعهلوقهنمو هيلع بترتي ا باطو ءامدك اهناذ ةعاطلا ىلع ةباثالا و اءاغذلا .

 © هلضفنم مهديزبو ظ اهبلا مهاعداذا ةعاطلاب هللا نويحعساوا هتيدجلا ءاعزلا لضفا ظ نيذلل بيعي !وهانمف لبق و

 6# ديدسش باذع مها نورفاكلاو © ةباحهالاب هلاوبجوتساو اوةحمساوأ اولأسام لع || ناب مهيلعنمماللا فذ
 ؛ ضرالاىف اوغبل هدابعا قزرلا هللا طسبواو 9 لضفتلاو باوثاا نم نينمؤللام لد .

 بااقلا ىلعاذهو ءالعتساو ءالرتسا ضعب ىلع مهضعب ىتبلوا ارطب اهيف اودسفاو اوربكتل ٠
 اوفعيو اوناناذامهتب وت لبق

 بروعسيو مه ايس 3

 امىل-ع مهديزبوءوعداذا

 مهدان مهارا نعوهولأس

 هوفشاتلابام هل لك

 ماعد هلال لاق باجينالف

 مها نورفاكلاو)ءوبجت ف
 ةرخآلا ىف (سدش باذع

 (هدايعا قزرلاهللا طسبواو)

 ىفاوغبل) اعيج مهانعاولىا

 وهو ىتبلا نه (ضرالا

 كاذ ىل_ءاده ىنيل ىا مظلا

 ىنغلا نال اذهىلعكاذو

 لآ كوة رشه ةرظ

 هنارشو هماعظ اهنلعو هنم تتافئاف ةالف ضراب هتلحار ىلع زاك دج أن مديلا بوتس ١
 اموه ذا كلذكوه انيبف هتححار نمسيأ دق اهلظىف عجيطضاو ةرههش ىتاو اهنم شاف

 نم أطخأ كيراثاو ىدبعتنأ مهللا هحرف ةدشنم لاقت اهماطذخاف هدنغ كا
 نا ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق ىدارملا لاسع نب ناوفدنعء 6# حرفاا ةدش '

 هلبق نم نيك طم قاغيال ةبوتال اماع نيعيس :ةريسم قرف ايان برغملاب لع> هللا

 ىنذمرتلا هجرخأ ةينآلا اهناعااسفن عقنبالكبر تان ضءب ىنأبموب ىلاعت هلوق كلذو
 ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع امهنع هللا وخر رعن .انعو عج ع نسح ثيدح لاقو

 ندنح ثيدح لاقوىذمرتلا هجرخأ رغرغي ملام دبعلاةبوت لبق لجوزع هللاناكاق .

 هللا نا لاق لس وهيلعهللا لص هللا لو -رناهنعهتلا ىذر ىرءشالا ىسوم ىف نع ( م)) بيرع ْ

 ”ىسه بوتيل راهتلاب هدب طسبو راهتلا ”ىسم بوتيل ليللاب هدب طسب لجو زع
 ىأ «تاسسلانعاوفميو #» لجوزع هلوقو 6# ايرفم نم سمثلا علطت ىتح ىليللا |

 بيمسوو هياع مزاعفرشو ريخنم ىنمي « نولعفبام ماعيو و» اوباناذا اهو

 ليقوهتعاطل مهاءداهف ىلاعتهتلان ونمؤوملا بيحب ىنمي «تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا

 نيذلا تبيو سابع نءالاقو هوعد اذا تاخلاصلا اواعو اونمآ نيذلاب يو هانعم
 ْ نموأةربعزوعرفو نوراق

 | اوربكتل ىأريكلاوهوىنبلا
 سابعنبا لاقؤ هنم الضفت مهلاعأ باو ىوسىأ « هلضفنم مهديزبو 8 اونمآ | حصى

 مهل نورئاكلاو 88 مناوخا ناوخا ىف لاق ةلضفنم :مهدبزيو مماوخا ىف مهعفشي

 ن.بابخ لاق# هدايعا قزرلا هللاطسبواو  لجوزع هلوق 6# # ديدش باذع

 ىو ١ طئلازو ةطيرق نب لاوفأىلا انرظنانا كلذو ةيآلا هدبه تلزن.انف تارالا
 ران قدازلا 3 و ىأ هدابعا قزرلا هللاطسبولو ىلاعت هللا ل زنا اهانينقف عاقنبق

 ةلزئمدعب ةلزتم ملط مغ سابعنب لاق # ضرالا ىف اوت :ءو اونطا ىأ 4 اوغبل ىلا

 تءايسللا نه او فو
 ريكا نم /' نولفتامإعيو

 نيذلا بسب و 0 ربل

 اونمآ ن.دالرفغي ) دع

 نآ رقااو مالسلاهلعدمع

 مهني اهف(تاحلاصلااواغو)
 ©9902 ليجوبأ( نورفاكلاو) هللاةيؤرلاشوةنجلا ىف ةياركلاوتاوثلا هاك ) 1 ممهددزبو ) مدنفو
 ١ ضرالاف) اولواظتؤاونطل (اوغبا) ةدابعىلء(هدابعل)لاملاذتلا عسو ( قزرلاهللا طسبوأو دب لاذع مهل ) هياعغأو

 فمما 7 0 " _ ل ممتع حا د

: << 0 

 ص هتان سوو ذيجطما ت2 مكس: 2و باج ةييسج عيووبو سس م

 7 جل بسب يسري ربربرررربيربربَبنَْللللللل ب تتبت م بيب برب ااا ١-لا



 ريدقتب أ ردقب لزب ٠ 3 9 ةيفكو ةيك ىرحا ايف داصتقالا زوجت بلط بلا لصاو | ١ ١

 م هتضاقا ام 6 هاشيام 9 ظ
 برعلا ىف لدقو تازنف ىنغلا اونع ةفصلالها نا ىور مهن ًاثيسانيام هل ردقيفمهلاح | |

 ىذلارطملا # ثيغاالزنيىذلاوهووط اومضضنا | اوبدجا اذاو اويراحت اوبصخلا اذا اوناك | ْ
 كعب ن دا ساعنباو عفانلاًا رق ومفانلاب صخ كلذلو بدلا نم مهثيضي 1

 ليسلا ند ىد لك  هتجر سدني و ف نوتلارسسكب “ 8 هنم اوس 3 اوطتقام |[

 هتجر رسشنو هلاسحاب هدابع ىلودب ىذلا # ىلولا وهو 9 ناويهلاو تابئلاو لبجلاو |[ ش

 ايذلحو مده عا ايافح مع 6 ريصب ريبح هدايعب هنا #9 هتئيشم

 اهناف «# ضرالاو تاوملا قلخ هلايآ نمو كلذ ىلع دملل ىهسملا « دخلا و |!

 ىنغلا دجو اذاف عبطلاب ربكتم نانالانا لبقو سلمدعب اسيلمو بكس دعب اكسو ا ْ
 م مقواذاو ربكتلا وهو هعبط ىضتقمىلا مجر ةرد-قلاو |

 ا طدسبلا عمو لأ رقفلاو ضبقلا عم ىنباانا ليقو عضاوتلاو ةعاطلا ىلا مجرف أ

 تناك اذاو لقأ رسشلا ناك هلال آل ةدقاذ تناك اذا اهنكل ثلا ىلا ةلئام سفنلا نال رثكأ |

 لزني نكلو  نايغطاا بحوب لاملا نادجونا تدثف رثك أ ربثلاناك اهلّةدجاو | :

 7 ريصب ريبخ هدابعب هنا #9 ىلاعتهلوةوهو ءدابع حلاصمل ارظن قازرالا ىندي 6 ءاشيامردش |

 ع مهتازرأ ردقيف مهرومأ بقاوعبو مهعئابطبو هدابع لاوداب ملاع ىلاعتهيا ىنعملاو ٌْ
 نع مل-سو هلع هللا لص ىنلا نع كلام نب ا ىورام كلذىلع لدي مهام قفو ظ

 ةيراحلاب ىنزرابدقف ايلو ىل ناهأنم ل>ونع هتلالوق.لاق لحو نع هللازع ليدبح |||

 ءادأ لع نمؤملا ىدبعيملا برقتامو درحملا ثيل تشن قالؤال شع أ ا
 هتيبخ اا ذاف هبحأىتح لقاوتلابىلا برق نما ىدبغ نازبامو هيلع تمر ١
 تدِد رام و هني :١ قا اضن هتحأ ىناعدنا ادنؤومو اديوارصبو اعمس هتك |

 هلدبالو هتءاسم اك او تول لا ىدبع حور ضدقىف ىددرت هلءاذاثأ “ ىثف |

 بع هذ سال نا هنع هفك اف ةدايءلا نم بابلا ىنلأسي نإ نينمؤملا ىدانعنمنأو هنم

 كلذدسفال هترقفاولو ىتلاالا هناعا لسيالو ا نيئمؤملا ىدابعنمناو كلذ هدسقيف |

 ىدايعزم ناوكلذ هدسفالهتينغأواو رقفلاالآ ةناعا ملصإلال نا نينه وما ىدابعنمناو |

 نينمؤملا ىدابعنم ناو كلذ هدسفال هققسأ ولو ةدكلاالا هناعا لصإال نم نينمؤملا |

 مجواقن ىلعب ىدابع سمأ ربدا ىتاةالذ هدسفال هتححضأواو ,ةسلاالا هناعا عصيالل |

 ثيغاالزني ىذلاوهو 3 لجوزع هلوق # هدانساب ىوغبلا ديل ريبَخ ملعب 1[
 نعرطملا هللا سبح لاقركتلااىلا مهل عدا كلذ ودل سانلا سثيىا 5 اوطئقام دعب نما |

 نال هتمع مهركذف رطل لج وزع دنا لونا مث اوطنق ىتح نينس عبس 2 ءا

 ثلا .كتناكرلا ليا ىلأ 4  هتجر رشذيو ظمأ ةدشلا دعب ةمعنلا لوص جفا

 ىأ 4 ديلا ب ذا اال عأ هك ىلوااوه د بصاخانم هبل صئامو هعفاثمو |

 7 و تاومسلاقلخ هْنايآ نمو 37 هت وماست ايزرم قلقا لالا وبامىلع دومكلا

 لاق ريدقتب (ءاشرامردش) 1 مدوتلاةرل ) ورعوأو 7 ك١ #»س عك فيقتل 20 75
 هداعب هنا)اردقواردقهردق

 مهلاوحأ مي(ريصبريبخ
 هيضتقام مسهل ردقيف

 منع و ىنغيو رقفش 11

 طسضرو سشضرّش و ىلمعيو

 واواوغي !أهد ب  مهانغأ ولو

 ىرثامو اوكيلهل مهرقف

 ىعس نم ىلع طسلا نم

 وهفطسلان ودب بلان ءمو

 عمىنبلا ناكشالو ليلق
 0 عمولقأر طفلا

 ىقدمديدشتلاب و (ثيفلا

 دعي نم ) مصاعو ىاشو

 اوطنق ”ىرقو (اوطنقام

 تاكرئأ(هتجررسشو)

 لصف ام و هعقانم وثغلا

 طسقا ١ دةشاهتعهللا ىذر

 اورطم لاف ساتلاطنقو

 داراواتب ًالاعدهد ارا اذا

 (ىلولاوهو) ىش لك قدتجر
 هناسداب هدانعىلوت ىلا

 ةتعاط لحدا هدمخح كلذ

 تانالع ىأ (هتاآنمو)
 تاوعسلا قلخ) هيردق

 | كي عم(ضرالاو

 ردقب) عسوب (لذنينكلو
 هنا ) ءاشي نم ىلع (ءاشيام

 ريبخ) .دابعحالصب ( هدابعب

 ىذلاوهو) مهلاعاب(ريصب
 نم) رطملا عي( ثيغا|لزني

 اوسيأ ىأ (اوطظنقامدسب

 ) هتجررسشنو )رطملا رو

 وهو رطملا نعيهتجرلزأي

 ضرإلاو تاومسلاقاخ ) هتردقوهتينادحو تامالع نه (هنايآنمو) هللاعفىف دومحملا (ديخا) ماغباماغ رطل ىلولا



0 

 ا”عراضملا ىل علخساذا

 هللا لاق ىذاملا ىلع لخد»

 ىثغياذا ليالاو ىلاعت

 (ةبيصمنم مكباصأامو)
 تبسك اهف)ءوركمو ملأ و مغ

 اهودتبسك ةيانجمىأ(ركيديأ

 ًادتمامن أ لعىاش وىبدم

 ري-غنمهربخ تيك اع و

 ن-هو طرشلا ىنعم نيك

 ىنعم نيعضت ىمفءافلا تنبأ
 ةيآلا هذه. قاعتو طرشلا

 ملوللاةو حءانتلابلوةب نه
 اوناكةلاحلافطالل نكي
 امل ةلاحلا.دهلبقاهلع

 ةصوصخم دي ًالاانلقو اوم أت

 قايسلاو قابسلابنيفلكملاب
 ىأ(ريثكن ءاوفعيو)وهو
 هيلع بقاعيالف بونذلا نم
 الف سانلا نمريثكنعوأ

 نبالاقو ةبوقءلاب مهلحاعي
 ل ءوامزا معي لنه ءاطع

 بئاصملاو نتفلا نمديلا
 هنءافعامزاو هباستكاب

 : 000 نيش ناك ناو 00 0 *ىشلاتبف نعد وحننكل 0 نا

 ثنأدعسالو حملا نم جرمانا و ناجرملاوؤاؤللا امهنع جرخم ىلاعتهلوةهنمو هذاخنأن مذ ىفوهاع اودع عاشر مف

 ةدواك بي دلاب اوفصوق ناريطلا عم ىثم ةكئالملل نوكيوأ ضرالا ىلع ىسانالا ىثماهيفنوشع تاناويح تاوعسلا ىف
 ريدقءاشياذا) ةمايقلا مون ه5 :١؟ 0 4 نورشتلاو سماثلا ءزجلا ]1 لعْوَو ) ىسانالا هب

 ١ ىتعم نم ءايلا ىف اع ءانغتسا سماع نباو عفاناهرك دب ملو هانعم ةنمكتموا ةطرشام | 5
 نيمرجتاب ةصوصخم ةيآآلاو اهرلع بقاعيالف بونذلا نم *# ريثك نع اوفعيو ةيبب |١ ريس ترسب ا ءافلاريغب تدسك اع كلعةب وق

 زوحفك تلق نافذ« ةباد نم# ضرالاو تاوعلا ىف ىأ«امهف#دجواىأ« ثيامو |

 هللانا ل تحت ليقو ناسنالاهب صوب اكبيي ذل نوفصويف ناريطلا عمىشم ةكئالمانوكي |

 ا دارملا « مكي ا تردسك اعف ةييصم نع مياس امو# 9" لج وزع هلوق# ةمايقلا موي ىنمي ري ردك أ

 | نبالاق هيريثكن عاوفعيوإل# ىصاءملاو بونذلا نم مكيدب أت سك اهف بئاصملا نم كلذديغو
 | شدخ نمامءدس ىسغن ىذلاو سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ةيالاءفهتازنامل سابع

 | لضفاب ؟ربخأالا هنع هللاىضر بلاط ىنأن ب ىلع لاقلاق ةليصم ىبأن ع ىلعثلا داتساب |
 | تيكاهف ةييصمنم مكباصأامو سو هيلع هللا ىلس هللا لوسر امان دح هللا باتكىف ةيآ |

 ةيوقعوأ ضرع نم ىأ ةبيصمنم مكباص أ امىلعاي كلاهرسفأسو ريثك ن عاوفعيو مكيدبأ |

 | ىلع فطع «امبف ثبامو ف كح 4 رد عناص دوجو ىلع لدن اهتانسو ايلا
 ْ ضرالا ىلع ب ددامتوا ببسلل بيسملا مسا قالط| ىلع حنه #4 ةباد نموط قلخناو ا تاوعسلا

 | « ءاشي اذا مهعج ىلع وهو يل ةللا ىف امهيف هنا قدصي نيثيشلا دحاىف نوكيامو

 | ىلع لخذت ىضاملا ىلع لخدت اكاذاو هنم نكمم هب ربدق ظ ءاشي تقو ىأىف
 ١ نال ءافلاو مكصامم بيسبف ميديا تيسكاامف ةبيصم نم مكباصا امو 8 عراضملا

 نا لمتحمف ضرالا ىلع فيفخلا ىثملا ةغالاىف بيب لا تلقةكئالملا ىلعةبادلا ظفل قالطا

١ 

| 

 ا
 ا
 ا

 ءاشياذا عج ىلءوهوؤ# نانالا بيب دندن تاناويحانماعاونا تاومسلا ىف قل ىلاعت

 قعاوصلاو قرغااوءالغلاو طحلاو ماقسالاو عاحوالاوحنةهوركملالاوحالا بئاصملا هذه

 ىوغبلاىورو#رثك أ هنء هتلاوعشامو بنذبالا قرع جالتخاالو مدق ةرثعالو دوع

 ةرخآالاىف ةبوقعلا لع ىن نأ نم مركأ هللاو مكسبأ تيسك اف امندلاىف ءالبوأ
 | |١ تباصأ ةكننمام ةمركع لاقو ءوفعدعب دوعينا نم رحأ هتلاذامدلا ىف هنع هتناافعامو |

 | اهالااهل هفريل هللا نكيمل ةجردوأ االا هلرفغبا هللا نكي مل باذنالا اهقوفاف ادبع

 نمؤملا بيصيال سو ةيلع هللا ىلص هللا ل و-رلاق تلاق اهنعهللا ىخر هشئاع نع « نقر

 ( ةكوش ) ناوأ لكىف تايانجلاءزالم دعلا دماح نيدحلاقو هيلا هير ناسحاىفرظنلا ليلق ناكر ثك ًاءالوم
 هدبع رهطظي هتلاوءوحو نمةعاطلاةيانحو هجو نمةيصعملاة يانج نالهيصاعم ىفهتنانح نمرثك ًاهتعاطوف هنايانحو
 7 ىلاعتهتلاىضر لع نعوةوطخ لوأ ىف كلهلهتجرو هوفعالواو ةمايقلا ىف هلاقثأ هنعففخعل بئاصملا نم عاونابهتايانح نم
 اناث بقاعيال ةع بقاعاذا ميركلا نال نآرقلا:ىف نينهؤملل ةآ ىجرا هذه هنع

 أ امو ريدق ءاشياذا) مئاحا ىلع ( مهمج ىلعوهو ) ملي اهلك( ةبادنم ) ضرالاىفقلخام ( امهيذ) رثن ( ثبامو
 مب كيزجمالف بون ذلا نم (ريثكن عاوفعيو) كبدصي ركيديأ تنجاجف(مكيديأ تبسك اهف) كسفنأ ىف نوباصتام(ةبيصم نه مكباصأ



 ناامو #9 هيلع ربصلاب مظعلا رجالل هضيرعت اهنم رخا باي_سالف مهريغ باصاام ناف
 / 6 ىلو نم هللانود نم مكلامو ع بئاصملا نم مكلع ىضقام نيتئاف :ضرالا ىف نيزحيحم |

 ءاسنخلا تلاق ,لابجلاك « مالع الاك رعملا ىف#
 ران هسأر ع 3 » هب ةادهلا 2 ارهس ناو |

 0 1 رابص لكل 5 كلذ ىف نا 9 0 تباوث

 لاسراب نهكلهيوا * نهقب وي وأ ف ركش فصنو ربص فصن نافصن ناعالا ناذ
 اهل_سرب وا هلصاو « اوسكاع ف هلوقل اهلها كالها دارملاو ةقرشملا ةفصاعلا عرلا |

 بحاو ريغ اًضيا هنال هال ءاشألل اباوح عقاولا بصت بصأو ءازملا ىلع وارعيو مهنه

 د_دح ©« صيخ نعد مهلام 9 نيرخآ رذنو موق اع لاو موق كالها نيب عجول

 هللا نودزم مكلامو » متتكامثيح ىتوزلال ىنءي ابره * ضرالا ف هج نيتئاف

 نكس ؛ًاشي ناوي لعوهف برعلادنع عف دل سح ءاده لك وراوتطتلا » مالعالاكر لا ىف و ا :

 4 #« دك اور # ىراوحخلا ن «فسلا ل ٍِج نفسلاابب ىرحتىلاىأ 6 عرلا أ

 انايآ ىف نواداح نيذلارسب و 9 اهيلع بقاعيالف مون ذ نم ىأ »* ريثكن ع فعو # |

 ا ةيراخلا نفسلا 4 راوجلا هنايآ نمو © م نع اهعقدي « ريصنالو 9 اهنم م 0 0

 ١ لماكن موه لكلوا هلالآىف ركفتلاو هللا تانآىف رظنلا لعد سن سبحو هتمه لكو |.

 / « ريثك نع فعيو 9 هلوق ىف اك دوصقملا ىلع هبف رصتقاف ن 1 ميسق هنال نهشبويف َ ظ
 | وفعيو ”ىرقو مهنه وفعلا ىلع اسان منيو مهبونذي اسان قيونف ةفسام اهل دا 1 |

 ١ مقتيل لثم ةردقم ةلع ىلع فطع « انتايآ ىف نولداحم نيذلا معيو و فانئتسالاىلع

 | ىنمملا نوكيف فمي ىلع افطع مزجلاب ”ىرقو فانئتسالا ىلع عفرلاب سماع نءاو عفان أرقو | ٠

 ْ ّىأ « نازح مامر ري 0 ع هللاهنفرالا اهقوفاف كوك

 ١ ةراسلا را # راوجلا هتايآ نمو 2000 ه# ريصنالو كو

 ظ 0 تاك كفا 4 ّئ ا رمعلا روظ ىلع 3 5 ءرهظ ىلع وت ؛اوثىأ 1

 ْ 0 2 » | 5 نوكلجيو نوهقرغيىأ 7 |

 نرصيف( نالظبف ) نفكلاامىرتىت 1 75 رلان 00 ًاشينا) لابجلاك (مالعالاكر حلا ىف)نفسلا ىنعي ( راوملا ) هتردقو

 (ىلونم هللان ود نم مكلامو) بئاصملا نم مكيلع ىضقام نيتئافبى أ (ضرالاىف نيزحمع متلو دوعبي الافع ا

 ىراو1اةنيفسلاىهو ةيراجمج( راوخلا هنايآنمو) مكب لخاذا باذعلا مكلع عقد رصان ) ريصنالو ( ةجرلابلوتم

 (حرلا نكسيأشي نا) لاب اك (مالعالاك رحملا ىف) لصولاىف ورعوبأو ىندم ا بوقميو له سو ىم نيلاحلا ىف

 كلذفف نار رحلا رهظ ىلع (ىروششلا ةروس) (هرهظ ىلع) ىرجنال -ه# ع٠ رفح تباوث(دكاور نالظيف)ى ندم حايرلا
 لع (راص لكل :تايآل 11 00 يز 027 31 دج هلا. دجال رب نر: تال تل ا ا طل ا 1: شت ل تال ب ا تي ها تب بدبس تجيك ٠

 هلامعتل ( روكش) هلالي

 ' دال نمون نعل أ |

 ركش فصن نافصن ناعالاف
 ىلءرابص و ريصافصتو

 وأ) 0-1 هتعاط

 ا |
 اني نا ىمملاو نسلم

 ندكريف حيرلا نكسي

 اهفصعب نقرغيفاهفصعيوأ

 بونذلا نم (اويدك اع)

 الفاهنم (ريثكنعفعءيو)
 لخدأ اماو اهيلعىزاحي
 ثيح قاسال اركح ىفوفعلا

 وأىنملانالدمزج مزح

 ىلعاسان منيواسان كلبمأشي نا |

 (عهيو) مهنعوفما|قيرط
 ليلعت لع فظع تصنلاب

 مقتنيا ءريدقت ف ودع

 نولداجم نيذلا] لبو مهنم
 اهلاطبا ىفىأ (انتايآىف

 ' ىاشو ىندءلعاواهعقدو

 فائتسالا لع فطع

 بره (صرم نه مهل ام) |[

 ا
 (لدرإلا ا نزع متأامو) 0

0 نآ رقلاب نويذكي نيذلا معي ىعإ صبح نه مهلام : ١
 ) ر نزع 8 د مهلام لاقت هللاىلا 

 راسم سا شن سوس هضبة م س00
 امو) هللا باذع نم نيت اش

 هتيبادحو تامالع نم ) هتايآ ن

 ىل ع( رابصل كل )اربعو تامالعا(تايآآل) نفسلا نمترك ذ اهف (كلذىفنا)ءاملارهظ ىلع (هربظ ىلع)تباوث (دكاور)

 همم اجلال (ريثك نعفءيو)نهلهأ ةيصعع. (اوبسك اع) رححلا ىف نفسا | ني نهكلج (نهقب وب ,وأ)هتلارعنب , (روكش) ةعاطلا
 ةاحنالو ثيغم نه( صيخحم نه مهلام) نآرةلاومالسلا هيلع دمسم نوب ذكي (اذنايأ ىف ن واج نينا ىلا( 3

1000 



 1( نولكوت ميد ىللعو اونمآ نذل قبأو ريخ ) تاوثلان م ( هللادنغامو ايندلاةوسللا عاتف"ىش ند من :يوأ اف) هباذعوم

 قدصت نيحهنعهللاىضر قيدصلار كب ىبأ ىف تاز ةيئاثلا فالس اهياوج ىفءافلا تءاصفطرشلا ىنمم تنك ىلوالاام

 ١" سنجلااذهنمرئابكلاىأ(مئالارئابك ) هدعباماذكو اونمآ نيذلا ىلع ف طع( نوبئتحينيذلاو) سانلاهمالفدلام عيمجم

 . اماذاو ).انزلاك ةشح ةشحاذو_هفهخأ مظعام لبق(شحاوفلاو ) كرشلاوه مثالا 0

  بضغل|لاح ف نارفئلابءاصخالا رهىأ ه2: ١ ]- (نورفني !نورشمااو سماخلاءزوللا) مه) هايندرومأنم(اوبضغ

 ١ نوعته © ايندلا ةوبحلا عاتف ”ىشنم متيتوا اف ف لعفلا اهنع قاسم ةلجاو باذملانم | 0 اياد مب اد
  ىلعو اونمآ نال قباو ريخ لف ةرخآلا باوث نم © هتلادنءامو ظ مكتايح ةدم هب | 07 ركل 00

 | كرا لت تل الوسوم لوألا امو هماؤدو همقن ضواخل 4 نولكوشي مد || ع0 .يشسا ١
 1 : 11 2 : (مءرل اوبامسا نيذلاو)
 : فكاهي اهباوح ىف ءافلا تزاخ امندلا ةاملاىف ام عتعلل بيساوتواام ءاجانا ثدح نم مهاعد راصنالا ىف تلد

 عج همالف هلكهلاع هنع هللاضر ركبوبا قدصت هنع هللاىغر ىلع نعو ةيناشلا | هب ناعالل لحو زع هللا

 « نورفغي مهاوبضغام اذاو شحاوفلاو مثالا رئادكح نوبنتحم نيذلاو  تازنف ناب 4 اوباهتساذ هتعاطو

 مهريعخ ىلع نورفغي ءانبو عوفمموا بوصنم حدموا اوت[ نيذلا ىلغ فطع هدعباع | اوماقأو) هوعاط أو هباونمآ

 مثالا ريبكى اسكلاو ةزج ارقو ككذلا" لاما ةرفدلاب ءاقضالا مهنا ىلع ةلالدلل اربخ | تاولصلا اومأو( ةولصلا
 هللالوسر مهاءد راصنالاىف تلزن ه6 ةواصلا اوماقاو مهبرل ا وباجمسا نيذلاو » | ىدوش مهرعأو ) سما

 ( مهني
 ىتح ىارب نودرفن ال
 نسكلانءوهيلع اوهمتحي

 اود_هالا موق رواشتام

 ىروشوذ « مهني ىروش مهساو ه دل اوناعسا ناعالا ىلا سو هيلع هللا لص يدر
 مهظقبتو مهربدت طرف نه كلذو هيلع اوعمتحي و اورواشت. ىتح ىأرب نودرفتال

 ليبسف # نوقفني مهانقزرامتو ط رواشنلا ىنمعب ايتفلاكر دصم ىهو رومالا ىف |
 ىروشلاو مهسعأ دشرال
 رواشتلا ىنعع ايتفا اك ردصم

 (نوقفني مهانقزر امو (

 ةهارك مهل هللا هلءجام ىلع # نورصتن مه ىنبلا مهباسا اذا نيذلاوه ريما |

 «امدلاةوحلا 3 0 امندلاةنز نم َى 4 ىش نم ميوأف هه هءاذعو م برهم نه

 ْ اونمآ نيدلل قبأو وريخ #3 باوثلان هع هلاادتعامو 2 داعملا داز نموه سدل ىأ

 اذا نذلاو ( نوقدصت

 مه) رظلا ( ىنلا سا

 نم نومقتني ( نورصُسا

 اذاف ايندلا ةابحلا عاتم ىف نايوتسي رفاكلاو نه 0 ىنمملاو © نولكوتب مرىلعو
 ' .نوذتحم ئيذلاو + نمؤملل قبأو اريخ باوثلا نم هللادنعام ناك ىاعت هقلاىلا اراص

 ١ كلذ هبشو ةقرسلاو انزلاو لدتقلاك هتبوقع مظعت بنذ لك ىنمي 4 مثالا رئابك
 ' مهاوبضغام اذاو ظ لامفالاو لاوقالان م هحق مظعام ىنمي * شحاوفلاو ف

 | هوباحأى مي  ممرل اوناهتسا نذلاو  نوملحتو ظيفلا نومظكي ىنمي 6 نورفغي |
 ىروش مهسعأو #3 ةضورفملا ىنعي 46 ةولصلا اوماقأو غ هتعاطنم هيلا مهاعدام ىلا

 | هيلع اومقحم ملام ىأربنودرفنبالو نوامتنالو مهلودبايف نورواشتت ىنعي # مهني
 اذا نيذلاو نوقفني مهانةزراممو 8# مهسمأ دشرأأل :اودهالا موق رواشتام لبق
 مهملاظ نم نومقت ىنمي #« نورصتني مه ناودعلاو ظل ىنعي 3 ىنبلا ماسأ

 ( متيوأاف )هللا باذعنم

 لاملانم (”ىثنه) يطعأ
 (ايندلاة وحلا عاتف )ةرهزلاو
 نم ( هللادنعامو )قبال
 ىف مدنعامت (ريخ)باوثلا

 نم مودأ (قبأو) ايندلا
 نيب مث ةينافاهنافامندلا عاتم

 6 نه ) لاملاىلعال (نولكوت مرىلعو ) دباعص أو ركيابأ نعي نآ رقلاوماللاهيلعدمت# ( اونمآ نيذلل ) لاقفوه نأ

 نورك )ءانجلا ) مه اوبضعام اذاو ( ىصاعملاو انزلا ىنعي ( شحاوفلاو ( كرمشلا ىنعي ) مثالا رئابك نوبنتحي ف نذلاو (

 تاولصلا اوعأ ( ةواصلا اوماقأو ) ةعاطلاو دمحوتلاب معرل اوباجأ ( مرا اوباعسانيذلاو ) ههنئناكيالو نوزواميب

 لاملانم مهانيطعأ ( مهانقزرامو )رام ث يي اورو كنج اسوا اودارأ اذا ( مهني, ىروش مهسمأو )سما

 نوفصتني ( نورصتنمه) ةلظملا ( ىنبلا .ماصأاذا نيذلاو ) نوقدصتب ( نوقفن)



 قاسفلا هيلع "”ىرتهف مهسفنأ اولذ نأ نوهركي وماكو نو دتسيال و مهل ىامتهّللا هلءجام ىلع رضا 3
 وهف مد ىلو ناك نا لتقلا ىف فرسإف هللادح كلذوف زواج ملوهقح دخأو رصتنانه نال راصتنالا ىلع اودجاماو

 امنال ةئيستيمسام اوال ةيناثلاو ةقيقح ةئيسىلوالاف (اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو)لاقفراصتنالا دح نيب مثد وح لكو هلل عيطخ

 اهريغلةنسح تراصاعاو رارضا اهنال ةئيس ةيناثلا تناكل ىلوالا نكتملول هنالو هب لزنتنم ءوست ابنالوأ ءوسلاةازاحم
 اثلا 2 دنأ ىنملاو 4 ىروثلا ةروس ١ ةلابسوعع مقا هه 13 ىلاةراشا ةئييس.ةناثلا ةيعئف وأ
 لباقتنأ ةءاسالا تابوق 1

 ا ا 1 يح لا فاانالا وهو لئاضفلا تاهما تا و دعب ةماعلا ووهو ذتا |
 نف) ةداي ز ريغ نم اهلثع

 نيو هندب (لصأو اع ىلع زخلاو مصخلا ةمواقم نع راصتنالاو روفغملا زع نع ”ىني هناف نارفغلاب مهفصو أ
 ءاسق وفعلا ايالاو رضكا ع 0 مث ىنبلا ىلع ءارغاو .ءارجا هلال مومذم بلغتملا ىلعو دوم زجاغلا
 5 ةدع( هللا لع ان) ةئيس ةساثلا ىمسو * اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو' ف لاقف ىدعتلا نع عنملاب راصتنالاب |

 0 : 0 .دجا ا ودع فيرد ؟ مس اوانع نط اجت ا

 ُط آ-0- ظ
 هب ةىرقدقو رئام دمب هل ا دسب رصتا نوط مانقتنالاق يزول يا

 | «سانلانولظي نيذلا ىلع ليدسلا اهتاؤتةبقاعملاوةبتاعملاي # ليبس نم مهيلعام كتل نوف |

 قحلا ريغب ضرالا ف نوغبسو #4 موماع اربخم هنوقحمسإ الام نوبلطوا كارشالا فادااال

 قل رظااب نؤدبب نيذلا |

 دح نوزواحم نذذلا

 ىدان ثيدحلا ىف راصتنالا

 هلناك نم ةمايقلا موب دائم
 الف مةيلف هللاىلع رحأ ظ نم نورصتثب فنصو نورفغي م 0 ىلاعت هلوقوهو مهركذب أدف عا

 نملو) افع نمالا موب | اواذينأ نو_هركي اوناك ىلا مهاربا لاقو ةي آلا ءذهىف اوركذ نيذلامهو مهلا
 ذخ أى أ(هملظ دميرصتنا | نونمؤملا مه ءاطع لاقو هيف هاىغا وفعلانا ليقو اوفع اوردسق اذاف

 . ةفاضا ىلع لظامدعب هقح ظ ىتح ضرالاف ل-حو نع هللا مهنكم مث مهلع اونبو ةكمنم رافكلا مهج رخآأ نيذلا | ٠
 (كتئاواذلومفملا ىل/ردصملا لاقف ةلثاملا ةياعرب ةطورسشم راصتنالا ةعرشنا ىلاعت هللا نيب مث مهلظ نم او رضتنا | 1

 00 | اههيناشتل ة ةئيسس نكيمل ناو ةئيس ءازدا ىعم # اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو ف ىلاغت ||

 (ليسنممهءلعام )هظفل هللا كازخأ لاقاذا جيبقلا ءازج وه لرقو هءلزني نم ءوسي ءازجلانال لبقو ةروصلاو ١
 20 ا ١ صاصقلا و وهل_قو دتنالو اهلثع همتشاذ كمتشاذاو 1 هتاكازخا هلق

 قوما ل , راصتنالاف بغرب مل ىلاءتهللانا لدقو هيلع ىنجام لثع ضتقن ءامدلاو تاحارجلا ف

 (ساسنلا نوملظي نيذلا | |« لمأو و مل نعىأ « افعنف يف ىلاعتداوش ىلوأ وفنلا نا نيب مش عورمصمةئايزي لإ |
 نوذببو) ملظلاب ينؤدتي, ]| دانمئدان ةمايقلاوب ناك اذا نسما لاق # هللا ىلع ءرجاف لف ملاظلا نيبو هني ,وفتلابىأ
 ايف نوريكتي (ضرالاف | «نيملاظلا بحال هناؤطةيآآلا هذهأر قمث افعنمالا موالف مقيلفرجأ هتلاىلع هلزاكنم

 "0 نوبشر نلعب | ألا ملاظلا [ظدعب ىأ هب هلظدعب معد نمو ٍه مظلاب نؤدس نبذلا سابعنبال

 قملا || ليبسلااعا # ةذخاؤمو ةبوقعب ىأ لبس نم مهلعامو» نيرصتتملا نعي « كتل وانو 1

 ىأ« قحلاريغب ضرالا ف نوخببو و ل 6 ىأ « سانلا نولظي نذلاىلع لع

 نع نودفعي فنض نيفنض نيمّؤملا ىلاعت هللال عج ديز نبا لاق دعت ريع عل

ْ 

1 
| َ 

 ةرئاكملاب ال .صاصقلاب '

 هن'ىاكيالو ضاصقلا كرت ( لصأو ) هناظم نع ( افعنف ) اهلثم ةحارج ةحارج ءازج ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو |

 ةيلظم (هلظدنب) ضاصقلاب فصتنا (رصتنا نم و)رظلاب نيئدتبملا (نيملاظلا بالهنا ) هللا ىلع هءاوثف (هتلا ىلعءر رجل

 صاصقريغب ءادتبالاب ( سانلا نولظي نيذلا ىلع ) مثأْا ( ليبسلاامنا ) صاصقلاب مثأمنم ( ليبسن» . يلءامشئلوأت
 مهل نوكي قحالب (قحاريغب ضرالاىف) نولواطتس( ٍدوغبو
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 1 ا رفغو) ىذالاو للا ىلع (ريص نر و) ةحتخلاو ةعبتلاب ليبسلارسفو( ملأ ب باذعرهل كئاوا

 رخل ررلو هفن لع لقاعلا هب ون نأ تيا موأ اهلا بدن قلارومالانهىأ(رومالاءزعنمل) هنم نارفثلاو ربصلا

 'لءراصلا ىئرقلا ذم بسوبأ اقو مهردب نأونم نيكل مهلوق نه فدح اك موهفمهنال هنم أوت حارلا فدحو هل رثف

 عزج نمو لا وحالا لجأ وهو اضرلالاح ىلاعتدتلا هثروأ عزج ملوهبيصي ءوركم ىلع ربصنف ءابتنالا تامالع نه هراكملا

 هتباده ليدح أن مدلاف (هدسعب نمىلو نمدلاف هللا للضي نمو) ءاوكش هعفنتمل مث هسفن ىلا ىلاعت هللا هلكو اكسشو تابيصملا نم

 اال) ةماقلاءوب(نيملاظلاىرتو) ه4 51١١ ريع هءاذ_عنمهعنعو 4 نورشعلاو سماخل اءزجلا ١) ءايا هللا لالضادعب نم

 ا « رفغو ف ىذالا لع «ربص نم وو مهشبو مهلظ ىلع ملا باذع مهلكئلوا نورينيح (باذعلا اوار

 ناونم نمسلا مهل وقىففذحاك فذحف هنم كلذناىا# رومالا مزع نا كلذنا #

 دعب نم ءالوتب رصان نم © هدعب نم ىلو نمهلاف هللا للضي نمو ول دن لمالمهردب
 ظفلب ركذف هنورب نيح « باذعلا اوأرامل نيملاظلا ىرتو ايا هللا نالذخ |

 ىغاملاظفل ريتخا و باذعلا
 ىلا له نولوقب ) قيقحمال

 نولأسي ( ليبسنم دسم

 - . - .- < .٠ ا م 5 60

 مهيرتو »ف ايندلا ىلا ةمجرلاىا #ليبس نم دسعىلاله نولوقب ط اقيقحت ىضاملا ل مهارتو )هءاونمؤإل
 نيالذتم « لذلانم نيعشاخ # باذعلا اهيلع لدنو رانلا ىلع * اهيلع نوضرغي | تادتلادارابلا لع ( 1417

 مهرظن ”ىدتبب ىا « ىقخ فرط نم نورظن 2 لذلا نم مهقحب ام نيرصاقتم ْ

 اونمآن يذلا لاقو 8 فيسلاىلارظنب روبصملاك فيعض مهنافجال كن رحن نم رانلاىلا
 | مويو» دلخْلا باذما ضيرعتلب « مهيلهاو مهسفنا اورمسخ نيذلا نيرساملا نا |

 كلت ىلع مهوأر اذا نولوقت ىا لاقلوا ايندلا ىف لوقلاو اورسكت فرظ ب ةهقلا

 نعزواجت « رفغو # رصتني ملىا#«ريص نم ومي باذع مهل كل وأ» ىصاعل ايف وانس ١

 مزعنمل راصتنالا هكرتىنعي © رومالا مزعنمل» زوالا وربصلاىأ 4 كلذناوإ هملاظ |

 ةبغرلاف باوثلا هربصب ىتؤي رباصلانا لبقو اهب لجوزع هللاسعأىتلا ةديجلا رومالا |
 دعبهتباده ليدح أن مهلام نعي هدعب نه ىلو نمهلاف هللا لاضي نموو» امزعمتأ باوثلا ىف .

 ةفايقلاءوب ىنعي ه# باذعلا اوأرال نيملاظلاىرتو # هباذعنم همنعوأ هايا هللا لالضا

 مهارتو » ايندلاىلا ةعجرلا نولأسي مهناىنعي *# ليبسنم دسعىلاله نولوقب ف
 نورظن.» نيءضاوته نيءضاخ أ« لذلا نه نيعشاخ قرانا لعىأ اهيلع نوضرعي

 | نورظني لبقو مهسفنأ ةلذو اهتمافوخ رانلاىلا رظنلانوقراسيىنعي « ىنخفرطنم
 ايع نورسشحم منال معولقب رانلاىلا نورظنب لئقو لذلا نم فيعضىأ ىتخ ف رطب:
 ل « مهسفنأ اورسخ نيذلا نيرساحلانا اونمآ نيذلالاقو قخباقلاب رظنلاو

 | مرينا اوراص ناب مهيلهأ اورو ىندي « ةيقلاموب مهيلهأ و 8 رانلاىلا اوراصزاب

 (نيعشاخ ) اهيلع لدي
 ام نيرصاقتم نيلئاضتم

 (نورظنبلذلا نم) مهقحل
 (ىنش فرط نمز راثا لا
 ىرت اك ةقراسع فيعض

 فشلا لال روما
 نا اونمآ نيذلا لاقو )
 اورسخ نيذلا نيرساخلا

 (ةيقلاعوب مهيلهأو مهسفنا
 لوقو اورسخ قاعتمموب

 ىلع ( ربصنملو ) عيجو
 ملو زواحن(رفغو) هتاظم

 نا ) ه“ىاكي لو صتق
 نمل )زوالا وربصلا(كلذ

 ١ رومالاريخ نم(رومالامزع
 © قر نوعا مزعنمل هلوق ىلا شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنت<نذلاو هلوق نم لزنو رومالا مزح نم لاعبو
 1 دل كنان ىراضنالا مت امهسب ناك عزاننو مالكفف ىراصنالا َةيِرَع نب ورم هيحاصو قيدصلا ركبىبأ نأشىف

 ”(نيملاظلا ىرتو )هتلاريغ ( هدعب نم ) دشمم نم (ىلونمهلاف )هني دنع ء (هللالاضي نمو )تاي آلاءالؤم ام مق هللا لزنأف

 'عوجر ىلا له( ليب نمد سعىلا له نولوقي) باذعلا اور نيح (باذعلااوأ رامل)ةمايقلا موي هءاحححأو لهج اب أن يكرسشملا

 '(ىنخ فرطنم) كيلا (نورظني) نزحلا نمنيليلذ(لذلا نمنيعشاخ ) رانلا ىلع (اهباعزوضرعب مهارتو)ةليح نمايندلا ىلا
 ) نيذلا ( اورسخ نيذلا ) نينويخملا ) نيرساحلانا ) نآرقلاو 3 هيلع دمع ( اون 7 نانلا لاقو) نيعالاةقراسم

 ةيقلاموب) ةنللا ق مهمدخ ( مهلهأو مهسفنأ )اونبغ



 0 ( يقم ٍباَذعف نيملاظلا ناالأ ) ةفصلا كلتىلع مهوأراذا ةمايقلاموي نولوقب ىأ لاقوأ ايندلاف
 (مكبرل اويرجعسا)ةامعنلا ىلا ( ليبس نم هلاف هللا لاضي نمو ) هب اًذعن ود نم (هتلازودنم منو رصنءاي وأنه مهل نأ

 هب مكح امدعب هلا هدربال ىأد سعال لصتن نم (هللا نم هاد سحال) ةمايقلاموب أ (مو.فأينألبقنم) هيلا اعدام لل

 مير ىأ ( ريكشنم ركلامو ذئموي الم نم كلام ) هدر ىلعدحاردقنال موب هللا نهىتأينأ لبقنمىأق أسوأ
 ىنودو هومترتتا امم 4 ىروشلاةروس ) ايش اوركنتنا نوردقت ته 2107 زج- الو بادن دس

 ريكتلاو كلا عأ ف ئاح ١
 ار أ ناف )راكنالا
 كاتلسرأ اف) ناعالانع

 نا) اينقر (اظيفح مهيلع
 كيلعام(غالبلاالا كيلع

 د 1 9 ا ب م يسمو
 ا ناكامو 9 مهبل هللا نم قيدضتوا مههالك ماع # ميقم بادعىف نيملاظلا ناالأ د لاخلا

 ١ ىدهلا ىلا ُ ليبس نم هلاف هللالاضي نمو هللانود نم مهنورصني انوا نك |

 | هيركحام دعب هللاهدربال 4 هللان مداد مال مونقأينا لبق نم مكب رلاو عسا © ةاحملاوا |

 ْ ام 8 هدر نكعال هللا نم موب ىنأينا لبقنم ىا ىنأي ةلص لبقو درمل ةلص نمو أ ش
 فئاكح ىف نودم هنال هوعفرتقا امل راكنا « ريك نم مكلاموذئموب 46 رفم © أدهنم َ

| 

 ا

 تامفدقو ةلاسرلاغيلبتالا | 46 اظيفح مهيلع كانلسراافاوضرعا ناذ © مكحراوجو مكتنسلا هيلع دهشت مكلاعا
 دارملا(ناسنالاانقذأاذااناو) ْ ةجرانم ناسنالا انقذا اذااناو ٍِ تغلي دقو 3 غعالبلاالا كيلع نا َ ايساحموا اسقر

 (ةجرانم) دحاولاال عملا ناسن الا ناف ل تمدقاع ةئيس مهبصتناو 3 هلوقل س زل ناسنالاب دارا 4 اهحرف

 ةمو انمآو هي | اهدس لم أحالو |يىظعي هو ةيلئابك تيرا 1و ةمعنلا ىشإ نارفكلا غيلب رونك |

 ايي يبرر ادعو هيف مهجاردناو مهتبلغا سنجل ىلا هدانسازاح نيمرجناب صتخا ناواذهو !١
 ءالب يا ناو) ةيضقم ةداعاهنا ثيح نم ةققحم ةمعنلا ةقاذا نال ناب ةساثلاو اذاب ىلوالا ةيطرسشلا

 الحوت رقيلاو ضال ْ ىنريمضلا وم رهاظلا مّصوو همام ءازملاةلع ةماقاو ةيلبلا ةباصا فال تاذلاب

 لغفللا رابتعابرفديحوتو ١ ؛هللان ود نم مو ريصمب ءابلوأ نم مها ناك امو ميقم باذعىف نيملاظا ا ناالأ ةنلاوف

8 
 رابتعاب مهبصت ناوى عججاو | دقف ىقعلاىف ةنجلاو ايندلا ىف قحلاولا لودو ىأ « ليبسنم هلاف هللالاضي نمو ا
 (ميدنأ تمدقاع) ىلا“ || هللا لص ادم ىنعي هبا ىعاد اويرجأ ىأ  مكبرل اوررجتسا © ريخلا قرط ميلعتدتسا ] َ
 م 0 نال نق ريساس برب | ميدو هعفدع دحأ ردالعأ 4 هللازم هدسالموب ىايذأ لبقنم طسو هيلع |

 روفكهنانلشملو (روفك | 1 * صاخخنم مكلامىأ # ذئمويأم نم كلام »ف توملاموي وهلبقو ما | ١ باذعلا نم صا اامىأ الم نم توملا انقلا
 ىنمي راكنالا ريكذلا لبقو مكلاح 0 مكلامو # توملانه لبقو

 ١ كانلسرأاف  ةباحالا نءىأ ه اوض سعأ ناذ » أيش ملاعأنم اوركشنا نورا ا

 | غالسبلاالا كيلع سيل ىأ 4 غالبلاالا كيلعزا » مهلاعأ ظفحنىأ « اظيفح مهلع ١
 | سابعنبالاق ©« ةجرانم ناسنالا انقذأذاناو قف سو هي هيلع هللاىلص ىتلل ةيلست هيفو 1

 | ىأ « مدبأ تمدقاع : 9و طق أ « ةّئيس مومصت نأو اهبحرف ف ةممصلاو نما ا
 1 ١ناكام ( ماد( مم ع

 نم مهل ناك امو) مئاد( قم 1 ||
 (مهنورصن) ءبرقأ( انوأ ْ هلوق ع هيلع ىلاعت هللاة معن نم مدقتام ىأ < روفك ناسنالان اف و ةثشملا لاممالا نم |

 نمهلاف) لهح ىبأل ثم هند نع ) هللاللضي نمو ) ) سمه ها" اخ و 5 0 هللا باذع ع نم ( هللان ود نم (١ منو 3

 (هللان ا هلمنامال(ملدسمال) ةعامقلا 0 وهو 9 ومي لبق ند ملديحوتلاب( ميراوببعلا )ةحالونيد نم ( لش

 اهف)ناعالانع (اوض سعأ ناذ ) نيعم نم(ريكت مكلامو ) هللا باذعنم( ذئموب ) ةاحن نه ء(ًالم ندر كلام ) هللاب اذعنم . ١

 (ناسنالاانقذأ اذااناو) كلذ دعب لاتقل 1 89-3 نعؤيلبتلا ( ( غالبلاالا) كيلعام(كيلعنا)مهظفحت(اظيفح ملعالالسرأ

 تاج (تمدقاع) ةيليورقفو ةدش ( ةئيس مهبهتناو) اه رك اشريغام بأ ( اءحرف ) ةمعن( ةجر انم ) رفاكلاانبصأأ
 !!(روقكا لهجابأ ىنعي ( ناسنالاناف ) كرشلا ف (ميبأ)

33 

 هاو

 سنملا اذهنأ لع لعل ْ

 نيكرشملا (نيملاظلاناالأ

 باذعىف)هباحأو لهجابأ



 5 50 ىشوعءالبلا رك ذ يهنأ ىتعملاو نارفكلا غيلبلا ا مولظل ناسنالا نالاقاكوعنلا .نا رك وقول

 ا الانا هاشي نملبع ءاشيام قلخي ضرالاو تاومسلا كلم هلل) ىلاعتهللاب رفكسلاهيديرا ليقوةمعنلانا رفكهيديرأ لبق
 ]| ةتباصاو ةجرلاناسنالاة قاذاركذامل (اميقع ءاشين م لعجواثاناو اناركذ) ممن رش ىأ (مه>وزب وأ راوك ذا اءاشي نم 5

 1 ف نال اسي ضيعت ءاشرإم دالوالا نم دال ب ودارأ فيكمالبلاوةمسنلا مق هنآوكألا لاتلذا كلذ ع+مااهدضي

 ' دال ىتلامهقعلا واميقع ضعبلال مو ه4 6 ١ مزح اعج نيفنصلاب ؛نورسشعلا ونسال زلال اضعبو روكذلاب اضعبو

 ناك اذا يقع لجر كل ذكو
 1 تاوعلا كإم هلل هه ةمعالا نار مكب موسوم 7 ا انهن ه نا لع ةاالدلل ةيناثلا ا

 هول داق نايينءاتبام ناي » ءاشي فيك ةيلبلاوةمعنلا مسقيناهلف# ضرالاو ا لصالو أ كانالامدقوماداونال

 00000 0 1 يت وزرإو ضادنا كج وموزايغنم «روكذاءاشيزرل | نك تفس 7
 ىلع ةفلتخم دالوالاىف دابماا لاوحا لمح ىنعملاو ضعبلا لدب قلخينم لدب « اهتع | 0

 001000000 دارا تاواركذ نيادحإو اقتضاما شبا ببف ةثيثملاوضتقم | تن لما هاك لالا
 عقاولا نا ىلع ةلالدلل ةيآلاقاسد نالوا لسنلاريثكتا رثك | اهنال ثانالا ميدقت لعاو | هيام

 برعلاو ءالبلاف مالكلا نالوا كاذكثانالاو ناسنالا ةئيشمالدقلا ةئيشد هب قلعتام | تر .36٠ فم» ناسنألا
 روك ذلا فرع كلذلو لصاوفلا ىلع ةظفاحمللوا نهئابآ بولاق بييطتاوا ءالب ني ْ ىلا 0

 هناا محمل و نيوسقلا نيب كرتشملا مق هنال ثلاثلا لق فااعلا ريمغتو ريجاتا ريو ا | ا 2

 لعفيف # ريدق ميلع هنا يه ةمدقتملا ماسقالا نيب كرتشملا 5 هناي هحا_صفال عبارلا 9 - 0 ل رادتمدقتاهاقحأ
 6 ايحوالا هللا هملكينا © هلعحامو # رشثياناك امو 0 أ فيرعتلا نال 3

 000 سالو دب لح طالع در دايح الك | ىلأ موتو
 قاخي # ديرباع اممف فرصتلا هلىنعي «©# ضرالاو تاوعسلا كل هلل ف لحو نع أ هقح نينجا الك كلذ دعب
 ه6 اناا ءاشي نم ب 8 هتداراو كلم ىف ةيلع ضرتعي نادحأ ردقنالىأ 6 ءاشيام ١ ف عوريخاتلاو يدقتاا نم
 انارك ةيع ورنا :ادل داوي الق ىأ هكر وكلا ءاشي نمل بيوت ركذ هلدل وبالف ىأ | نهمدقتل نكيرل نهعدقت نأ
 الف ىأ كب اهقع ءاشي نم لعجيو ف ثانالاو روكذلا هلدلوف امبنيب عمج ىأ ةاناناو لاف رخآ ضتقلنكلو
 ملاطولىنعي امانا ءاشي نبه هلوقفمالسلاو 0 هابنالا ف اذهليقودلو هلدلوب | تلزت لاقو اناناو نارك
 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهارباىنعي روكذلا ءاشين ب,موناتنبا هلدلواعا ركذ هلداوب || ثيح مالسل ا مهيلعءامبن الا ىف
 ال 01 11١ دلع اوس ادحت ىيئلالاو اناركذ مهجزيوأ ىئثأ هلداوبمل |ايصشوا طوخللا لا
 امه دلو ملمالسلاو ةالصلا امعاعىسعو يح ىنمي اميقع هاشي نم لمحو تانب . عبرأو ١ اروكذ ميهارب الو ان انا
 ظ ' كاي والا قادم نأ رمشبل ناك امو ف ىلاعتدلوق # قاخم نا درئام لعىأ «ربدق## ١ لءجو اناناو اروكذ سو | قلختامب ىأ *؟ ميلعدلا ل ساننلا عيجيف ةماع هي ةيانالاو لئلا 1 ل هللا اص ا
 هيلا رظنتو هللاملكنالا !سو هيلع هللا لص ىنال اولاق دوييلانا اهلوزن ببسف لبق | ا
 0 ) ملَع هنا ) نيمسقع

 ) نا 2 6 نأ ) اماهلا ىأ/ابح-والاهتلاهملكي نأ)رمشبلا نم دحأل مح امو( رشنل ناكامو) "قش لك لع ردات (ردق ) ' ىش

 جد مالسلا هيلع ميهاربا ماكو هو ىحو ءاس الا ايؤر مالسلا هيلع هلوقك مالا ف ايؤروأ ىعور ىف ثفن ىوراك
 هدليس

 1 ءاشيام قام ) تابنلا 0 ضرالاو تاومسلا ا 0 وتاوءكلا كلمهتن) هتمعنبو هللابرئاك

 اناركذ) مهطاخب ) مهجوزيوأ ) ىنأ هل نكي 1ميهارنالثم (روكذلاءاشي نابو )ركذدلو هلنكي ملط ول لثم(انانا ءاشي
 (ريدق ميلعهنا ) ايرك ز نب يحيل ثم داوال ا ا نملعحيو ) ىتالاورك ذلاهل ناك سو هيلع هللا لصد لثم ( اناناو

 مانملا ف (ايحوالا) رتسريذب ةهحاوم (هللادملكي نأ رشبل ) زاحام(ناك امو) ثانالاو روك ذلا نه بهو ايف



 0 ل أ

 دارملاسيلو هملكي نم عماسلا رصبب ناريغنم مالسلا هيلع ىسوم عمساكمتبا نم امالك عمم ىأ(باجحءارو نموأ )دار
 ةيؤرلانعبوجحم عماسلانا هيدارملا نكلو باج نم مانسج الا ىلع زوجام هيلع نوال ىلاعت هقلا نال ىلعت هللا باجعح
 ةكئالملا ةطساوب لسرلا ىلا جو أ ماحبو لبقو هيلا كلملاىأ ( ىحوبف ) اكلم لسرب ىأ ( الوسر لسربوأ ) ايندلا
 قعهىف لسر نأنال لاحلا عقومناعقاو ناردصم لسريناو ايحوو ,هتنسل أ لعءايبنالا مع ملك امتاش الل ل ربو

 اموريدقتلاو يونج ىلعو «ىروشلاةروس ) هلوقك لالا عقومعقاو -ه4 4 ١ زقؤ- فرظ باح ءاروندو الاسر

 اال دج ألك ناريس لل 1
 اونإلا دح الك ناعص ثيدح ىه.دعوامو جارعملا ثيدحىف ىوراك ه.دفاثشملا عياموهو ةيقاعتم تاحومت |

 | هارو نموا 9 هلوق فطع نكل روطلاو ىوطق ىسومل قفتاك هد فتهملاو ةيؤرلا |

 ا لبقو اهع انما ىلعال ةيؤرلا زاو> ىلع ليلد ةينآلاف لوالاب هصخم هيلع « باج |

 1 رسشنا 7 4 1 هلوقب دارملان وكيف لسرلاى لا كلملادب لزأملا ىحولاوا عورلاىف ءاقلالاو ماهلالا هيدارملا |
 نايالا هللادم 5 2 : 1 1 5 ١

 00 ' || ىلعو ءساكهيحو غلبيف امين هيلا لسريوا 6# ءاشيام هنذابىجويف الوسرلسربوا ف |
 ء آلا نالردصملاب بص تنم هيلع تفطعاع امحوو لوسرلا ىلا جوملا كلملالوسرلاب دارملال والا 1

 وهوالوسز لسرب ناوأ ] 720 0 0 3 ا
 لكس الدنا | ايحو نوكي نا زوو مالكلا نه عون لاسرالاو فوذحم مالك ةفص باخ ءارونه ٠

 00 - يب | ماللاعقربلسريوا عفان أرقو لاوحا تعقو افرظباح ءاروزمو نيردصم لسريو
 7 ةراث ملكيف هتيكح هيضتقنام لعشب « يكح  نيةولخلا تافص نع « ىلع هنا ل | عفان عفرلاب ىحويف الوسر 1 . ا 1 2

 : 4 ١ احور كيلا انيحوا كلذكو 8 باخ ءارو نماماو اناع اما طسوريغب ةرانو طسوب . لسريوهوا ريدش ىلع | 5 0 0 06 9 1

 | ىنعملاو ليربح لبقو هب يحن بولقلانالاحور هام“و هيلاىحواام ىتعي # انما نه
 | وهو ىحولا لبقىلا « ناعالاالو باتكلاامىردت تنك ام 8 ىحولاب كيلا ءانلسرا

 انوا يىأ ) كلذكو ( مانملا ف هيلا ىحو ىا احوالا هللادملكي نأ ريل ناكامو ىلاغت هللا لزئاف ىلاعت ا

 كلانفصو اكو أ كلبق لسرلا ىلا ا هفدقت نأ ىسودمأ تمهلااكو ىجووهو هدلو جيني نا مانملاىف ميهارباىأ راك ماهلالابوأ ١

 ىسوم ملك اى هاربالو باح ءارونم همالكه مم-ىأ * باج ءارونموأ 9 رحلاىف ٠

 ىحويفإل هريغوأ ليربجاما ةكتالملانمىنمي«الوسر لسربوأظ مالسلاو ةالصلا هيلع |
 0 ةيآلا هذهو ءاشيام هللانذاب هيلا لسرملاىلا لوسرلا كلذ ىحوب ىندي # ءاشيام هنذاب |

 مبيد و يدا هتلاءاشنا ةلئسملا هذه ناسىنابو امندلا ىف با ءارو نمالا ارمثب ملكي ال هنا ىلع ةلوحم |

 8 رلاب دسملا سيم || هلاعفأ عيجفىأ « مكح وه نيقولخلا تافصنعىأ # ىلعهنا 9 تلا ةروسف ىلاعت
 ل ةلجلا (ىردت 0 ا احوركدلا اننحوأ 2 انلسررئاسىملاانبحو اكو ىأ # كلذكو ف لجو نع هلوق # |

 ام) كيلا فالا نم || كد ةجرلدقو حاورالا ةامح ه.نالانآرق ليقو ةوبن سابعنبا لاق « انعأنم
 الو ) نآرقلا ( باتكلا الو ف نآرقلا ىنمي# باتكلاام # ىحولال بق ىأ ه# ىردت تنك ام ## لي ريج

 عمي الاءذه ىف ءالعلا فاتخا « ناعالا

 نادح ءاروند |.يسم وأ

1 

 نوذينا زوحوالسمعوا

 بنادح ءارونم 0 نا

 (ءاشيام )هتلان ذاب( هنذاب )

 رهات( ىلعدنا ) ىحولا نه
 بيصم ( ميكح )عناعالف

 ءاحنا ( كيلا انبحوأ)
 (ان ضأن م احور) كلذك [

 الووادسئارشىأ(ناعإلا اس :

 قيرطلااهضعب ءايشأ لوانت.ناعالا ليقو باتكلا كلذباملاءنكيمل هيلع لزني باتكلا نايوعبال ناكاذاهنال باتكلاب ناكل
 ( هنذاب ىحويف )مالسلاهيلعدم ىلا لسرأاكليدبج ( الوسرلسريوأ ) مالسلا هيلع ىسوم ملك يرتس(با«ءارونءؤأ])
 اذكع ( كلذكو ) هلاضقو .سأىف ( مكح ) "ىث لكنه ىلعأ ( ىلعهنا ) ىهنلاو ىمالانه ءاش ىذلا ( ءاشيام ) هيعأب

 تنك اموكيلع ليدبج لوزن لبق نآر قلاام(باتكلااميردت تنك ام) نآرقلاب ل يدبج ىنءي(انسمأن م احور كيلاانيحوأ )
 ةوعدلاالو (ناعالاالو) نآرقلا لبق نآر قلا ةءارق نسحت

١ 1 

 ا



 هنئرقو وعدتل ( ىدها
 ( ميقتسم طارص ىلا)

 ( هللاطارص ) مالسالا

 ثتاوعسلا ىفامدل ىذلا ) لدن

 اكلم واكلم ) ضرالاق امو

 (رومالاريصت هتلاىلا الأ)
 دعوو ميعجلاب ديعووه

 مست فرخزلا ةر وس )

 ةيكم ةيآ .نونامتو

 (نيبملا باتكلاو ج)

 هلوق لعجو نآرقلا

 (مانلعج نكلو)ديحوتلا ىلا
 (ارون ( نأ رقلا ىنءيهانلق 1

 لالخلاو ىهنلاو سماللاب ايس
 لطايلاو قحاو مارهلاو

 نم ) نآرقلاب (هبىدجم)
 كلذاالهأ ناك نم (ءاشن
 ) ىدهمل كناوان دانع نم (

 (مقتسم طا رص لا )وعدل

 طارص) قدح مقسم ند

 فام هلىذلا) هللا نيد( هللا

 ( ضرالاىفامو تاومتلا

 ريصت هللا ىلا الأ) قاما نم

 رومالا بقاوع ( رومالا
 مكحلا ىلاريصتةرخ آلاف

 ةروسلا نمو زق»ح كلملا
 فرخزلا امف ركذ ىتلا

 عبساجنايآ ةيكم اهلك ىهو
 مه[ فرح ةئامعبرأو فالآ ةئالث اهفورحو نوثالثو ةثالثو ةئاعامت اهتالكو ةيآنوناكو
 |! نيملا باتكلاو ) نيبىأ نئاكوهامىضق لوقب (جح) ىلاهتهلوق ىف سابعنب نع هدانسابو *# محرلا نجلا هللا مسب 3#

 ' مارإو لالحلاب نيمملا باتكلاب مفاو لوقي

 :كلو) ىحولب هبسكىتح طع هيف هلزاك امكلذو لقعلا نود معملاديلا قيرطلاام هبونعف معسل
 كاناو اندابع نم ءاشن نم هي ؟"١ طه هب ىدمن 4 نورشلاو سماخلاءزملا | اروث ) باتكلاىأ ( هانلعج

 ا ىجولا لبقىرد تدك اه ءانعم ليقف نينمؤماوناكة وتلا لق ءانسن الان أ ىلع 'مهقاشا

 هيلاقيرطالاع ناعالا وه دارملا لدقو عرششب ةوبنلا لبق ادبعتم نكي مل هنا ىلع لبلد

 ءاشن نفد .ىدهنارون # ناعالاواباتكلاوا حورلاىا 45 ءانلعج نكلو مهسلاالا

 4 مهقتسم طارص ىلا ىدهتا كناو # هنف رظنلاو لوبقال قيفوتلاب © اندابع نه

 هلئذلا 5 لوالا نملد 0 هللا طارص هللاكي دهيل ىا ىدهتل ”ىرقومالسالاوه

 هيلع هللاىلص ىنلا نع «نيهرجلاو نيعيطللدبعوو دعو هبفو تاقاعتلاو طئاسول

 هل نوجرتشيو هل نورفغتسيو ةككالملا هيلع ىلصي نمت ناكق_سع م أرق نم ملسو

 مد# لآساو لوقالا ليبقو ةمكم فرخزلا ةروس يم

 مد ةيانوناعو عست اهماو هب الا انلسرا نم ايم
 مد محلا نمرلا ا 7-١

 ةالصلا عضوملا اذهىف ناعالا ةعزخنبانع قعسانب دحلاقوهملاعمو ناعالا عئارش

 هللاب رارقالاوه ىذلا ناعالا هيدريملو مكتالص ىنعي مكناغا عيضياهللاناك امو هليلد
 ضءمورك#و جو ىىلاعت هللادحوب ةودنلا لبق ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نال ىلاعت

 ةالضلا هيلع ميها ربانيد ىلع دبعتب ناكو بصنلا ىلع حيذام لك ايالو ىزعلاو تاللا

 نبا لاق * ارون هانلمج نكلو 9 هيلا حولا دعبالا هنبدعئارش هلنيبتتملو مالسلاو
 هءىدجن # ىلاعت هلوقوهو ةلالضلا نم ه.ىدتر هنال نآرقلا لمقو ناعالا ىنعي سابع

 ندملا ىوعل 4 0س طارصملا 2 وعدت ىأ » ىدهتل كناو اندامع نم ءاشن نه

 تاومسا|ىفام هلىذلا © هدابعل هعرش ىذلا هللا. دىنمي ©« هتلاطارص © مالسالا

 ' نسحملاتيثف ةرخآلاىف قئالذنا رومأ ىنعي 4 رومالاريصت هللاىلاالأ ضرالاىفامو

 داك نارسسأو هذارع رعأ لانكو هلاعس دتنأو "يملا تفايو
ْ 

 مد#6 نونامتو عسل ىهو ةيكمىهو فرخزلا ةروس ريسفت لجو

 مد ةثالثو ةلك نوثالثو ثالثو ةئامنامثو ةنا هجم

 ظ رجا نعرض -__ لو
 قرط نابأ ىذا نار ةلاوهو تاتكلاب مسقأ ِ نيمملا باتكلاو ج 392 لحوْنعهلو#

 (« ىدهلا 03



 نيبلانيملاو هيلع 000--- ةميديلاةنسل | ناقالا 000 يك 00 عدس

 جاتحتام لكنابأ و ةلالغلا قرط نمىدهلا قرطنايأ ىذلاوأ ن رب دتملل مضاولاو أ ب ءااسأ ومهتغلب هلال مهلع لزنأن يذلا

 تدم نآ رقلا ناو 2 انيدل باتكلا مأىف هلاو ) هيناعماومهفت ىكل ( نولقعتم 1 ) ةنايدلا باور ةمالادللا

 لصالا هنال باتكلا مأ ىمسو ظوذهم /ىروشا اةروس) حول ىفدنآرق هن 47 ١ز2> 1 وقهيلد ظوفحما حوالا ىف هللا دنع

 تكلا هيفتتبث أ ىذلا

 ما دلو م

 ىلع فلالا سكب باتكلا

 أ

 | عئادبلا نه وهو ايبرعان آرق هلءج هنا ىلع نآر قلاب مسقا : اع انآرق ءانلمح انا |
 ظ ماهت ىبا لوقك هيلع مسقملاو منقلا بسانتل

 ا ض,سغا اهنا كاياننو : ٠
 ١ نآرقلاو هيلع مسقملا ىلع ةلالدلا نم اهيف اع داهشتسا ءايشالاب هللا كَ لقلو ْ :

 | برعلل نيب واةنايدلا ىف هيلا جا-تحيامو ىدهلا قرط نيبه مظع زجمم هبأ ثحنم
 « هناوإ# هيلاعم اومهفت ىكل 6 نولقعت مكلعل 8 كلذك هريص ىلاعت هنا ىلع لدي
 ةيوامسلا بتكلا لصا هناف ظوفحلا حوللاىف  بادتكلا ماىف انا ىلع فطع

 ىأناريخ (ىلعا) ةزجو
 وأةغالبلا تاقيط ىلءأ ىف
 بتكلا ىف ناثلا عيفر

 مكح )اهني ن هرما زعمه دي وكلا

 را ةفلاب ةمكحوذ | © ىلا ريبغتلا نم اندنع اظوفحم « انيدإ 98 رسكلاب باتكلا ما ئاسكلاو ةزج ًأرقو
 ركذلا كتم ىضتنف أ (ركذلا مكتع ' مكعوا ةغااإب ةيكح وذ 4 ميكحإ# اهني نم از هنوكل بتكلا ىف نأشلا عيفد |

 زاجلا ليبس ىلع مكتعهدوذنو ا ا لاحوا نعال ماللاو ىلعب قاعتم بانكما ما ىفو نال ناريخ ارهو هريغ مشبيال ا ١

 / ءدوذنفا هيك ا_سفص ركذلا ركتع برضنفا # باتكلا مانم لاحوا هنم لدب انيدلو

 ةفرط لاق ضوحلا نع بئارغلا برض مهلوق نم زاجم مكنع هدعبنو
 ْ سرفلا سنوق فدسلاب كبرض « اهقراط مومملا كنع برضا

 ١ نافدظفل ريغنمردصماصفص و ركذلا كتعب رضنف كلمهنا ىنعيف وذ ىلع فطعل ءافلاو

 نءبئارغلا ب رض مهلوق نم

 ىلع فطعلل ءافلاو ضوألا

 ملمجأ هريدقت فوذ<#

 اراكنا ركذلا مكتع ب رضنف
 فالخ ىلع الان وكينال || كقنعةتفص ىلا ىلوتناهلصاو نيحئاص ىنمع لاحواهلوعفمو !ضاىعامهتعركذلاةيحصت |

 كاكا هلازنا ند مدقام نوكي نال متحيذئنيحو مضلاراسفص“ ىرقفهنأ هدؤيو افرظ نوكف باجل ىدعإ هنأ لقو

 هولقعيلاب نعان ارقهءجو ١ فالخ ىلع مالا نوكينا راكنا دارملاو نيعئاص ىنمع حوفص عج - مقص فقحلا ||

 ([سفص) هبحاوع اولعبلو ماولا تعي نييملا ل ةقوةعيرسشلا نم ةمالا هيلا جاتحمام ن ناب أوةلالضلا قرط نم ىدهلا 1

 هع حفص نه ردصم ا هاثيب لقو امس ع باتكلا اذه انريصىأ « ءانلمجانا ط مسقلا باو>حو نيربدتملل و

 امدح سرق اذ
 ىنءم ىلع هلل وعفم هناىلع

 نآرقلالازنامركتع لزعنفأ |
 اضارعا هب ةحلا مازلاو

 ١ هيناعم ىتعي 6# نولقعت م لا ان عان ارق ءانازنأل قو هانفصو لدقو هانمعم لبقو '

 ْ نبا لاق طظوفحلا 907 01 تاكا( مأىف © 3 0 هلأ ىتعي 4 هناو م هناا

 تاتكلاق قام نإ ان راب يتكرر 25 ملقلا لجو نع هللا قلشام لوأ كل
 ىف ىلاعت هللادنع تدثم 8 ةلاذ ان دنع ع 1 اندإ 0 00 أف هناوأر قمن هدنع

 لأي ميذكن | 'ىدملاو ةلتزامزاعو ةقارش نع ريحا كح ىلعل لف ظوفحلا حوللا

 مع ىأ ب 1-5 عبج ىلع ىلع ل قو فيرش ا ىلعا اندتع هنا نآرقلاب ةكم ا

 1 ةاو ام لكموقلإال ظ - 3 ركنا مكنع برضتفأ ف 0 # نالطلاو داسفلا ناقل

 ةاداز رالإ يطااذو ل معا سمن الف نآرقلا لازنانع كسميو ىجولا مكتع كرتنف ظ

 ءانعضووءانلق (ءانلعجانا) ىهنلاو سعالاو مارهلاو لالحلاب نيبملا باتكحلاو مبملاوءاحلاب هب مدقأ مق لاقيو «ملاوطلا ١
 سعءالاو مارخلاو لالخلانم نآرقلاىفام اولعت كل (نولقعت كلما ) مسقلا ناك اذهل و برعلاةغا ىرحم ىلع( اين مع انآ 01

 مكع( مكح) عفت ع فيرش رك( ىلعل)ن دنع( انيدل )توت كمر رد والاىف ( باتكلامأىف)نآرقلاىنعي (هناو) ىهلاو .
 ذامه مككرنوأ (اسفص) كم لأ ا لوسرلاو ىحولا مكبع عفرنفأ (ركاذلام ؟:ءبرضنفأ )مار هاو لالحلاب ٠

 ىضدقدق نآس الاوىبلاو

 مكح لاق نيبىأ ناكو»ام



 ىبد .متتكنال (متكدا) ءارفلاهلاقاذكهنعتض رعأى أ هنعتب رض لاقت هنالردصلا فالخ ىلع اردصم نوكي نا زوو ركتع

 ملاءوهو تح ىنفوف كل تاع تنكن اريجالا لوش اك هتوبثل قتلا مالا ة عصب لدملا نمردصي ىذلا طرمشل باب نموهوةزج-و
 ةلالضلا ف دخلا نيزواحم ةلاهجلا 5 47١ رز ىف نيطرفم ؟نورسشعلاو سماخلاءزلا) ( نيفرسماموق ) كلب
 ّق ىن ند اناسرأ و

 نع ايثك ىأ ( نيوآلا
 كمدقت نم ىلاانلسر أل سرلا

 اوناكالا ىن نم مهتايامو)
 ةياكح ىه ( نؤزوتسي هن
 ىا ةروسم ة_ضام لاح

 ةيلستهذهو كلذ لع اوناك

 هموق ءازمسا نع ملسو

 (اشطب منمدشً نكلهاف )
 نيفرسسلل ريمكلاو زين

 منع باطخلا فرصددال

 ىضمو منع هرب ملسو

 تفلس ىأ ) نيلوالا لثم

 عضوم ريغىف نآ رقلا ىف
 مهلاح و منصق ركذدنم

 ريستنأ اهقحرىتلا ةبمجملا
 دعو اذهو لثملا راسه

 هملع هللا فص هتلالوسرل

 نثاو ) مهاد يعوو ملسو
 نم)نيكرشملاىأ ( ملأ

 زيزعلا نوقلخ "ناوقيل
 0 لعج ىذلا ميلعلا

 هريعوىفوك ( ادهم ضرالا

 متكذا ) ىعالو أ الب

 منك ناب ( نيفرسم اموق
 نونهؤتال نيكرشم اموق
 ا ند انلسرأكو)هللالعف
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 | متكنالىا « نيفرسماموق متنكنا لف ءومهفيل مهتغل ىلع باتكلا لازنانم ركذام
 || ركلابنا ىناسكلاو ةزجو عفانأر قو مهتعضاعالا كرتل ةيضتقم ةلع ةقيقالا ىف وهو

 | ليلد اهلبقامو مهل الاهجمسا كوكشملا جرخع ققصحا ةجرخم ةيطرش ةلجا نا ىلع
 ١ || « نؤزهتسي هب اوناكالا ىننم مهيتأيامو نيلوالاف ىننم انل سراكو 9 ءازجلا
 < اشطب مهنم دشا انكلهاذ و هموق ءازهتسانع سو هيلع هللا لص هللالو -راةيلست

 ىضمو © مهنع اريخع لو سرلاىلا مهنع باطخلا فرص هنال نيفرسملا موقلانه ىا

 | لثع مهلديعوو لوسرالدعو هيفو ةبجعلا مهتصق نآرقلاىف فلسو © نيلوالا لدم

 نوقلخ نلوقيا ضرالاو تاوملا قلخنم مهتلأس ناو لف نيلوالا ىلع ىرجام
 | مازلال اريرقت هماقم ميقا الاهحا هيلع لداموا مهلوقم مزال هلمل © مبلعلا زيزعلا
 هتفصنم ىذلا وهو رخآ عضاوم ىف مهنع ىتح اكمللا اولاق مهنأكف مهيلع ةححلا

 مكل لمح ىذلا » فانئتسا هدعبامو مهلوقم نوكينا زوجمو تافصلا نه درسام
 فاالاب اداهم نينق وكلا ريغ أرقو اهيف نورقتستف # ادهه ضرالا

 | اموقلل متكنالىأ < متكنأ 39 ىلاعتهلوقوهو ناعالا متكرتو رفكى مقرسأ
 هدر نيح مفر نآرقلا اذه ناكول هللاو ةداتق لاق كلذ لعفنال ىنعملاو #4 نيفرسسم

 أ مهلعءرركفدتجرو همركو' هتدئاعب داع لجو نع هللانكلو اوكلهل ةمالا هذه لئاوأ
 | نيضرعمىأ نيك اص مكاياان رك ذب مركتع برضنفأ ءانعم لقو هتلاءاشاموأ ةنس نيرمشع

 ظ مككرتنفأ ليقو نوظعوتالو نوعدتالف ايط مكتعركذلا ىوطنفأ ءانعم لبقو مكتع
 | ىن نه مهينأي امو نيلوالا ىف ىن نم اناسرأ كو  مرفك ىلع مكقاعن الف

 ا اذا كلوت ءازتسك نسي « نوزتس دب اوناك الا
 | ةوق كموق نم ىوقأ ىأ 4 اشطب يمدخأ انكلهاذ » لو هيلع هللا ىلص ىنلل

 رفكلا ىف اوكلس شيرق رافك نا ىنءملاو متفص ىأ « نيلوالا لثم ىضمو

 ىزخانم نيلوالاب لزئام لثم م لزنينا اورزولف مهلبق ناك نم كلم بيدكتلاو

 | نم 9 كموق دحتإي تاأس نئلوىأ 5 مهلأ-نئلو 8 لجون عدلوق # ةبوقعلاو

 | ىلاعتههانإب اورقأ مهنا ىنمي © مباعلا زيزملا نهقلُخ نلوقيل ضرالاو تاوملا قاخ

 ىلع هتردق اوركتأو هريغ اودبع كلذ مهرارقا عمو هلعو هنزعب اًورَدأو امه

 ىذلا ف ىلامتلاقف هتاعونصءرك ذب هسفن ىلعالاد ىلاعت أدتبا مث مهلهج طرفلثعبلا
 عضوم دهمان اك املواهم عافتنالا نكع ةنك اسةفقاو هانعم # ادهم ضرالا مكل 0

 © ةحار )) (مه:ًايامو)لوسرالو باتكآلب مهكرتن مف نونمؤيال ممناانلعدق ةيضاملا مالا ىف (نيلوالا ىف) دمحاي كلب( بن
 7 ىضعو)ةعنمو ةوق(اشطب)ةكم لهأ نم (منمدشأ انكلهأف )ىبنلابن وز (نؤزمتسي) ىنلاب (هياوناكالا يننم ) نيلوالا ىأ
 ١ رافك (ناوقيل ضرالاو تاوعسلا قلخ نم) ةكم رافك ( مهلا سنأل و ) لسرلا مميذكتدنعباذعلانيلوالا ةنس (نيلوالا لثم

 ( ادهم ضرالامكل لعج ىذلا ) قلخ منءهللالاقفهقلختو هريبدتب ( ميلعلا )هناطاسو كلم ىف (زيز ملا نهقلخ)ةكم



 ةدابد 1 دازملاب بطاخلا لعل رابخ الا ىلا ةساغملا نملود_ءاندبحاف(ان رشاف)د الملا هيلا جاتحم ودابلاةسؤست را ردق 2 ش

 فقودةوهتفصىذلانال ميلعلا ىلع فقوالو ىلعو ةزم نوير كل 0 نه ) نو>رد * كلذك) اتيمديزب (اتم

 فيكف روبقلان م جارخالا نوركتي منال رافكلا لوقمزم تسيل فاصوالا هذهنال ىذلاوهريدقت ىلعمتاح اعط

 لءجو اهلك ) فانسال ( جاوزالا قلخ ىذلاو ) ثعبلا واكنا ىف مهيلع ةجح ةبآلا لب نوجرخن كلذك نولوقي
 اوكروكلفااىفاويكر لاش 4 فرخزلا ةروس ) هنويكرت ىأ 5 2 2 (نوبكرتام ماعنالاو كلفلانم مكل

 دعتملا بلغف ماعنالا
 ىئ 0 ا | ىلاوا عضال اود 1 5 نودتهت كلما ف > اهنوكلست «البساهيف ركل لءجو# 0

 ٍ ا ل عفش رادقع# ردّش ءام ءابسلا ٠ نملزنىذلاو © كلذ رانلاب عناصلا ةيكح ْ

 | « كلذك فه ناكملاو دلبلا ىنمع ةدمبلا نالءريكذتوءاغلاهنعلام# اتيم ةدلب هبانرششناف © |

 0 ىئاسكلاو ةزجو سماع نبا ًأرقو ؟كروبقنم نورسشنت # نوجر إف راشنالا كلذ لث
 كنقلا ونهو هتويكرتام | تاقواخلا فانصا # اهلك جاوزالا قلخ ىذلاو ف ءارلامضو ءانلا مفب نوجرخن ا
 (اورح م مضار هسفنب ىدعتملا بيلغت ىلع هنوكرتام * نوبكرتام ماعنالاو كلفلا نه مكل لء>و قي ا

 هلعونصملا ىلع بوكرال قولخلاوا ةنيفسلا ىف تيكرو ةبادلا تيكر لاقيذا هريغب ىدعتملا |

 (اولودقتو هيلع متيوتسا | 5 نوبكرتام روهظ ىا 5 هروهظ ىلعاووتسنل ظ لاق كلذلو ردانلا ىلع بلاغلاوا ١
 ىذلا نامعس ) تسلا ' نيدماحامب نيفرتعم مكبولقب اهوركذن 5 ميوتسااذا كير ةنك اوركذت مث وو ىنملل ١

 ا:لاذ ( اذ_ه اننرمس | نرقا نم نيقيطم * نينرقم هلا :كامو اذه انلرحعم ىذلا ناحمساولوقتو قف اهلع |
 0 كيرلا ديدشتلاب ”ىئرقو فيعضلا ةنيرقنوكيال بعصلاذاهتنبرق هدجو هلصاو هقاطا اذا“ىشلا

 م نينرقم هللا مسب لاق باكرلاىف هلجر عضو اذاناكهنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو دحاوىنءملاو | ١

 ةقاظأ اذا ىلا . نرقأ هلوقىلا اذه انا رس ىذلا نا لاح لك ىلعههدملا لاقةب ادلا ىلع ىوتسا اذاف

 لعاووتستل ) هنوبكرت
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 اذا مكبر ةمعن ) مكبواش

 هتيرقءدجوهنرقأةقيقحو | لمجو ظ قاثلل ةحارلا نم اهيفام ةرثكل اداهم ضرالاىمس كلذلف ىصلا ةحار | ١
 ةنيرق نوكيالبءملانال | ىذااوإ» مرافسأىف مدصاقمىلا ىنمي «نودتن مكلعا ف اقرطىأ « البساهيف كل
 (البسارفكل لمجو)اشارف | مهكلهأ تح حونموق ىلع لزنااكال هيلامكتاجاحردقب ىأ  ردقبءام ءامسلانم لزن ١
 ىل (نودتمتركلمل)ةرط | رطملاب ةئيملا ةدلبلا هذه انييحأ اك ىأ « انتم ةدلب 8# رطملاب ىأ “ هبان رشناف #8 |

 ىذلاو ) قرطااب اودتبت || ىأ « اهلك جاوزالا قل ىذلاو ف ءابحأ كروبقنمىأ « نوجرت كلذكوط
 الل اسال ل هزملا درفلاوهو جوزوهف ىلاعت هللاىوساملكنا ىلآ اهلك عاونالاو فانصالا ١

 نازطاإب موامم (رذش) ىنمي « نويكرتام ماعنالاو كلفلانم مكل لح و # ةيجوزلاو دادنالاو دادضالا

 راطملايانيمجأ (هءانرشنأف) ةمساو 5 #8 مامتالاو كلفلا روهظ ىلعىا # هروهظ ىلع اووتسنل و رحااوربلا ىف 1 1
 : ىذلا ناحس اولوقتو © رملاو ربلايف بكرملاريغعستب نمي هيلع متوتسا اذا مكبد ||

 تاينال اناكم (اتيم ةدلب
 " 3 نيطباض لئقو نيقيطم ىأ 4 » ننن رقم هلاتكامو 0 اذهانا لاذع 4 اذهانل رس 3

 اذكه ( كلذك ) هيف 0

 ( اهلك )ف انصالا ( جاوزالا قلخ ىذلاو ) رطملاب ضرالا انيبحأ اك روبقلا نه نوجرْحنو نوسحن ( وجر
 ىذلا ( نويكرتام ) لبالا ىنعي (ماعنالاو) رحيلا ف نفسلا ىنمي( كلفلانم ) ركل ق اخو( مكل لعجو ) ىثنالاو ركذلا
 ىلع ( هيلعمت وتس اذا ) اهريتب (ىير ةمع اورك ذهن ) لبالا وني مامالاروهظ ( ءدوهظ لع اووتسنل) يلع

 (نينرقمهلانك امو) لبالا ( اذه انلر خم ىذلاناحهس اولوقتو ) مكل اهرخمو 2 دو



 هللا ماكس رخآ ايندلا بك اع معوكردنع نورك ذب لبق داملاف نومجارل ( نوبلقتملاشير 1 اناو ) فيعضال
 هند - لاقةبادلا لع ىوتسا اذاذ هللأ مس لاق باكرلا هلحر عضواذا ناك هءاإسو ةيلعهللا لص ىنل

 لك كو نوبيلقنا هلوق ىلا ه4 غ؟5 .زؤ- اذه الوم نورس
 نءوةزانلاوهو
 رشعلاو سماخ اءزجلا) هان راسل طاح لك ىلع

 اولامو انالث لاهو انالث

 لاق ةنيفسلاىف بكر اذا
 اهاسوسمو اهارخ هللامس

 حو محر روغتل ىبر نا

 ناممتاولاةواويكر اموقنا
 ةيآلا اذه انلرخم ىذلا

 ةقاي ىلع لحر مهو

 ىلا لاقف الازه كرحمتال

 اهنم طةسف هدهل نرقم
 ىغقذ وهقنعتقدناواهتبثول

 لقاعلا بوكر نوكيال نأ

 راتعألال لب ذدلتلاو هزنتلل

 كلاه هنا هدنع لمأتو
 ىلا بقتمو ةلاحم ال

 هلاضقن م تافنم ريغ هللا

 (ًازجمدابعنممل اولمحو)

 مهلاس نألو هلوقب لصتم
 قلاخ نع مهلاسنلوىأ
 نؤرتعل ضرالاوتاوعتلا

 كلذ عم هل اولعمحدقو هي

 0 37 ار

 تانيةكمالملااولاق ىأ
 ناموا زج مهول ءحف
 هدلاول أ زحدلولا ن ا

 نازداجو ركبو 1 أزج
 (نيبم روفكل ناسنالا

 اوس رفا نفل دو

 رفكهبلا دلولا ةبسن نال

 هلكنارفكلا لصأ رفكلاو
 تان قلئامذختامأ)

 أ ىمظنلاةلقتلاو لقتل بوكرلا نالكلذ.هلاضتاون 90 0 « نوبلقنماثرىل 1 اناره

 1 هدأ ادب و ةنع لفغيالنا كارا قغيلبف رطع هنالوا ىلاءتهللاىلا بالقالاوه

 هل اواعجدقوىا مهتلأس ناو هلوقب لصتم :* أزج هدابعنم هلاولم>و # ىلاعتدتلا

 . ىعم اه أ زج زج هام“ هلعاو هللا تاني ةكئالملا | ولاقتادا و هدابعنم فارتعالا كلذ دعب
 "ئرقو هناذ ىف قحلا دحاولا ىلع هتلا_مسا ىلع ةلالددلاولا نم ةعضب هنالاضعب

 هقلاىلا دلولا ةبسأ كلذ نمو نارفكل ا رهاظ < نيبمروفكل ناسنالا ناوإ# نيتعضي أ زح

 ه6 نينبلاب كافصاو تان قلخعام ذختاما هدهنأشلريقحتلاو هب لهجلا طرفنم اهنال ىلاعت

 امهنع هللاىضر رعنبا نع ( م ) دامملاف نوفرصنملىأ © نويلقتملانبر ىلااناو ف

 ان 00 رت النك امو اذنه انارغم ىذقل ناصعس لق الث دبكو عبسو

 نوه مهللا ىضرتام لمعلانهو ىوقتلاوربلا اذه انرفسيف كلأسنان| مهللا نوبلقل

 ىلا مهللا لهالا ىف ةفيلخلاو رفسلا ف بحاصلا تنأ مهللا هدعباتعوطاو اذه انرفس |

 عجراذاودلولاو لاملاو لهالاىف بلقنملا ءو-ورظنملا ةب اكورفسلا ءاثعو نه كي ذدوعأ ١
 هتدشو هبعت ىنميرفسلا ءاثعوهلوق نودماحان.رلنوداع نوساننوُسآ نوفدازو نهلاق
 دوعي تا هكا عجرملا تلقتملاو نزحلا ةباكلا تلقنملا 3 ملا ادن اكو هععمو ْ

 تدهش لاقةعيبر نع لعنع لا لهحأف هن زمام داس ابيثك انيزح هرفسْن

 باكرلا فهلجر عنمو الف اهبكريل ةبادب ىتأدقو هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط 0 ا

 نينرقم هلانكامو اذهان رخسىذلا نا هتادخلالاقاهرهظ ىلع ىوتساالف هللا مسبلاق

 لاق مث تاسع ثالثربكأهللا لاق مث تارم ثالث هللدخلا لاقمث نويلقنمل انبر ىلااناو

 تلقف كمحهض مث تنأالا بونذلا رفغيال هناف ىلرفغاف ىسفنت تملظ ىنا كناميس
 تلقف تاعفاك لءف ملسو هيلع هللا لص هللالوسر تيأرلاق ككحضخ مب نينمؤملاريمأأي
 ىونذ لرفغا بر لاقاذا هدبعزم بجي كب رنالاق تكحض ”ىثىأ نم هتلالوسراي
 لافت هلوق #© بيرغ نسح ثيدح.لاقو ىذمرتلا هحرخأ كريغ بونذلارففيال هنا

 ءزجدلولانال هللاتانب ةكئالملا مهلوقوهوادلو ينسيك أزح هدابعنم هل اولعحو

 دو ىأ نيمروغكل ناسنالانا وف اوتبأو اومكح انهاواعج ىتمو بالا نم
 مكيرذخت أل وقب خبوتو راكن!ماهفتسا اذه« تانب قاخامذختا مأ ط هيلع ىلاعتمللا متن

 ميمي | ج48 خخخ

 نيب ل ىساخأ أ « مانياو» تانتانسفف 0 5 افسأو

 ( اذاو ) مهلوندالا ةلزأملا هسفناراتخا هنا اوعدا ثيح ناش نمايسعتو 0 اكنالل ةزمهلاوذختا

 ؟ادلو (أزج)ةككالملا نع( ءدابعنفهل ) اوقصو(اولعجو) توملادعب نوعحار ( نويلقنمل رولا اناو ) نيكلامنيميطم

 ١ 0 دخت مأ ١ رفكلارهاظ(نيبم)هلابر فاك (روفكل) علم نب قع ) ناسنالانا) م هو هللا تانيةكئالملااو هلاك

 روك ذلاب لا (؟افصأو تان ةكتالملاىندي(قلخمام)
3 
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 ًازج هل اوادج ناب اومنقن مل ثيح مهنأش نم بييتلاو راكذالا ماىف ةزمهلا نس ٠
 رشب اذا ثيح مهلا ءايشالاضغباو مهل ريتا امم سخا زج هناقوانعنم هلاوامج تح ||

 سنجاب © الثم نجر ال برضاع مهدحا رشب اذاو # لاقاك ه.مهغدتشا ا مهدحا (] ٠

 ههحوراص # ادوسم هه>و لظ.# دلاولا لئاع ناو سال دلولاذا الثم هلدلعح ىذلا

 كلذ ىفو بركلانم هبلقوامم « ميظكو هو ب ةب كلا نم هيرتعي امل ةياغلاىف دوسأ | :

 داوسمو وسم ىرتو «روك للا ىف صاحلانينبلا ايركو ءواظ امداسف لع تل
 «  ةيلحلاىف أشنب نموا 6 اربخ تعقو ةلج دوسم ههجوو رشبملا ريمخ لظىف نا ىلع

 اا زوجيو ىأرلا فءضو لقعلا ناصقن نم هيعدب امر رقم «# نيبمريغ »

 هيلاريغ ةفاضاو نيبع قلعتم ماصخلا ىفو هدلو هلاح اذه نموا ىاربخلا فودحم | ٠

 ًاشاتبو اشي ”ىرقو ىبرىا ًاشنب صف>و ىتاكلاو ةزج ارقو تفرعات 0
 ه6 انانا نجح رلادابع مه نب ذلاةكتالملا اواعحو ب ىنمع ءالاعوءالعو ءالعا كلذ ريظنو ءانعع |

 دلولانال اهبش نجرال هلعج ىذلا سنجلابىأ 4 الثم نج-رال ب رضاع ,هدحأ رمثب اذاو
 هلليقاذا ,هدحأ نا مهلاح نمو تانبلا هيلا اويسنمما ىنملاودلاولا سذج نمالا نوكيال 7

 راصىأ «ههحو لظإل ىلاعتهلوةوهوافسأو اظيف ههحو ديرتو متهاتنب كلداودق

 أ هادلو كرعلا نشب نأ لق ظشااو نزلا نم ىذ ميظكوهو ادوسم ظدهجو
 ةأرملا تلاقف الا هذ تدلوىتلا هنأرسا تدبر مف

 انيلي ىذلا تيبلا ىف لظي « انينأيال ةزج ىبالاه
 انيشام انسعأ نم انل سيل .٠ انينيلادلئالنأ نابضغ

 ْ انيفرادتقا ىذتر ةمكح « انيطعأ امذخاناعاو 138

 ةمعنلاو ةنيزلا ىنمي # ةيللاىفوف ىبرتينموأ ىنعي  أشن.نموأ## لجو نعداوق © | ٠
 تحاتح ااملاهئاصقنالولو هتفصةمومذملا ةفصل اذه نم دلولا نم نج-رال ل حوأ ىنعملاو
 4 ماصخناقودو © هلوقوهو رخآ هج وءاهلاح ناصقن نيب مث ةيلحلاب اهسفن نييزتى لا

 تملكتالق ةداتقلاق اهلقع ةلقو اهلاح فعءضل كلذو ةححلا «نيسمريغ# ةمصاخلاىأ | ٠
 اومكحو ىأ 4 اواءجو ف اهيلع ةجحلاب تملكتالا اهنصحب لكتتنأ ديرتف ةأرعأ ||

 اننا نجرلا 3 دنع قو © داع مهنذلا ةكئالملا 9 اول

 'ةاداحلا ىف « ماصخناىف وهو 9 تانباا ىنعي ةنيزلاىف ىبرتينم ذختاوا هل اواعجوا ىا

 هيلا اوبسن منا ىنعي (مظكوهو ادوسمهبحو لظ)دلاولا سنج نمالان وكيال دولا ن ال4 الئامودسنج نم هلعح دقف :
 بركلا نيم ءوامت وهو افسانو اظ.غ ههحو ديراو منعا تنب كلت دلو دق هل لق اذا مهدحأن مهاحنمو سنجلا اذه :

 لجيوأىأ (نيبمريغماصملاف !فرخزلاةروس) وهو ةيلكلا ىف 90# ]لس أني نموأ)ةروريصلا ىنمعلولظلاو

 ءدهنم دإولا نمنجرلل
 درس ةئوتدملا ةقصلا
 ىأةيللاىف اثني هناوهو
 وهوةمعنلاوةنيزلا ىفىب رت
 موش ةاثاح ىلا جاّتحا اذا

 ريغناك لاحرلا ةاراغو

 الو ناي هد سل لاش

 فعضا كلّذو ناهزتي ىأي
 لتاقم لاق نيل وقع

 ىناثوالا ةأرملا ملكتنال
 لعء> هناهيقو اهيلعةسملاب
 بياعملا نمةسزلا ىفةأشنلا

 بنتحي نأ لجرلا ىلءف
 ىوقتلا سايلب نيزتيو كلذ

 ىنءملاولىلاب ومنه نمو

 ةيلحلا فاشن. نه اواءجوأ
 لحو نع هلل تانءلا ىتدي

 صفحو ىلءو ةزجاثش

 ىفاومج دق ىبرب ىأ
 كلذو تارفكث الث مه 0

 دلولا هللاىلا اوبسن منا
 نيءونلاس أ هنلااوستو

 نيمركملاةكئالملا نمهواعجوأ
 اواعجو ) مع اوفخمساذ
 ١ دابع مهنذل ةكئالملا

 مهوعم ىأ (انانا نجرلا

 مزلأوهو دبعمج دابعلاو ناكمولزنءال ةناكمو ةلزنم 6( سم هع اخ و اق ) ةيدنع ىأ ىاشو ىتدم و 0

 (مظكو و ادو٠ ههجو) راص(لذ) انانأ (الثمنجرال) فو اع( برضط# ب ) عم ىر د>ا (مدحأ رسثباذاو)
 ( ةيلاىف )ىبريو ىذغي (أ

 ىثبني فيك نهلثخ ءاسنلا نهو ةحلا تباث ريغ ( نيبهريغ ) مالكلاىف ( ماصخلا ىف وهو ) ةضفلاو بهذلا ةيلح
 هللاتانب ( اانا نجرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولء>و ) هللاتانب نكين

 2 - .٠ .٠ ٠
 م . - -

 كن, نموأ ) مكسفنال نوضرتالام هلل نوذرتعأ هقو- ق ظيفاا ددرا» بو مومعم
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 7 ا 5 1 7 - 7

ُّ 1 نمكاذنواوقب مهنا ىنعإ م مكب اذهو (مهقلخ اودهشأ) دالولاو ةيدوسعلانيبداضتل دانعلا لهأوم جاسحلا ىف
 

 نولوش مهنا نعي مم مك نع هب اوطاحأالو لالدتسابهملا اوقرطتالو كلذ عملا مهرطضي مل هللاناف عملا مهلوقا كنت

 ملعلا بح و ريخ نع هبا وطاحاالو لالدتساب هلا اوةرطتالو كلذ لعىلا مه رطضي ملهّللا ناف !ع ىلا مهل وقةدنتس ناريعنم كلذ

 ' (نولئسيو) مهتونأ نم ةكئالملاىلع اهب اودهش ىتلا (متداهشبتكتس) ةدهاشملا نعاوربىتح مهقلخ اودهاشيملو
 ' ًاشيمل ىلاعتهلاناىف ةيآلا ءذهرهاظب ةلزتسملاتقلعت ةكئالملاىأ ( مهاندبعام نجسرلا ءاشول اولقو ) دبعو اذهواهنع

 . اولاقثيح مانصالا ةدابع ك رثمهنم ءاشام ورفكلامهنه ءاش هللانا اوعدا رافكلا ناف ناعالا ءاشاعاو رفاكلانم رفكلا

 ىلاعتههاو مانصالا ةدابعانم ءاش نكلو اهتدابع نع انعنمل مانصالا ةدابع كرت انم ءاشول ىأ ىهاندبعام نجلا ءاشول

 مهناملعند) لوقملا (كلدب مهلام) -6 55” هلوقب مهداقتعاو ( نورشعلاوسماخلا ءزجلا + مهلوق مهيلعدر

 هللا لع همركاو دابلا لكأ مهلمج وهو ييلعتب عنش مهلاقم هتضرخآ رفك ] تثتكتك(كسرختلا
 دنعبوقعيو صاع ناو نايزاجلا أرقو ديبع ”ىرقو ءافنص مهسخاو ايأر مهصقنا || ادا امان دنعي الا عمو
 , قلخ اورضحا## مهقلخ اودهشا )# عجللا عج وهو اننا “ىرقو «مهافاز ليثكت ىلع اولاقو اضرلا ا
 مفانأ رقو "مع كج وليمجن وهو ةدهاشملاب رعي امم كلذ ناف انأنا مهودهاشف مهايآ هللا ل كك ضر ملول

 كتل و ابهني ةدع اوذهشاآو نيبنيب ةهوعشم جزيهو ماهفتسالا: مب اودي هأ, || مدابعنع انعنملوأ اننيوقع
 وهو ةمايقلاموب اهنع ىا * نولأسيو #8 ةكئالملا ىلع اهب اودهش ىتلا 5 مهتداهش ل اذاو رارطضاو رهقعم

 تان هلناو أزج هتلزا ىهو مماداهش ونونلاو ءايلأب اك ونكت ىرذو هديعو 0 دا
 مدع ءاشول ىا « مهاندبعام نجرلاءاشول اولاقو ةلاسملانم نولأسيو ةكئالملا نهو هلوشب مهيلعملاهت هتلادرف

 ىلعوا اهنعىهنلا عانتما ىلع ةدابعلا مدع ةئيشم ىننب اولدتساف ىهان دبعام ةكئالملا ةدابع

 ايهنمؤا ناكارومأم ضعب ىلع تانكمللا ضعب عجرت ةئيشملا نال لطاب كلذو اهنسح
 6 نوصرْحمالا مهنا ملءنم كلننب مهلام ف لاقف مهلمج كلذلو هريغوا ناكانسح
 هوو ىدباامل هن اك ىوعدلا لصا ىلا ةراشالا نوكت نازوحيو الطاب المت نواحمتي
 هتف ور تكا مث لقملا قيرطن م لع اهب مهل نوكينا ىفن ةفزملا مهتهبش ىكحو اهداسف

 كلذاؤدهشي ملىأراكت اماهفتسا اذهو اوةلخ نيح مهقاخ اورضح ىأ# مهقلخا وديع

 اولاقامللبق اهنعىأ «نولئسيو» هللا تان منا ةكئالملا لعىأ « يداي تكس
 اهب نم انعم- اولاق هللا تانباهلا مكيردباهو لاقفإسو هيلعهتلا لص ىنلا مهل اس لوقلا اذه

 ةرخآلاىف اهنع نواثسيو مم”داهش بتكتس ىلات هللالاقف اوبذكي مل مئادهشن نو
 انتبوقع لت! ملاعاو مانصالا ل دقو ةكنالملا ىنمي « مهاندبعام نج-رلا ءاشول اولاقو ع

 اف ىأ« ملعزم كلذب مهلام 38 مهيلعادر ىلاعت هللا لاق كلذبانه ءاضرلاهايا انتدابع ىلع

 انم ىضر هتلانا مهلوقف نونذاك الا مهام ىنعي # نوصرختبالا مهنا و نولوقن |

 ةي آلازع ند كلذ مهلام

 ءارهتسالوقلا اذهأ ءاتوأ
 مهذكاذ اداقتعاو ادحال

 ثيح مهلحو هيف ىلاعت هقاأ

 لاقاك داقتعا نع اواوقبمل

 اذخَو ةنعطأ هتلاءاك

 نكلاو لالا ىف قح
 ءازهتسا كلذ اولاق امل

 الامن ناهوقب هلام دك

 كلذكو :نييه لالض ىف
 دهشن اولقا لات هلا
 هللاو لاق مث هللا لوسرل كننا
 «امتدابعب ل اونظو مهرايتخاب اولعف 5 مهلذح ةئيشملا اواءحو داعتعا نع هواوش مل مال نوذاكل نيةفانملانادهشي

 كلذ نولوقب اًمثابآ نم انعمس نكلو دحمايالاولاق ثانا منا كاذب :نولعنف ثانأ منأ اوقلخ نيح( مهةلخ اودهشأ )

 .. نيح مهل ليقىأ همقلاموب هنع (نولئسيو) هللا تانبةكئالملانا مهلاقع هللا ىلع بذكلاب (ممتداهش بتكتس) دهماي هللا لاقف

 هللالاق اشابآ نم اده انعم“ اولاق هللاتانب نمناو ثانا نما مكي ردءاف لاقال اولاق متدهشأ هللاتانب ةكئالملا اواعح
 نجرلا اناول ( نجرلا ءاشول ) عامونب ( اولاقو ) ةمايقلا موب 'هنع نوائسيو هن اوماكتام ىعي متداهش ا

 ةح نم( 0 ( نولوش اع ) كلذ مهلام ) ممدابع نع انمي ملو مم دابعل 0 نكلو ءازغسا (مهاندبعام)انفرصو

 هللا ىلع نوبذكي ( نوصرخم الا ) مهام مه نا) نامالو



 ( هلبقنم اباتك مهانينآ ما ) ماع ىلاعُت هللادرق كلذىف ن.روذعم أ :اًاليجو د ةئيشع 0 ىث ىلع مهقاعيال هللا ا

 مهقلخ اودهشأءريدقتريخاتو مدقتهبفليقو نولماءنوذخآ (نوكسقهدي :مهف) اذهمهلوق لبقنموأ نآرقلا لبقن د

 نمالو لقعلا ثيحنمالو نابعلا ثيحنمال اه نوكس مهلةخحاللب ( اولاقلب ) ثنا ةكالملانا هيفاياتك مهانين] مأ

 مؤت ىتلا ةقيرطلا ةمالاف دضتلا وف مالا نم ىهو مهاندلقف ن.دىلع ( ةمأ ىلع انءابآ اندجوانا ) مهاوقالا عهسلا ثيح

 (ريذن نم ةيرقىف كلبقنم انلسرأام كلذكو) ناربخ امهوأ نودتهمللةلصفرظلا ( نودتهم مهراثآ لمعان او لف
 نوي الف مم رطب أىأةمعنلا متفرتأ « فرخزلاةروس م نيذلارهو اهومعنتم هه ع0 زن ىأ (اهوفرتم لاقالا ) ىل
 ا ا سام ا سس صج مس ب همس يسب

 م 0 ْ لبق هك هلبق نم م مهانيتا ما 8 لاقف لقتلا ةهج نم دنس مهل نوكينا راكتا ىلا ا

 انما اندجو انا)هقيلاكتو || < لا كلذي # نوكسقن ديرهفوط ءواقام ةفض قلع قلب هئانتاوا نال
 0 0 00 | م جل ىا 1: نودسيَم مهران ' ىلعاناو ةما لخابءليأ ندع واوا لب ٠ نوكست“

 0 | || ةشرطلا ةمالاو ةلهجلا مهئابآ ديلقت ىلا هيف اومحج امتاو ةيلقنالو ةيلقع كلذ ىلع.

 ةيلبش دعو( نرسل مآآلا اهيلع نوكي ىتلا ةلاكلا ىهو.رسكلاب تئرقو»دنلا لوحرلل ةلخ راك قت قا
 اهوفرتم لاقالا ريدننم ةيرق ىف كلبقنم انلسراام كلذكو ٍقَي نيدلا اهنمو دصاقل اىا |

 | عسوديلع هللا ىبص تلال وسر ةيلسنت ## نودتقم مهران ىلع اناو هما ىلع انءابآ اندحو انا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا م

 ة> وىناش (لاق) مدق :١ ف ْ ش ءاد ءاي آلا ديلقت نا نامسو
 0 0 1 3 دنس مهل نكي ملاضيا مهيمدقم ناو مدق لالض كلذ وت ىف ديلقتلا نا ىلع ةلالدو ١

 مكتتجولو مابا نوعبتتا ىا# مءابآ هيلع متدجو ام ىدهاب مكتنج واوا لق و ديلقتلا مكتجولوأ)لةريذنل لبق | 0 6 رظنلانع مهف رص ةلاطبلا بحو منتلا نايراعشا نيفرتمللا ص.صختو هبلا روظنم

 00 هللالوسرلباطخوا ريذتلا ىلا ىحواضام صاةياكح وهو مكئابآ نردنمىدها نيدب

 كمآ نوعبتنأ ىأ ( ؟ءإآ .انإ اولق 9 هوقو لاق. صفحو شمام نلا ارق دنا لوألا ديورو مس ل 0
 تكا ند مكتتجواو | هيف اوركفتوا ورانا نم ريذنال اطانقا ىدها ناكناو ىا « ن نورفاكهنمتلسرا اع | ا

 انا اولاق ) مكتابآ نيدؤم ظ رطنافإط لاصتتسالاب  مهنم امتنا
 [1(نورفك ممل 7 ا ا ا
 نارا نيد نر | نماياتك هاني أ 9 هللا تانيماو ثانا ةكئالملانا مهلوقف نوذكي لقؤ ايتدابعي |

 ل ىده ا وهاع انتثح ١ ردا أ د 00 م هل مهف 2 03 اوديعي 5 نآرقلا لبق نم ىأ 0 هلق

 اع مهانبقاعف (مهنمانمقتاف) 7 مهران 1 ىلعاناو # ةلمو نيدىلع أ 0 مَ ىلع انا ءابأ 00 وانا اولاقلب © هن هيقاع ٠

 مهرارصا ىلع هوقحمسا مث ةح ريغنع مهديلقتو مهلبآ, عابتاب نبذتمم مهسفنأ اولمج مهنا ىنمي © نودتعم
 رظناف ( | نم كر كلبق نم المر الدلو # ىلاعت هلوش ةلاقملا هدهلاودق مهريعنا ريخأ 1

 00 ىلعاناو ةمأ ىلع ١ انءابآ اندحو انا 9: اهزاسؤرو اهؤاينغأىأ 46 اهوفرتم لاقالا رب ٍ

 | نعم ع كاش 1 34 داب كمح واو و ً راثآ
 اياتك ) هانيطعأ ( هانت | 3 0 3 0 0 م« نودتقم مهرألآ
 رمال نع( لنور راظناف مهنمانمقتلاف نورفاك هبمئاسرأاعالا اولاق ظاواش نأاوبأف . ممابأ هيلع ملال ! 1

 اذه ىلع انءابآ نالوا 0 دماي ال اولاق هللاتانب ةكئالملازا نولوشوهنم نوذخآ (نوكسةسم) باتكلاب ( 10 ١
 (نودتهم) مهلاعأو مهيد ىلع (,هراثآ ىلع اناو) نيدلا اذه ىلع ( ةمأ ىلع انءانآ اندجو انا اواقلب ) هللاقف ريدلا

 فوم ىن نم ( ريذن نم ) ةيرق لهأ ىلا (ةيرقىف كلبق نم اناسرأ ام) كموق لاقاك ىأ اذكه (ثذكو) نو -

 (نودتقم) مهلاعأو مد ىلع ( مهراث 1 ىلعاناو) نيدلا اذه ىلع ( ةمأ ىلع .انءابآ اندحو انا ) امتربابج ( اهوفرتملاقالا

 انا اولاق ( كلذ نوابقتالأ ( ماب هيلعمتدجوام) اند بوصأاب (ىدهاب) مكشج دق (مكتجواوأ) داي مول (لق) نونت

 رظناف ) بتكلاو لسرلا ,يذكت دنع باذعلاب (ن» انمقتلا)) نودحاح ( نورفاك ) باتكلانم ( هب متلس

 هيلع مددحو ام ىدهاب |



 7 ”ىر أ هارت 0 3 قنا 1 ىأ (هموقو هبال مهاربا لاق ذاو نيبذكملا ةيقاع ناك فيك

 "< دملاو علاو ناك ةالاؤ دحاولا ه هبق ىوتسإ

 تاذو لدع وذ لدع 4 نورشعلاو سماك ءزدلا ١

 لاق هناك م-طقنم ءاتثتسا

 هناف ) نرطف ىذلاوكل

 ىلع ىتتبش
 لءجو( اهلعجو)ةيادهلا
 ةلك مالسلا هلع ميهاربا

 اهب ملكت ىلا ديحؤتلا
 امم ءارب ىننا ههللوق ىهو

 ىرطف ىذلا الا نودَست

 ىف ( هبقعىف ةقاب ةلك)

 نبدهيش

 هللاد>وب نم ميفلزب 7 مقدتيوذ

 مهلعل) هاديحل و :ىلاوعدبو

 هكرشأ نع لعا( نومحرن

 دحو نه ءأعدب عج

 | مهتلفغ نع مههبذمل # قحلا مهءاحامللو 2 تايآلاو يجب ددح وثلل ب ا (مهمابآ وءالؤهتعتهلب)

 ن* مهو 0 لهأ قع

 رمعل ىف دملاب ميهاربا بقع

 ةلقهملاب .ازتغان ةمشللل]
 عابتاو ممسنتلاب اولغشو

 ناطتشلاةعاطو تاوتثلا

 ىدح ١ ديحوتلا ةلكنع

 نآرقلاىأ( قمل مهءاج

 هيلع د2 ( لوسرو )

 مضاد( نيسبم ) مالسلا
 93 نم هعماع ةلاسرلا

 قحلا مهءاج املو ) ةنيبلا

 (نيبذكملاة بقاع ناك فيك

 بتكلاب نيب ذكملا مأر خآ

 || هلوقتقو ركذاو 6 مهاربا لاقذاو #9 معيدكتب ثرتكتالو © نيبذكملاةبقاع ناكفيك |

 رمملاو لّدع موقو لدع ةأسعاو لدع لحر لوقت ا" كن ٌقااو ر

 (ىنرطق ىذلالا نودبعت امم ) -#* 28 ]>-

 ديلقتلا نمدي مها نكيملنا هودلقيلوا لتلدلابكسمتو ديلقتلا نع أرب: فيكاوريل اذه

 مكيدوبعموا :دابع نم رب © نودبعتامم ءارب جا هموقو هسال# مهئابآ فرشا هناف

 ْ ءاربو ”ىبر. ئرقو«تنؤملاو رك ذملاو ددعتملاو دحاولاهيفىوتساكلذاو هن عن ردصم

 ١ مهزيغو رملاىلوا معتتامزا ىلع ل صتموا عطقتم هانثتسا هى طف ىذالالاؤط ماركو مركك |
 | اهنودبعت ةهلآنم ءارب ىنا ىا ةفوسومامناىلغةفصوا ناثوالاوهقلازنودبياوناكرملاو 0

 ىنادهام ءاروام ىلا ىدهيسوا ةيادهلا ىلعىتبثيس « نيدهيس هناف# ىنرطف ىذلا ريغ ظ |

 ا هي هبقعوف ةقاب ةلك © ديحوتلاةلك هللاوا مالسلاهيلع مهاربالعجو #اهلعجوو» هيلا

 ىلع هبقعىفو ةلك ”ئرقو هدذحوت ىلا وعددو هتلادحوب نم ادبا مهيف نوكف هتيرذف 1
 أ نم ءاعدد مهنم كرشانم محرب « نوعحرب مهلعل هنقع نعفىا هقاعىفو كتفعلا |

 | «* مهءابآو 8 شي رق نم لوسرلل نب رصامملاءالؤه 4 ءالؤه تعتم لب  هدحو |
 || هناىلع مفلاب تعتم تءئرقو «تاوهشلاف اوكمهناو كلذ اورتغاذ ةمعنلاو رمعلا ىف دملاب ْ

 || مهنا ىتح » مهريمت ىف ةغلابم ةيقاب ةلك املعحو هلوق ىف هتاذ ىلع هب ضرتعا 7-0 ا

 || تازجملانم هلاع ةلاسرلارهاظ # نيبه لوسرو # نآرقلاوا ديحوتلاةوعد

 | # ءارب ىتلا هموقو هسال مهربالاتذاو #4 ىلاعتدلوق 6# هي نيبذكملا ةبقاءناك فيك ْ

 ىذلا هللا مالا نوديعتامم ًاريتأانأ هائثءم 3 ىنرطف ىذلاالا نوديعتام 0 ”ىرب ىأ ا

 || ةلكهاربا لعجو ىأ  اهلعحو © هنيدىلا ندشربىأ  نيدهيس هناذ 84 ىنقلخ |
 2 هتيرذىف ىأ ««هبقعو ةدقاب ةلك و هللاالا هلال ىهوارم ملكت ىتلا ددحوتلا |

 درشأ  ناناما أ نوحر مهلعل وب .ديحوب ىلا وعدو ىلاعت هللا دح وب نم مهبف |

 نوعهحربو نيدلا اذنه نوعبش 3ك لهأ لعل لقو مهنه دحو نم ءاعدب 1 مهنم ا

 2 ءالؤه تعتم لب و مالسلاو ةالصلا هيلع : مهاع ا

 ىلعة ب وقعلاب مهلخاعأملو ةمعتلاو رمعلاىف دملاب امندلا ىف 0 هءابآ و 4 7 1

 دم وه » لوسرو ع مالسالا لضشو نآ رقلا ىنعي 8# قحا مهءاح تح 0 مه هرفك

 هعداعاهعضوأو ةلاسرلا نيب لبقو ماكحالا مها نيس ىأ دك نيرم #9 ملسو هيلع هللاىلص
 . اوصعواوبذكلب اولعش اف هوءيطينا ماعنالا اذه قحنهناكو تازجملاو تاينآلا نم

 ْنآ رقلا يني 4 قحلا مهءاجاو ف كاس هر وهو ارحل لا

 اربا نيدىلا كلرمشلا نم

 ىعل

 7" «6اولق» ( ىنرطف ىذلاالا نوديعتامت ءارب ىننا ) مهلا ءاحنيح (هموقو)رزآ (هيبال ميهارب ا لاقذاو) لسرلاو

 بقع لةتان (ةبق (ةق ةايقلك ) هللاالا هلا ال ىتعي (اهلعحو) هتعاطو هند ىلعىف اوس (نتدهسهناف) ىقةلخ ىذدلا ىذوبسإلا

 . لبق (مهءابآو) ةكرارحأ (ءالؤع)تاحأ (تعتهلي) هللا الاهل ال ىلا معارفك نع (نوءج رب مهلعا) ميهارب الن هلسنف

 وسرلاو باتكلا (قملا مهءاجاملو) انواع ةغاب ءالؤها مهلنيبب ( نيبعلوسرو ) باتكلا ىنمي ( قملا مهءاجتح ز |
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 فافسالاو قللاةدناعم مهكر ش ىلااومكف:رارش اوداز# نو رفاكداناو رحم“ ا ذه| ولاق##

 نآرقلا اذهلزن الول اولاقو# لوسرلا اورقممساو هءاورفكو ارحم“ نآرقلا اومنق هب

 ءاهلاب # ميظع 9 فئاطلاو ةكم نيتبرقلا ىدحا نه ىا « نيتيرقلا نم لحر ىلع

 قيليال مظع بصنم ةلاسرلا ناف ىنقثلا دوعسم نب ةورعو ةريغملا نب ديلولكلاملاو

 لئاضفلاب ىلمحملاب سفنلا مظع ىعدتست ةيناحور ةيظع ةينر اهنا اولغا ملو مظعب الا

 « كبر تجر نومسقيرها # ةيويلدلا فراخزلاب فرختزتلا ال ةيسدقلا تالامكلاو ||
 مهتشيمم مهنيب انعسق نحن 8 ةوبنلاةجرلاب دارملاو مهمكحت نم بيحتتو لبهجت هيفراكتا | '
 نبا نف مهايند ىف مهما ةصيوخ ىهو اهزيبدت نع نوزخاعمهو هيايثدلاة وخلا ىف | |

 ىضتقي ةشيعملا قالطاو ةيسنالا بتارملا ىلعا ىه ىتلا ةوبنلا سما اوربدتسنا مهل 3

 ه تاحرد ضعب قوف مهضعب انعفرو # ىلاعت هللاند اهمارحو اهلالح نوكينأ ||

 نآرقلا اذه لزنالوا اولاقو # ل>ونعهلوق # ه4 نورفاك هءاناورحعس اذهاولاق كي |

 قيليال فيرش مظعبصنم ةوبنلاب صنم اولاق مهما هانعم «# مظعنيتيرقلا نه لج ىلع ١

 اوفلتخاو فئاطلاوةكم امهو نيتي ر لا ىدحا نم هاا و لاملا ريثكم يظع في رش لج رالا

 ليقو فئاطلاب ىنقتلادوعسم نب ةوىعوةكك ةريغملا نديلولال بق ميظعلا لدحرألا اذهىف ْ

 نيديلولا سابع نبا لاقو فئاطلا نم قتلا ليلايدبعنب ةنانكو ةكم نم ةعسرنب ةبتعا]

 مهأ # مهيلعادر ىلاعت هللالاق ىنقثلا ريع نب بيبح فئاطلا نمو ةكمنم ةريسغملا
 هيفو اًواش ثيح اهوعءضنف ةلاسرلا ختافم مهدي أ انعم ه# كير تجر نومسق

 مهاونوكحي ناو مهمكحو مهضارتعا نم بعتلاو مهليهجت ىلع لادلا راكنالا لن

 ةويحلا ىف مهتشيعم ينيب انمسق نحت ب ىلاعت لاقف الثماذهل برضمل : وبلال“ ريدملا 3

 اكلاماذهو اريقو اذهو ان اذهانامك دايعا نيب توافتلا امهانعتوأ نأ هكايندلا

 ىلعالو انمكح ريغت ىلع ردقن مقالا نم ادحأنامث اقيعض اذهو ايوق اذهواكواماذهو ١]

 اماذو امتلقعم ايندلا لا وحأىف انمكح ىف ضارتعالانع اوزجتاذاف انثاضقنع جورا !١

 ةودنلا سعي دابع صضعب صرصأ2# ىف ان < ىلع صضارتعالا ىلع نوردش فركف 0 7

 انئش نم ةلا_سرلاب انيفطصا كيلذك انئشاك ضعب ىلع مهضعإ اناضنإم ىئنءملاو ةلاسرلاو
 ينعي ( أب ركعم اضع مهضعب 0 تاحرد صضعءب قو مهضعل انئمفرو 8 ىلاعت لاقمن | 4

 مهضعب لوعتسيل ه6 اي رس اضعب مهضعب ذم ف ءريغو قزرلاىف توافتلامهنيب انمقواو 0 ١

 | لجر ىلع) هيةناهتسادبف (نآرقلا اذه لزئالول) لطابلانيمكحتمدبف ( اولاقو نورفاكهباناو رحخم اذه اولق) نكرقلا
 ناتيرقلاو امهدحانه ىاناحرملاو ٌواؤللا امهنم جرم هلوقك نيتيرقلا ىدحا نم ميظع لج ىا (ميظع نيتيرقلا نم
 اذو لاماذناكنم مظعلاب اوداراو ىنةثلادوعسم نبةو رع فئاطلا ميظعب وةريغملا نب نيديل ولا ةكم مظعب اونع وتتاقللاو 3كم

 ةونل اىا(كب رتج رنوم-تي 2« فرخزلاةروس) مها)ايظع دّربادنع تأ ع١ ؟ لح ناكنم مظعلانا اوفرعي مو هاج

 ل ارنا :زمهلاو 001101 يي ع

 نم بيلاو ليهجحااب
 لصي نم رايتخا ىف مهمكحن

 مهني نسق نحن ( ةودنلل

 وهون نوشيعيام( مهتشدع»
 (ايندلاةوبحلا ف)مهةازرأ
 نودالا ةمسق لمحت مل ىأ

 فدكف قزرلاوهو مهلا

 ضعبلا تلضف ايو: وبلا

 اذكف قزرلا ىف ضعبلا ىلع
 ءاشأ نم ةودنلاب ا

 قوذ مهضعب انعفرو )

 انلعج ىأ ( تاحرد ضعب
 ءاننعإ و ءاب وقأ ضعبلا

 ءاقفعض ضعبلاو ىلاومو

 ذيل ) امدخو ءارقفو
 ( ايرع# اضعب مهضعب

 لق اضع مهضعب ف رصيل

 مهومدعسو مهجئاوح

 ىف مهورخسيو مهنهم ىف
 اوشياعتب ىتح مهلاغشأ

 اذه مهعفاسنم ىلا اولاصيو

 نوني ( اذه اولق )

 بذك ( رح ) باتكلا
 ْ مالسلاهيلعدمسمت (هءاناو)

 ) نورئاك ( نآرقلاو

 ا اولاقو )نودحاح

 باتكو كب رةوبن ىفءإ (كبرتجر نوودعي مهأ ( فئاطلاو ةكم نه نيدبرقلا نم ىئقثلا ذوتللم ىبأو ةريغللا ن ديلولاك مظع لجر ىلع لوقن ( ميظع نيتيرقلانم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن ) اله ( الول ) هباأو ديلو ةكم رافك١

 اديبعو امدخ ارسم ىأ ( ايرح# اضعب مهضعإ روهنل ) دلولاو لاملاب لئاضف 3ك ( تاجرد ضءإ قوف مهضعب انعفرو ايندلا ةويحلاىف) دلولاو لاملاب (مهتشيعم مهنيانمسق نحن ) اًواش ننومستيف كير

 خدي



 ا م و يالا هدوم 1-7

 1 ا : ,

 نأ رمال قه عمجا# (نوعمجي اهريخ)بلاىف ذوفلانمهعبتامو هللانيدوأ ةوبنلاىأ ( كبرتجرو) هلاعاب اذهو هلع

 كال |( ءدحاو ةمأ سانلا نوكي نأ الولو ) لاقف هدنع ايندلا ةلقررقبام هفدرأ اهرغصو ايندلا عأ للق امو ايندلا ماطح

 3| قس متوبل نجرلاب رفكي نمل) اندنع ايندلا ةراقلس (انلءل) هيلع اوقبطيو رفكلا ىلع اوعمتجم نا ةهاركالولو
 ك7 ايلعاررسو اياوبأ متوببلو 1. 2- نورهظي اهلع 4 نورشعلاو سماخلا ءزجلا | جراعمو ةِضف نم

 | عسوملا ىف لامكلال ملاعلا ماظن كلذب مظتن ماضتو فلأت مهنيب لصحف مهجئاوح ىف اضعب | ءا(ةرحرل

 | نوكي فيكف فرصتالو كلذ ىف انيلع مهل ضارتعا ال هللا مث رتقملاىف ناصقتنل الو
 ظ ظ ام ريخ  اهعبتيامو ةوبنلا ىنعي هذه # كير ةجرو  هنم ىلعا وه ايف فرصتلا

 0 ظ سانلا نوكيزا الواو © هنمال اهنم قزرنم ميظعلاو ايندلا ماطح نم © نوعمجت

1 
 ا

95 

 0 ا

 د ٠

 اياوبأو دعاصمو اذوقس

 ل كااهط ارزسو

 ةنيزىأفرخز مهلانلعجو
 فرخزلاو 06 لك نم

 زوو ةئيزلاو بهذلا

 نم اًققس لصالا نوكينأ

/ 

 | ايندلا مهبل منتو ةعسيف رافكلا اوأر اذا رفكلاىف اوبغرب نا الوا « ةدحاو دما

 ظ ١ دعاصمو « جراعمو ةضف نم افقس متويبل نجرلاب رفكي نمل انعم © هيلع اوممتصف

 ١ ايندلاةراقلل حوطلانواعي «نورهظي اهيلع» جارعم مج جر راعم'ئرقو هجرعم عج
 ريثكنبا أرقو هدصيمقل ابوث هلت بهو كلوقكةلعوا لاقشالا لدن نم نم لدب متوبباو اهنصعن ى تروح رول

 ْ ' || ةغاوهو افقسو ةوقسو فلاب افقس ”ىرقو هتوببلاعمج ءافتك | افقس ورعوباو | : 5 : بهذنم اهضعبو ةضفنم
 ْ ةّضف نم اررسو اباونا ىا # نؤكتب اهيلع اررسو اباوبا مموبباو # فقس ىف 5 8

 | لكزاو # ضف نم لحم ىلع فطع ايهذوا افقس ىلع فطع ةنيزو « افرخزو » | 00 :
 ةزجو مصام ًارقو «ةقرافلا ىه ماللاو ةففخلا ىهنا « ايندلا ةومحلا عاتم امل كلذ | ا

 ىهو جرعم عج جراعملاو

 الع ىلالعلا ىلا دعاصملا

 جراعملا ىلع نورهظي

 ىأ حوطلانورهظي
 امل كلذ لكناو) اهنواعي

 نا (ايندلاةويحلا عاتم

 ىأ الا ىنمع امو ةيفان
 ةايحلا عاتمالا كلذ لك امو

 املأر قو هب'ئرقدقو ايندلا

 نم لحب ىلع افطع بصنف

 1 جول رخسم نمدحأ رصيملو ادحأ دحلأ مدخن مللاوحالا لكف مهنيبانيوسانناول
 رخستف ًاضعب مهضعب مدخل كلذاناعف انكلو ايندلا لاحداسفو ملاءلا بار خ ىلا كلذ ىغش
  اًدهوهلاع اذهف شاءملابيسض عب مهضعب نوكف لمعلاب ءارقفلاءارحالا مهلاومابءاءنغالا

 ىنعي كبر تجرو © كلملاب اضعبهلاع مهضعب كلع ل دقو ملاعلا ماوق تتلف هلمعب
 اينالانال لاومالا نم رافكلا عم ىأ « نوعمجتا# ف نينمؤملل ىنعي © ريخ 95 ةنجلا

 لجونع هلوق 6# نيدب ًالادبأقبت هتجرو هللالضفو ضارقنالاو لاوزلا فرش ىلع
 نوعمتعف ارافك مهلك اوريصينأ الواىأ « ةدحاوةمأ سانلا نوكينأ الولو » |

 رافكلا تيطعءال قزرلاو. ريكا نم ةمسىف رافكلا اوأراذا هبف نويغريو رفكلا ىلع

 اققس موبيل نجحرلاب رفكب نمل انلعإ ف ىلاعت هلوقوهو معنتلل ةديفملا بابسالا رثكأ |
 ّْ نودعصي ىنعي # نورهظي اهلع # ةضفنم تاحردو دعاصم ىنعي © جراعمو ةضفنم

 | اررس مهلانلعإل-و ىأ « اررسو © ةضفنمىأ « اياونأ محومباو  اهءاعنوقتربو

 | لبقو بهذلاوهو افرخز كلذنم انلعإلو ىأ (افرخزو نكتب اييلع ٍ ةضفنم
 ناسنالانا ىنمي  ايندلا ةويملا عاتمامل كلذ لكزاو هه ”ئىثلكرم ةنزلا فرخزلا

 ناىلع ةزجو مصاع ريع
 نيب ةقرافلا ىه ماللا
 ةلاصاموةفانلاو ةففْ انا

 ةوبنلا ( كبر ةجرو )

 ةنجلا لاشو باتكلاو

 عام 2 ران وك ف الدلو ) ةرهزلاو لالانم امندلاىف رافكلا مجم ام (نوءمىامريخ) نينمؤملا

 تاحرد (جراعموةضفنه) مهوب ءامم ( افقسممويبل نجرلاب رقكي نمل انلءط ) رفكلاةله ةدحاو ةلم ىلع (ةدحاو

 (افرخزو) نومءاني ( نكت اهياع ) ةضفن» (اررسو)ةضفنم (اباوبأ متويبلو) ةضفنم نوقتري (نورهظياهلع)
 مملاو (ايندلا وحلا عاتم) الا كاذلكامولوش (ال كلذ لكناو ( ةضقغلاو بهذدلا نه مهلزان»ىناوأ نه مهل "ىث لكوابهذ



 ( شع نهو ) كرمشلا قت 11( نيفتملل كيردنع) ةرخآلا باو 000 او نداء عا كلذ لك ناو ى

 اشع لق هيةفآالو ىثعاارظن رظن اذاوىشعي ىثع لبق هرصب ىف ةف آلا تلضح اذا هنأ انني قرقلا ولا 4و ىرقر

 نآرقلا وهو ( نجرلا 4 فرخزلا ةروس م١ ركذ نع ) مي ه6 2١ 28- نمو جتفلاب ةءارقلا ىنعموأ وشم
 قعمو ىمت مكب مص ملوقل 3: 0 :

 ماع نمو مضلاب ةءارقلا

 هنا فرعي ىأ هركذ نع
 هلوةك لهاجتي وهو قأا

 اهنقيتساو اه اودححو
 أناطرش هل ضدقن ) مهسفنأ

 سابعْب !لاق(نيرقدلوهف
 هطلستن امهنع هللاىذز

 مظءااوه مظعاانا ىلع ةلالد هيفو ىصاعملاو زفكلا # نيل كير دنع ةرخ الاول |

 ناعالا ىلع سانلا عقتحم ىت> نينمؤإل كلذ لمي مل هءحالاع راعشاو ايندلا ىفال ةرخ الاىف |

 لق ىتلا تاف الانم هيف م بلغالا ىف لةرخ آلاف مهلامىلا ةفاضالابليلق متع هناوهو |

 5 0 ١ نوحرلا ركذ نع شعب نمو ف هلوقب هيلا راشا ا اهنم صاختن نم
 لاقب ميىا مفلاب شعي“ىرقو «تاوهشلاىف هكاماو تاسوسحملاب هلاغتشا طرش هنع |

 نه ناىلع وشعب ىئرقوجرعو جرمك ةفآ الب ىشعت اذا اًشعو ةفآءرصب ىفناكاذا ىشع

 ءايلاببوقعي ًارقوءامئاد هيوغيو هسوسوب « نيرق هل وهف اناطيش هلضيقن ف ةلوصوم
 | © ليبسلانءمهنودصيل مهناو و هعفري نا ىتبذي وشعب عفر نمو نوسرلاريمض ىلا «دانسا ىلع
 | ناطيشلاو ىثاعلا سذج دارملاذا ىنعلل نيريعضلاء جو لبسنا هقحنغىذلاقيرطلانع
 | ناطيشال ناقابلاو هل لوالا ةئالثلا رئامضلا « نودتهم مهنا نوبسحمو ف هلديقملا

 | ىثاعلا ىا انآاحركبوباو سماع ناو ناي زاحلا أرقو ىشاعلا ىا « انءاجاذا ىتح ١

 | كيردنع ةرخآآلاو 98 باهذلاو لاوزلا ةعيرس ايندلانال ىضقنبمث اليلق كلذ عتمسي
 |: لاقىاق دعس لهسوع-انيتلا وكرت نتلا نيفملل ةساس 000

 ' اهنمارفاك قسام ةضوعب حانج نزت هتلادنع ايندلا تناكول سو هيلع هللا لص هللالوسر

 | دج دادشن. دروتسملانعومبيرغ نسح ثيدحلاقو ىذهرتلا هحرشلأ ءامتبرش
 | ةتملا ةلملا ىلع سو هي هنلع هللا لص هتلالوسر مماوفقو نيذلابكرلاىف تنك لاقرهف 1

 نسم اولاق اهوقل أن يح اهلهأ ىلع تناهءذه نورتأ سو هيلع هتلاىلص هلال وسر لاقف
 | هجرخأ اهلهأ ىلع ةاشلا هذهنم هللا ىلعنوهأ ايندلانافلاق هللالوسراي اهوقلا اهتاوه |]

 | ٍعسو هيلع هللا لص هللالوسرنا نامعنلانب ةداتقنعو « نسح ثيدحلاقو ىذموتلا |
 | ىذمرتلا هجرخأ ءاملا هيقسىمحم عدحأ لظياكايندلانم هاجادبع هللابحألذآل اق
 ١ هللالوسر لاقلاق هنعىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأنع ( م ) بيرغ نسح ثيدحلاقو

 م شما نمو ىلاعت هلوق ع 0 - نيئاانخ امندلا 7 هيلع اوم |

 ايندلاف دعم وهف هنلع

 ىلع هلم ةرخآلاو

 ناىلا ةراغاهمو ىصاعملا

 هنرش مل هيلع مواد نم
 ىأ (مهناو) ناطيشلا
 ( موديل ) نيطايشلا
 نع) نيدشاعلا نوعنعل

 ىدهلا ليبسنء (ليبسلا
 نوشاعلا ىأ (نوبسحبو)
 عج اعاو (نودتهم م)

 ناط.شلاريتذو نم ريض

 سنح ىف ميم نم نال

 ناطيشهلى خرق دقو ىثاعلا

 نانا هسلح نم مي

 اءو امهيلا ريمصلا مجرب

 ىلبع (انءاجاذا ىتح) |
 ىلأ ريغ قارع دحاولا

 0 ا ماعلا
  هنيرقو ىثاعلا ى أ مهريغ

 00 ا قامو اناطش ا هل ض دقن 9 نارا |

 ظ ىنمي ف م-ماو 3 ىدهلا ىلعهلا هيلا ليو ىمعلا هإنيزب هقراشبال ىنعي 04 0

 ا | «نودته»ممنانوبسحب و ىدهلا نع من وعنك ىنمي# ليمسلا نع من و دصيل لف نيطايشلا
 ”ئىرقوهدحو رفاكلا ىئءإ # ان ءاحاذا ىتح ىدهلا ىلع محا مدآ ب رافك بسحيوىف 3

 1272 222 م
 عاتم كلذ لك لاشوةلد

 ض رعي( شع نه و)امندلا عاتم نم ريخ شحاؤفلاو كرمشااو رفكلا(نيقتلا كب ردنع) اقل رخالا 00 وايندلاةويحلا

 ه4 لحن (اناطيشمل ضيقن) هباتكو نجرلادمحوت نع(نوحرل ا ركذ نع) بصنلاب تأ رقنا مميلاقب 0 ركنا ل علاق ْ

 قال يبسنعء (ليبسلا نع) مموفرسعيل( من ودصل ) نيطايشلا ىنعي( من او)رانلاىفوامندإ!ىف(نيرتهوهن) زاطيشلانمانير

 ةدحاو ةاسلس ف ناطبشل اهني رقو مدآ نب | ىنعي (انءاحاذا قح) ىدهلاو قلاب (نودتهم مأ) نوت( نوبسيو) < 4

5 



 رفك 0 مصذا 0 ذا مويا 0 ناو) أ لالا قرب : ل 2
 رع ىف مكأ ( ( نوكرتشم باذعلاىف مكنأ) موءلانم لد. ذاو نيملاظ منك مكتا ىف ةبش دجال الوركل قب ملو نيمو

 رطب ىوليلا موع ناكاك باذعلاىف نيكرت_ثم مكوكوأ تاديلاف ؟ كارما م كمفني ناو ىا ةيلعافلا ىلع عفرلا

 . د ةراكالولو ه6 0 ز86- ءاسنخلا ؟ نورسشعلاو سسماخلا ءزجلا | لوقك ايندلاىف باقلا
 «ىسفن تاتقل ,ماوخا ىلع

 نكلو ىحألثمنوكسالو

 «ىسأتلاب هنعسفنلا ىزعأ
 يسوتلل 06 مز
 مهحورب الو مهكارتشا

 ليقو هيف مهام مظعل

 مكمفنيال و ىأر هشم لعافلا 'ء

 رادخالا وأ ىعلا اذه

 ل رشم باذعلا ىف مكنال

 وهو هببس ىف ركك ارتشال

 نم ةءارق هديؤيو رفكلا
 ا كلاب متاأرق

 ١ 00 الااو ىو ا قرشملا ب لغف برغملاو قرستملا

 أ 0 - ذا « متلظذا قباب هيلع مت :اام ىا © مويلا مكسفنب ناو ف تنا
 أ[ اوكرتشت نا ركقج نال نوكرتشم باذعلاف و وبلا نعي لين انندلاف كنا
 ا ىعك هيلا لمفلا دنسزنا زوو ةييس ق نيك رتشم متتك اك باذعلا ىف م ا منا

 | لمحم ىف مهتواعم بعص ساىف نيعقاولا عفش اك باذعلا ىف مكك ارتشا م مفي نلو

 ْ وهو كلا مكتا “ ىرقو ءههتقاط هعسالام 8 لكب ذاهنانع ةدراكك ميسفلو هنابعا

 ىذلاوه نوكينا نم بست راكنا « ىمعلا ىدهتوا مصلا عمست تنافأ # لوالاىوش
 مهاشع راص ثرح لالضلاىف مهقارغتساو رفكلا ىلع مهئرع دعب مهياده ىلع ردقن

 || مهو هموق ءاعذ ىف هسفن بعت ماشو هيلع هللا ىلص هللالو_سر ناك ممل انورقم ىع

 رياغت رابتعاب ىمعلا ىلع فاطع « نيبم لالض ىف ناكنمو # تازنف ايغالا نوديزبال

 «« كب نيحذن اماذ » قيال لالثم ىف مهكمت كلذل بجوملا ناب راعشا هيفو نيفصولا | دقف نمىأ ( مصلاعمست
 ا رفاكلا 6 لاق 9 ةدحاو ةاسلسىف العحدقو هنيرقو رفاكلا ىنعي ةينثتلا ىلع انآاح 8 لوبقلا عمس
 1 قرشملا نيبام كعب ىأ 6 نيقرشملا دعب كنيبو يب تلاي ناطشلا 1 رهرادتفنايعأ ( ربما
 | ىبالو نارمقلا رمقلاو سمشلل لاقي اك رخآلا ىلع امهدحأ مسا بلغف برغملاو (نيبه لواط ناكنمو)
 ثعب اذا ىردحلا ديعسوبأ لاق ناطيشلا ىنعي :6 نيرقلا سئبف 8 عحأ لوالا ظ 1 ١ ا تلخد(اماف) لالضاا ىلع ا 0 )دو فصلا قرشم نكرشملا دآرأ لبقو نارمملا رعو ركب | ترعاها اعف ناكزخو

 مكمفني ناو ف راثلا ىلا اريصي ىتح هقراش الذ نيطايشلا نم هنيرق جوز رفاكلا

 مكمفنبال ىنعي 6# نوكرتشم باذعلا ىت مككا متكرشأ ىنمي © متملظ ذا مويلا
 | هل نيطاشلاو رافكلا نم دحاو لكزال أش مكتع ففذيالو باذعلاىف كارتشالا

 | ؟قايرقو متاف مويلا مدنلاو راذتعالا مكمفنب نل لبقو باذملانم رفوالا ظحلا

 ىدجوا مصلا معست تنافأ # رفكلاىف نيكرتشم متتكاك باذعلا ىف وك رشم مولا

 تيادلا ا تقح نءذلا ني رفاكلا ىنعي « نيم لالضىف ناك نمو 0 ْ

 ملم ذا لبق كتع :اب ىا ( كب نيهذن : امان ) لجو نع هلوق 4 نونمؤبال منا ْ

 لطرتفلل باك م نإ لعل
 ىف ةليقثلا نونلا اذكو

 كنيفوتنىأ (كينيهذن)
 مبلع كرصنت نا لبق

 لص هس بج

 مههنينم وم لارودص ىنشنو

 ناطيشااهنيرقل ( لاق )
 دعب كنيبو ىنيب تنااي )

 1 ءاتشلا قرسشم ( نيقربثملا

 « اناق ) 0 )مكعفتناو كالو ( عفن ناو ) ناطيشلاقيفرلاو حاصلا (نيرقلايشف) فدصلاو

 او قالا ( ممس تنأفأ ) مدآونيونيطامشلا 0 مكن ) ايندلا ىمترفك ( مالظذا) مالعلا اذه

 الضيف ناكنمو) رئاكلاودو ىدهلاو قا رصبب ىتح (ىمعلا ىدمتوأ ) رفاكلا وهو متاصتن نم (مصلا) دحتاي
 كتنك (كب نيهذن اماذ) ىدهلاىلا هد_ثرت نا عال نيب رفكىف ( نيبم



 ( نوردتقم مهاع اناف) ردب موي كنيؤوتن ل لق (يعاندعو فدل كانون: ةرخ هلا ماقتنالا نشأ نومقتم مسالا (
 مصلا عمت تنأمأ هوس 0 : فرخزلاةروس ) لالضلاورفكلاف ه# :مع]زج- ةمكتلا هد نا

 باذعي مدعوأ مث م هنآ 20 : ٠

 اماف هاوقةرخآ الاوامدلا
 نيش 5 لن نيهذن

 ىذلاب)كسقف (كقس) ]
 نآرةلاوهو (كىلا ىجوأ
 طار ىلعكا) هءلعاو

 ىذلا نيدلا ىلع (مقتسم

 ا بالوتسا ىف م ةلزنع ةدكؤم ةدبنءامو معادع كرصبي نا لبق كانضيق ناف ىا

 0 كنيرت وأ 8 ةرخآلاو انئدلاف باذعب ه# نومقتنم ذه رهن اناف ف دكذلا نوبل

 #« نوردتقم مهيلع اناف يه باذعلا ن م مهاندعو ام كيرث نا اندرا ناوا ه6 مهاندعو

 ىحوا ”ىرقو ٠ عئارمشلاو تايآلا نم # كيلا ىحوا ىذلاب ك__.ةساؤل انلوتوغال ا

 ركذلهناو #8 را طارص ىلع كنا  ىلاعت هتلاوهو لعافلل ءانبلا ىلع |
 مكمايقنعو ةمايقلا موي هنع ىا © نولئست فوسو كموقلو كل فرسشل « كل |

 ىذلاناو (مئاو)دل وعال | انجأ» مهتيد ءالعو مهما لئساو ىا # انلسر نم كلبق ةنمانلسرا نم لسا وهه هقحب |[

 (كل ركذل) كيلا ىحوا || نم ةلطماىف تءاح لهو نا.والا ةدايعب ازركح له #« نودع ةهلآ نجرلا نود نم

 (كموقلو ) كل فرسثا || « هان دعو ىذلاوف كنايح ىف ىا كنيرنوا 9 كدعب لتقلاب ىا نومقتنم مهنم اناذإ# |

 (نولئست ف وسو)كتمالو مع داراو مهانبذع انّئش ىّتم كلذ ىلع نو رداق ىا 6نوردتقم مهيلع اناذؤ# باذعلانمىا |[

 مكمايق نءو ةمايقلا موب هنع هنالإسو هيلع هللاىلص ىنلل ةيلستلا ديش اذهو ردب موب مهنم مقتنا دقو ةكم كرشم ||

 نعو 4يكيطمت نعو هقيمضا 1 لكو نرسل فك (لوق اذهو كانو رش وإ كاس لاس ١ مهنم هل ماقتنالا هدعو |[
 لثساو) ةمعنلا هذه ىركش 2 ةديدش ةمقن !سو هيلع هللا ىلص ىنتلا دعب ناكدقو ب ىف نوكيلم هب ىنع |
 نم كلبق نم انلسرأ نم ]| ىذلاالا هتماىف هربملو هب بهذو  عسودياع هللا لص هيبت لجو نع هتلامركأ ن ا
 نود نه انلعحا انلسر | هتعا تيصيامىرا سو هيلع هللا ىلص 0 ىودو هدعب ةمقثلا قباو هنبع هب رق

 ا ةهلآ نورلا « كلا حوا ىذلاب كبقسافإ» ىلات هتلادضبق سمن اطيدنم خيام ر) ارا
 لسرلا لاب دارملاس ال الأ لاغلا الا دنع ليعال مجتيا نيد ىلع ىا « مقتسم طظارص ىلع كنا 3* نآ رقل اقع

 هنكلو لاؤسلا ةقيقح ١ «نولئست فوسو كموقلوكلإ# مظع فرسشل ىا © ركذا# نآرقلا ىنمي هيهناو#

 ميا داى رظنلانع ناع ]7 ا ناكل سو هيلع هللا لص ىنلا نإ سابع نبا كددو م ءاداو هقح نع ىنعي .
 له مهالم نع سحغلاو لئس اذا كلذ دعب ناكف هي الا دع كل رنا نحل 2 ريخم مل كدعب مالا اذه نمل ا

 باذعلاب (نومقتنممهماناف) أ اذه لازءال سو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق رع نبانع ( ق ) شيرقل لاق
 (مهاندعوىذلاكشزتوأ) ||| هيلع هللا ىلص هللالوسر تعم لاق ةيواعمنع (ح)) نانثا مهنم قبام شيرقف جالا

 (نوردتقم مسلعاناف)ردب موب ههحو ىلع ىلاعت هللا هبكا الا دحا مهيداعيال شيرق ىف سمالا اذه نا لوش 2

 لبق نو رداق مهاذع ىلع صتخم مث مهتغلي لزن ذا فرش مهل نآرقلاو برعلا مه موقلا لبقو نيدلا اوماقا اما

 (كسقساذ) كن ومدعب و كتوم مثاهىنباو شيرقل رثكالا ن وكي ىح برعلاْنن م صخالاف صخالا فريشلا كلط ا

 (كيلاىحوأ ىذلاب) لما أ ىنمي كموقاو ةمكللاو ةوبنلا نم هللا كاطعا امم كل فرش كلذىا كلركذ لقد |[
 داي( كنا ) نآرقلاىنع الا هت 5 م ركمزلي اعو نآرقلا نع نولئست فوسو هب ىلاعتهللا مهادهاع نينمؤملا أ[ أ

 ىلع (ميقتسم طارصرلع) ١ ةهلآ نجسرلا نود نم انلعجا انلسر نه كلبق نم انلسرا نم لئساووط ىلاعت هلوق ||

 دقق ل ةسسمم تع ع دعم حصص عا ص اع عت دارو ت 0

 , - 4 كيبل

 ىنعي(هناو) ترد | هنع م سابع نبا ن هع ىوزرف نول ولؤشنملا ءالؤهن هم ءالعلا ناتخا 0 نوديعي. 1
 لا ذل )نأ رقلا 0
 5 (كلرك ذا)ز رد نياسرملا نم هدلوو مدآ 4 لحو ْنع هلا ثعب ماسو هم هيلع هللا ىلص ىنلاب ىرسااملا 3

 هنالشير :(كموقلو و) كل /

 دحتاي ( كلبقنم انلسرأ نم لئساو ) فرسشلا اذه © سم هه اخ و اق ركشنع ء (نواثستافوسو ) ا
 ميهاربا لثم اس نيعيسب ىلصو ءاوسلا م هب ع ىلإ ةلمالاىف ادهو ميهارتاو ىسوهو ىسع لثد (انلسر نم)

 نودع ةهلآ انلعح له مهلس لو (نودشتلا ٠) نوم انلعجأ ) دمي ههلسنأ هبي تلا عأف ىسعو ىسومو

 ل
 يي



 00 ا

, 

 / نيبال قدصملا زسملا هللا باتكىف هرظن اصخحو ارظن هافكو ءايبنالا للم نم ةلهىف طق ناثوالا ةدابع تءاح

 | لبق و اهريغ ىلاةحاحال ةيفاك اهسفنىفدي آلا هذهو اناطاس هد لزني ملام هللانودنم نودبعي ماب هيف هللارابخاو

 هو اناس رأ نم مثأ لس ءانعم لبقو لأسي و ككشيإف مهلس هلليقو مهماف ءا رسالاةليل ءايبنالا ه4 عجج مالسلا هيلع
 اولا اذهىنءمو ءايبنالا لاس هن اكف مهلأس اذاف لسرلابتك نع هنوربخي امناو ليجتالاو ةراوتلاىأ نيباتكلالهأ

 1 2ث [سوهيلع هقلاىلص هلوسر 0 مث ورعوأ انلسر ىلعو ىك» زمهالب لسو لطايلا ىلع مبا نانوالا 3و ريرقتلا

 لو_سر ىنا وق دنع هيهوباحأ ام ( نيملعلابر لو_سر ىتالاقف هلمو نوعرف ىلا انتاباب ىسوه انلسرأ دقلو )

 وهو ( انتاياب مهءاح الف ) هيب ز»- هلوق هيلع لد 4 نورنثءلاو سماخلا ءزللا ١) فوذحم نيملاعلا بر

 0 : 7 راضداب هايأ مهبل اطم

 زارباو هاوعد لع ةئيبلا

 (نوكه ام مهاذا)ةيآلا

 عدس سيل هنا ىلع ةلالدلاو ديحوتلا ىلع ءايبنالا عاجاب داهشتسالا هب دارملاو مهللم

 || دقلو » ةفااخلاو بيذكتلا ىلع مهلجام ىوقا ناكمناف 4 ىداعيو بذكيف هعدتنا

 || ديري « نيماعلا بر نه لوسر ىنا لاقف هئامو نوعرف ىلا انثاي اب ىسو» انل سرا
 ا نآرقلا اذه لزن الول مهاوق ةضقانهو ماسو هيلع هللاىل لوسرلا ةيلست هصاصتقاب

 ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ةوعدب داهشتسالاو مظع نيتب رقلا نم لجر ىلع |

 ىا اهنم مهكهخ تقو اوأجاذ 4 نوكحم# اهنم مهاذا انتايآب مهءاجالف» ديحوتلا
 « اهنخانمربكا ىهالا ةيآ نه محرتامو  اهبف اولءأتنملو اهوأرام لوا اهم اًوزهتسا

 اهبلا ساقن امت ربك ] اهنا اهيف رظانلابسحم ثدح زاعالاتاحرد ىصقادمغاب ىهو الا
 هلوةكو ضعب نم لضفا .هضعب الاحر تيأر كلو ةكربكلاب لكلا فصو دارملاو تاي الا ند

 نؤوزمو اهم نور

 اذا و ارهس اهنومنيو اهب
 باوح وهو ةاحافملل

 يع ةأحافملا لعف نالالف

 بصنلا لمام وهو ردقم

 الف لبق هناك اذا لغفف
 تقو او>اف انئاي اب مهءاج

 ةبآ نم مير امو) مهكهض

 (ارتخبأ نه ربك ١١ لهالا

 ىلا اميحاصو اهنبرق

 ةداعلا ضقنىف اهليق تناك

 نأ ىلع لد مظنلا رهاظو

 ةقاسلا نم .ظعأ ةقحاللا
 كارلا لب فالدكا سلو

 تافوضوم نما مالكا د

 نتوافتن ندكيالو ربكلاب
 سانلا مالك هيلعو هيف

 دحاو لكن اوخاامهلاقي

 نقال نما عكا اهي

 لس ليربح هل لاق ةالصلا نم غرفالق م لصف مدقت درعاي لاقو ماقا مث ليربج نذاف

 لأساال سو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف ةينآلا انلسر نه كلبق نم انلسرا نم دم إ
 ةليل ل_سرلا هل مج اولاق ديز نءاو رينج نب ديعسو ىرهزلا لوق اذهو تيفتك ادق

 ةيآلا هذه مهضعب لاق لوقلا اذهىلعف لأسي ملو كي ماف مهلأسي نا سعاو هب ىرسا

 ءانعم نيرسفملارثك 1 لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ىرسا ةليل سدقملا تيبب تازن
 له مالسلاو ةالصلا هيلع ءاببنالا مهيلا تاسرا نيذلا باتكلا لها ىنمؤ٠ لس ظ

 ةدانقو دهاحمو هنعتاياورلارثك |ىف سابع نبالوةوهو ديحوتلابالالسرلا مهمءاج |

 هنا شيرق كرشمل ريرقتلالاؤسااب ىمالا ىنممو لئاقمو نسحلاو ىدسلاو كاحمتلاو

 ىسوم انلسرادقلو 98 ىلاعت هلو # لجو نع هتلاريغ ةدابعب باتكالو لوسر تأب مل '

 35 مهاذا انتايآب مه ءاجالف نيملاملا بر لوسر ىنا لاقف هئلمو نوعرف ىلا انتايآب

 اهتنيرقنمىا « اهتخانم ربك |ىهالا ةيآ نم ممرئامو # نور ىا  نوكحتي

 ا نودي ةهلآ نجلا نود نم انآ لَك مهلس لاقو نخؤمو مدقم نجرلا نود نم

 نودبعي ةهلآنجرلانود نه انلعجأ باتكلالهأ ىنعي كإبقنم لسرلا يلا انلسرأىذلا لسلوقررخآ هجو ابيذو
 | ىموم انلسرأ دقلو) كلذ انقوم ناك هنال لسو هيلع هللا ىلص يناامهلأسي لف ديحوتلابالا لسرلا تءاجله لسلوقب
 ”ىسوه (مهتاحاطق) مكلا (نيملاملا بر لوسر ىتا لاقف) طبقلا هموق ( هًلمو نوعرف ىلا ) اصعلاو ديلاب ( انتايآب

 | ( ةيآنم مرتامو ) انونمؤيالف نورخعسو نوبت.( ن وكمت ) تايآلانم ( اهنم هاذا ) اصعلاوديلاب (انتاي؟)

 ا اءب اونمؤي لف اهلبق تناك ىتلا نم مظعأ ( امتخأ نم ربك أ ىهالا ) ةمالعزم
8 



 نافوطلا مهيلع انلاسرأو تارُملا نم صقنو نينسلاب نوعرف لآ[نخأ دقلو ىلاعت لاقام ل (باذساإ مانذخأو

 لع ييظعتل راس رهام امل نولوق :اوناك( رحاس ! مم اولاقو ) ناعالا ىلا رفكلا نع (نوعجري مهلعا) 5 ١

 ءاقثل ال تاطقس الف فلالا لق اهعوقول ةحوتفم تناك ا ههحوو ىإش فاأ الب ءاهلا مضي رحاسلا هيأ

 هدهعب وأ ةياوكسم اك وعطيرا نم كدنع هدهعب (كدنع دهعاع كير انل عدا) اهلبقام ةكرح اتكرح تسيتا نينكأ

 باذعلامهنع انفشكاذث ) هءنونمؤم ( نودتهمل اننا ) ىدتهانع باذعلا فك نم كدنع دهعاع و وبنلاوهو كدن

 دان (نوعر 0 «فرخزلا ةروس ) هب نوشالو ناعالاب 2# هزم دهملا نوضقني ( نوثكتي مهاذ

 0 افي دارس | 1 ىرانلا اهب ىرسسي ىتلا موهقلا لثم ه مهديس تبقال لقن مهنم قلت نع | طقلا ها م ظَع هيي سهس ١ - 3 وج رس :
 يللا نمل دع علل ١ جرب هيج ىلع «# نوءجرت مهلعل »ف دارملاو نافوطلاو نينسلاك # باذعلاب ان سما ريا دخاو لف: راتعالا كلذي اه ريغ ىلع ةلضم زاجالانم موني ةستخ عل

 ا( طرفو ممتيكش ةدشل لاخلا كلت ىف كلذب هودان # رحاسلا هيأإي اولاقو ف مهعوجر | 2 . 0 ا 3 - 2 : . - .٠ .٠
 لاق] هلامتومو هادنل الخ ١ فمكتف اناوغدتىا كدر انل عدازإ .ارحاسرهايلاملاعلا نومعس اوناكسهنالوا مهتقاج

 0 تال سل أ موقاي تدك نا وا كنوعد بن مم نأ , نموا ةوبنلا نم كدنعهدهعب 6# كدنع دهعاع و باذعلاانع ١

 راج ا ىا (رامنالا 0 نودتهل اننا م ةعاطلاو ناعالا وهو هنت يفوق كدنع دهع اعوأ ىدتها 52 باذعلا ا
 5 1 0 ا ٍإ

 ةعازأ و ليلا ىدانو 0 ءادتهالاب م كك اوأحاف « نوثكت م هاذا باذعلا مهنع انفشك الف

: 
 تع أ(, مع "ره عر

 3 (قحتن ىرخ ( مهنع تاذلا فم مهن اهثوا م02 ىف 4 هموقىف ف هيداتعوأ هسفطب < نوعرف ا

 ىداي نيب ليثو ىرص# أ لدئاراهنا 6 راهنالا ءذهو رصم كلم ىلسيلأ موقاي لاق ف مهضعب ميزا ةفامع

| 
/ 

 ا

 غطا ااا

 هداف واولاو ناتج ل 0 : 1 5 ؛
 ةقطاع واوناو انج ىف | يي يتم ىرجت و سنت رهنو طابمد رهنو نولوط رهنو كلللارهن ةعبرا اهمظعمو

 رصم .كلم ىلغ رايالل | ىوز) لع زاهنالا ءدهل ةفطاعأما واولاو قاف ىدي نبدأ ىلا 000
 لاخلا لع بنت ىرجحنو 1022222 22 ا ا 0))00ل
 آو'ناعلا ورنا ا عدافضلاو لمقلاو دارلاو نافوطلاو نينسلابىا ه6 باذعلاب هاند اووف اهلبق ىتلا |

 راو مهلاباذعو مالسلاو ةالصلا ةياع سوا تالالدلحازأ نه تناكف سمطلاو مدلاو |

 # اولاقو 8 مهرفك نعىأ #نوءحرب مهلعل و اهلبق ىلا نم ربك أ ةدحاو لكتناكو

 || لماكلا ملاعلاىأ «رخاسلاهيأي# باذعلا اوناعامل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومن ىت#ي |

 | ةعنصو اهظع الع هدنع ناكر عسلا نال اريقوتو اميظعت هل كلذ اولاق اناو قذاحلا

 اع ىأ © كدنع دهعامب كيرانل عدا ف ءرحمسب انبلغ ىذلااسأ اي ءانعم لبقو ةحودمم

 اننا 8 انع هفشكي نأ هلأساف باذعلا انع فشك انمآ نا انا كيلا ءدهع نع انتريخأ
 هناحمس هلوق كلذف اونمؤي ف مهنع فشكف هير ئسوم امدق نوتمؤلل ىأ © نردد
 نورصيو مهدهع نسق ىأ نوثكتي مهاذا باذعلامهنع انفك لف وف ىلاعتو

 0 اوىصقتلاو | 7 ا 17 5 راجنالا هذهورصم كلم ىل سيلأ موقاي لاق هموق ىف نوعرف ىدانو# مهرفك( لع
 | هما ءرصق تحن ىرخم < تناكو رابكلا لينلا رابنأ ىنمي < تحن نسا ٍ

 اوءجري ىكل ( نوءعحري -_ ا
 انل لس(كدنع دهعاع كيرانل عدا ) اهظع مهف رحاسلا ناكو كلذ هنورقوب ملاعلا ( رحاسلا هنأ اولاقو ) مهرفك

 ( نودتهمل اننا ) كدنع هللا دهعاع اولاق 55 باذعلا مهنع افمك وما درا 2
 ىدانو ) نونمؤيالو مهدوهع نوضقنب ( نوئكتي مهاذا باذعلا منع ) انعفر ( انفشك الف ) هبتئحاعو كي نونمؤم

 هذهو ) اعمر فنيعبرا ىف اًنمرف نيعبرا (رصم كلم ىلسبل أموقايلاق ) طبقلاهموق نوعرف بطخ ( هموقف نوعرف
 ىتحن نه ىرجت سارفالا اهب ىنع لاقو ىلوحنم ( تك نه ىرخت زاهن /

 ىلا

 ىرجتو ةراشالا مسالة فص

 كديش رلا٠ نعو نكمل رح

 اهنياوال لاق اهأرقامل هنا
4 

 هالوك قدلغ نسحأا

 دارجلاو نافوطلاب

 مدلاو عدافضل او نمتلاو



 فضوا 00 ا نام 0 ىهل هللا دلل كل لازما لاق ىدح 0

 هنآك ةزمهلاو لب ىنمع ةمطقنم مأ سه ؛م-]ط (ريخانأمأ) 4 نورشلاو سماخلا هزكلا ١ هرقفو ىانغو ىموم

 ىأرقتساو مدنعتبلأل را

 نم )ىلاح هذهو ريخ انأ

 فيعض (نيهموهىذلااده

 ( نيبسداكي الو ) ريقح
 ةترلا نم هن ناك امل مالكلا

 هيلع ىتاأ) الهف (الواف )
 بوقعيو صف> (ةروسأ

 مهريع راوسا عج لهسو

 مراد

 ودلاوغو راوسأ 4

 ريو 2م ءابلا كك

 نم ) ءاتلا اهم ضوعو

 ةروسالاءاقلايدارأ (بهذ
 هبلا كلملادلاقم ءاقلا هملع

 را عل

 هوروس لجرلا دوست

 قوطب هوقوطو راوسب
 ةعم راو أ ) بهذ عن

 نوشع (نيزرتقم ةكمالملا

 ضعي مصعب نرش هظعم

 0 د اونوكل

 (هموةفختساز) هناوعأو

 لقو همالك مهش لعو

 ةعاطلا ىف ةفلا مهنه بلط
 هوعاطاف ل عارسالا ىهو

 ( نيقساف اموق اوناك مهنا

 الف) هللا ند نم ني>راخ

 | دنأ > اهرب ىرحتو اهتفص راهنالاو أدتبه ءذهو لاح واو وأ اهنم لاح ىرجف |

 وه ىذلا اذه نم #8 ةطسلاو ةكلملا| مده عم« ريخ انا مأ ف كلذ « نورصبت |

 « نيب داكي الو 8 ةلقلا ىهو ةناهملانه ةسايرال دعتسيال ريقح فيعض # نيهه
 مدقذأ ريرقتااف ةزمهلاو ةعطقنماما ماو ةلاسرال ملصي فيكف ةترلا نم هنامل مالكلا

 ند ناد هو رو- الخر ١

 ١ ع تروحش ال

 مآ نورصي الفأ ىنءملاو بسلا ماسقم تدسلا ةماقا ىلع ةاصتم وا هإضق تانسسأ نم

 هيلا تلا الهفىا# بهذنم ةرواسا هيلع قلا'الواف © هنم ريخ ىنا نولعتف نورصبت |

 قوطو راوسب هوقوطو هوروس الحر اودوس اذا اوناكذا اقداص ناكنا كلملا ديلاقم أ

 ”ىرقدقو ربواسا ءايزم ءاتلا ضاوعت ىلع راوسلا ىتمع : راوساعج ةرواساو بهذ نم

 قلاوةروسا عج رواسا ئرقو راوس مج ىهو ةروسا صفحو بوقعي أرقو هل |
 © نينرتقم ةكئالملادعم ءاحوا #» ىلاعت هللا وهو لعافلل ءانبلا ىلع رواساو ةروسا هيلع |

 نراقب ىنعع نرتقا نم نينراقتموا نرتقاف هب هتارقنم هنوقدصيوا هلونعي هب نينورقم |

 «ءوعاطافو» مهمالحا فطسافوا ةتعواطمىف ةفلخا مم بلطف « هموق فضساو © |

 الف  قسافلا كلذ اوعاطا كلذلو « نيقساف اموق اوناك مهنا هب مهسما ابن |

 قمظع ىأ #« نورصبت الف ىرعاي ىرحن لبقو ىنيتاسبو ىنانج ىد نيب ىرحم |

 رثك أ لوق ىلع فطع فرح سدلو «ريخ يف انأ لب ىأ هي انا مأ و يلم ةدشو |
 ريخ انأ لاقف أدت مث نورصبت مأ /نوُرصبت الفأ هزاع رامضا هيف لبقو نيرسفملا |
 ىأ « نييبداكي الو ف ىنوم ىنعي ريقح فيعض ىأ « نيهموه ىذلا اذه نم »

 ءانعم لبقو الوأ هيلع ناكامل كلذ هباع اعاو .هناسل ىف تناك ىتلا ةغثلل همالكب صفي |

 مالكلا ىلع هل ةردقال هنا هءدرب ملو ىعدم اهف هقدص ىلع لدن ىتلا هتسح نيبسداكيالو |

 اودوس اذا اوناكمنالبق « بهذ نمةروسأ © اقداص ناكنا ىأ هيلع قلأالواف# |

 هنداسل ةلالد كلذ نو كي بهذه ق هول ءهوكو طو تعذع

 هتعاط بج ادسس ناك نا بهذ نه ةروسا هنلع ىدوم بر كل ذاه نوعرف لاقف أ

 هقدصبهل نودهشي اضعب مهضعب نراقب نيعب اذننم ىأ « نينرتقم ةكمالملا هعم ءاحوأ 9

 طبقلا ىنمي 46 دموق وف نوعرف ىنمي 6 فختساف وف ىلاعت هللا لاق .رسأ ىلع هنونيسيو
 تيدكت ىلع 1 #« ءوءاطأف © لهجلاو ةفلخا ىلع مهلج لدقو الاهح مهدحو َّء ْ

 الق ط هيمهفختسا اعف نوعرف اوعاطأ ثيح ىنعي ## نيقساف اموق اوناك مهنا ف ىسوم |

 (ةوفسآ) . (نيبي داكيالو) هلدبف فيض ( نيهموه ىذلا اذه نم ) ريخ ىنا ( ريخاناما نورصينالفأ )

 يي وار د سوسموو نوال

 طلال نال 170 اخ صال 75 وسم لاما .- ع اقلام دك. 3--- تتفل7 طل انك كلآم ١ مؤشر حن ل تمم ع حام ساس هج مت ع م ع عت

0 

 نينواعم ( نينرتقم ةكئالملا هعم ءاحوا ) مكلاك( بهذ نم ) ةبقا هيلع سبلأاله ( ةروسا هلعّلا الولف ) هتحنيس

 1 5 ) نيرفاك ( نيقساف اموق اوناك مما ) هلوقىف ( هوعاطاف ) طبتلا (هموق ) لزتساذ (فنخعحاذ) ةلاسرلاب هل نيقدصم



 00 نيسبأ ماكارغا لل عا وللا

 هيض قتانغا اذا نفسا نم وقم نايمسلاو نانا ىف طا رئالا 1 وبضعا# انو (
 نم مهدعب نمل ةودق 4 افلس هانامخل و ملاىف © نيمجا مهانقرغاف مهنم انمقتناو# .

 مدخلا للا عجوا هب تعن ردصم مهباقع لثم قاقحتسا ىق ع نودتش رافكلا

 ربصك ف اسوا فغركف يلس عج ماللاو نيسلا مضب ىئاسكلاو ةزجن ًارقو»مداخو

| 

 تفلس ةلثىا ةفلسمج هنا ىلعوا ةحضف ماللا ةمض لادباب افلس *ىرقو بشك اس وا
 مكلتم لاقيف مهل لاثمالا ريسم ريست ةبحع ةصقوا مها ةظعو 4 نيرخآلا نو ف

 لداج امل ىرعب زلا نبا هيرض ىا # الثم مبسم نبا برضاملو # نوءرف موق لثم

 موج بصح هللا ودنم نودبعتامو مكلا ىلاعت هلوقىف ماسو هيلع هللا ىلص ظالوسر ١

 هللا نبا هنا نوعزي و ىسيع نودبعي مهو باتك لها ىراصنلا لاق ناب هديغوا

 ه لأساو هلوق ىلعوا كلذب ىلوا ةككالملاو
 اذه نم #4 هنم »8 شيرق « كموق اذا معسملادبعاك هديعت نا ديرب مالسلا ةيلع

 ادع نا وا نلت نم كليق ن 2 انلسرا ن

 ىلاعت هلوق وهو باقعاا هتدارا ىلاعت هللا ق-ىف وهو انويضغأ ىأ « انوفس |

 نيمدقتملاانلءح ىنمي 46 نب رخ ًاللالثمو افلس 0 نيعجأ مهانق رغأف مهم انمقتلا» |

 يد 09 برض املو# ىلاعت هلوق ,هدعب نم ”ىخي نمل ةظعومو ةربع نيضاملا .

 هيلع هللا ىلص ىنلا عم ىرعبزلا نب هللادبع ةلداحم قى ةناالا هذه تلون سابع نباكق

 مكنا ىلاعت هو 0 ال كلذو مالسلاو ةالصلا هيلع يسع نبا ىسع نأش قا أ

 ةيآلا ىنعمو ءاسنالا ةروس ىف هركذ مدقت دقو منهج بصح هللانود نم نون ١

 - سس سسسستسسل هيج جيمس

0 
 تشو هيلع هللا لودو لاعبو كا ميس كر ا ا هللا دع برضالو |[

 نباو عفان ًارقوءدب امزلم راص لوسرلان ا مهنطظل احرف نوع 0 نودسعي 0 لثملا

 «نودصيو# لمان ا + ىأ هنمؤل مك ىعلا . 0 اذا ءا #9 هيأ, هايأ ىرابشلا ةدابع |[

 تاكسا نم هه اوءمساع اكعدو احرف عج و ةيلح ملأ عفنرب ( نودصي) لثملا اذه نم (هنم) ش شرق

 ىصاعلا ف وظف 3 ءانعمو هبْسَع دتعنا اذا اغسأ فسأ ن

 ةزج افلس مدخو مداخك فلاس عج (افلس مهانلعسف ) منع لحال نأو انماقتناو انباذع مهل لجن نأ اوبج 0

 لثم مكلثم لاقبو لاثمالا ممم برضي لثملا ريسم ارثاسناشلا بيعاثبدحو (الثمو) فاس دق قيرف ىأفيلس عجيلعو

 مهءاقع لثم قاقصسا ىف مع نودتقب رافكلا نمنبرخ الل ودق مهانلعسف ءانعمو مهدعب ”ىحم نا (نب مالا رفموق

 سو هيلع هللاىلص هللالوسر ًارقامل ( الثم م ميرم نبا برض الو ) هب نوثدح الثمو مهلامفأ لثع منابتالا م هقذتو

 نبا لاقف اوبضغ منهج ل ةما بصح هللا نود نم دل نودبعتامو مكتا شيرت ىلع
 ةفاخأ دواي 02

 عيل مأ انتهلآلو
 وه مالساا هيلع لاَعف مثالا

 عب و ميل“ الو مك

 نا ع تسلأ لاقف مالا

 قاناوب ىميوض نتا ىسيع
 تاعدقو اريخهمأ لعوهيلع

 انيودس ىراستلان

 ةكئالملاو ديعإ ريزعو

 ىف ءالؤه ناكناف نودي

 0 وك نأ انيضردقف راثلا

 او>رفف مهعمانتهل آو نحن

 ىنبلا تكسو اوكضو
 هللا لزناو ملسو هياعدللا ىلص

 مهيأ تقبس نيذل انا ىلاعت

 اينعا كتلاوأ "سلتا نع

 ةيالاهذه تازئونودعيم

 نبا برض املو ىنءملاو

 ميسم نباىسيع ىرعبزلا

 لوسرلداحو منهل الالثم
 ةدابعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 (كموقاذا) هانا ىراصتلا

 هللا ىلص ىبننلا
 5 : 0 .٠

 نوضرعيو قا نعنودصي لد اذه لجأ نم 2 دودصلان هىلعوىثعالاو ىتاشو ىبدم .نودصي هلدح رخل ل 1

 مهانلعست رحلا ىف ( نيءجا مهانق ىغاذ 0 باذعلاب ) م 1 انيضع ىلا اولامو 0 55 رفع (انوفسآ ١

 (هنمكموق اذاز مهت 4 1 هو4+ سس (الثم لا لا كك نم (نيرخد الل) 5 هربع (الثمو) باذعااب ماهذ(افلس

 نو كيم ) نودصل, ١ هبامصاو ىرءبزلا نب هللادبعلوقنم

7 
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0007 
 انتهل[نأ نونعي (وه مأ ريخ انتهلآ أ اولاقو ) فكميو فكي وحن ناتغا امهناو ةبللا وهو ديدصلانمليقو هنع

 دادشد] ( نوه<كخ موق مه لب ) لطابلاو قا نيبزيلا بلطلال لوقلاىف ةبلثااو لدجلالجالالا (الدجالا كل)

 هن دريل نودبعتامو ركتاىلاعت 4 57/]»- هلوق نا كلذو ( نورشعلاو سماه اءزجلا ) جالا مبأد ةموصخلا
 ريغلام نال مانسالاالا
 ىرعب زلا نب انأالا ءالقملا
 هتلامالك ىأر امل هعادم

 مومعلا هحو هظفل امتع

 هندارملا نان [ةضلع 8

 ةا.عادح وريغال مهمانصأ

 ىلا فانا فرع انام
 لكب ةطاحالاو لوعثلا

 قٌقيرط ىلع هللاريغ دويعم

 بحو لادجلاو جاعللا
 توتو ةرباكملاو ةيلاغملا
 هللالوسر رقوتف كلذ

 ىتح ملسو هيلع هللاىلص '

 (وه نا) هنر هنع باج

 رئاسك (ديعالا) ىسيعام

 ةوتلان(هيلع انيس ا
 (لمارسا بل الثم ءانلعل |

 لثماك ةسج ةريعمان ريصو

 ولو) لمارعا ول را
 2 مكنم انعم عاجلا

 عماجلاقو جاحزلا هلاقاذك

 ( نوفل ) لدبلا ىنمع

 نبهللادبعىنعي ( اولقو )
 ( 2 ايلا !!)ىرهزلا

 ىسع ىعإ (وهمأ )دحمإي

 مالسلاهيلع ىسيعت لاحنأ ىنملاو ضرالا ىف مكتوفلخ ةكئالم * نوفا ضرالاىف

 6 تو أ نورمسي مكتم افلخ ٌىونوكي ىأ « نوفل ضرالا ىف ف ةكئالم مكمالدب انلءللو

 0| 01١ 2 ذو قلل نع نودصيىا دودصلا نم مضلاب ىاسكلاو سماع

 ىسيع مأ كدنع ريخ انتهلآ ىا « وه مأ ريخانتهلآ أ اولاقو 9 فكميو فاكعي وحن
 . نوكيو ديعينا زاحاذاف ىسعمأريخ ةكمالملا انتهلآوأدعم انتهلآ نكتلف رانلاىف ناكناف

 | .انتهلآ عدنو هدبعتف مالسلا هيلع دمت مأ ريخ انتهلآوا كلذب ىلوا انتهلآ تناك هللا نبا
 ةيلاثلا نيلي نوقابلاو امهدمب فاالاو نيتزمهلا قدقممب انتهلآأ نويفوكلا أرقو

 || ال ةموصخلاو لدجلا لجالالا لثملا اذه اوبرضام  الدج الا كل هوبرضام

 ' جاهلا ىلع صارح ةموصحلا دانش *# نوم« موق مه لب 8 لطابلانم قحلا زيرق

 ابيع سما « لائارسا ىنيل الثم ءانلمسحو  ةوبنلاب # هيلع انمتنا دبع الا وه نا ©
 انامل ءاثن ولو # ةهبشلا كلتل عزملا باو+اكوهو ليئارسا ىنبل رئاسلا لئملاك

 ةكئالم 98 مكلدب ا_دمإل وا با ريغ نه ىسع اندلو اك لاحر اي مكتم اندلوا «# كم

 ح0 1 الإ انهادي بام ادي نا نولوقب لبقو حرفو حايصو حج مهل عفترب ىأ

 اولكوو» مالسلاو ةالصلا هناع مسح نبا ىسع ىراصنلا تدبع اك 1| نحتو

 ليقو انتهلآ كرتنو هعيطتو هديعتق [سو هياعهللاىلص اد نوثءي «ره مأ ريخ انتهلآ أ

 نحفرانلاىف ةللانود ند دبعام لكنا دم معزي اولاق ىنمملاو ىسيع ىتعي وه مأ ىنعم

 ام 9 ىلاعت هللالاق رانلا ىف ةكئالملاو ربنعو ىسيع عم انتهلآ نوكت نا انيض ردق

 دارملانأ اوفعدقو لطابلاب ةموصخ ىأ « الدجالا كلو» لثاا اذه ىتعي هي ءوبرض

 | موق مه لب  مانسالا ءالؤه منهج بصح هقلازود نم نودبعتامو مكنا هوق نم
 هللا لص هللالوسر لاقلاق هنع ىللاعت هللا ىضر ةماماىبأ نع 6# لطابلاب ىأ ه«نووصخ

 | هللا لوسرالت مث لدجلا اوتوأالا هيلع اوناك ىدهدمب موق لضام اسو هيلع

 هجرخأ نومصخ موق مه لب الدجالا كل هوبرضام مسو هيلع هللا ىلص

 « وهنا ىلاعت لاقف قرد مْ ع بيرع نسح ثيدح لاقو ىدمرتلا

 ىأ 9 الثم هاناعحو 00 ةودنلاب ىأ هيلع اتمعنأ دعا 0 ىسع ام أ

 ريغ نم هقلخ ثبح ءاشيامىلع هللاةردق هه نوفرعي « لمئارسا ىنل 9 ةربعو ةيآ

 ؟انكلهال ءاشنول ءانعم «#ةكتالم ط ةكم لهال باطلا «# ركتم انلعإل ءاشنواو» بأ

 (ضرالا) كال اوركّدام (كلءوبرضام) انتهل آ عم رانلاىف انلزوحب ىراصنلاعم رانلا ف هلزاح نا يسع نبا

 ىديعىميوهام (وهنا ) لطابلابنوادج (نوفتخ موقره لب ) ةموصالاو لادهللالا ( الدجالا) ميسنباىسع
 ءاشنواو ) باالبادلو(لّئارساىنبا ) ةريع (الثم هانلعجو) مهتهل اك وهسدلو ةلاسرلاب ( هيلع انمعنا ديعالا) مسمنبا

 " ماكلدب ضرالا ىف نوع لاقنو كادي مكتم ءافا (نوفا 2 ضرالاىف ةكتالم ) ركتم انقلخ لاقو مكناكع ( كم اعل



/ : 
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 انتردقل ءاشنولو ليقواضمإ 4 فرخزلاةروس ) مهضسب ةككالملا ه6 45 ز»©»- فاذيوا ضرالا ف ركوفلخم
 6 : - ا

 قاقهسا مهل نبا نف اعادبا ا-هقلخ زاح ماد. وت اهقلخ لمتحم ةنكمت تاوذ اهنا

 « ةعاسلل لعل # ىسدع ناو « هلاو  ىلامتو هناحمس هلا ىلا باستنالاو ةيهولالا
 ىلع لدي ىتوملا هءايحا نالوا اهوثد ه مامي ةعاسلا طارشا نم هفوزنوا هلودحح نال

 ثيدحلاىفو ٠ اركذ هءرك دام ةيمسأ ىلع رك فلو ةمالع ىا ماعا ”ىرقو هيلع هتلاةردق

 لاجدلا لتي امب ةيرح هدبو قيفا اها لاقي ةسدقملا ضرالاب ين ىلع ىسدع لني
 همدقنف مامالا رخأتيف ب موي مامالاو ميلا ةال قف سانلاو سدقملا كيل

 بيلصلا رسكيو ريزانكلا لتقب مث مالسلا امهلع دج ةميرش ىلع هفلخ ىلصيو ىسع

 ناف نآرقلل ريما ليقو هب نمآ نه الا ىراصنلا ىللتقب و سئانكلاو عيبا برخمو

 # نوعبتاو 8# ايف نكشت الف # ام نرتكت الف ## الع ةلالدلاو ةعاسلاب مالعالا هبف
 ه# اذه © هلوقب نا ما لوسرلا لوةوه» لبقو ىلو-ر وا ىعرش وا ىاده اوعبتاو

 « ناطيشلا مكدصيالو ل كلاس لضيال « مهقتسماطا رص 84 هيلاكوعدا ىذلا اذه

 ماو ىسع ىنعي © هناو 8 اضع مهضعب فاح لّقو ىتوعيطيو ىودبعيو ضرالا |
 هللاىضر ةربره ىبأنع ( ق ) امرق هبإ«ي ةعاسلا طارشا نم هلوزن ىنمي « ةعاسا [|

 لزني نا نكشويل هدم ىسفن ىذلاو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لور لاق لاق هنع ىلاعت

 لاملاضيفبو ةيزجلا عضيو ريزتمخلا لتقبو بياصلا رسسكيف الداع امكح مييمنبا مكيف

 ىنب سيل لاق سو هيلع هللاىلم هللال وسرنأ دواد ىبأ ةياورىفو هدحأ هلال ىتح
 ةربللا ىلا عوب سمع لحجر هناف هوفسعاف هومعئأر اذاف مكيف لزان هناو ىن ىسيع نيبو

 للملا هنامز ىف ىلا_تدتلا كلبيو ةيزجلا عضيو رب زيا لتقو بءاصلا قدنق مالسالا 3

 هيلع ىلصيو ىفوتب مث ةنس نيءبرأ ضرالا ىف ثكع مث لاحدلا كالبيو مالسالا الا اهلك"
 ميع نبا لزئاذا منأ فيكإسو هدع هللاىلس هللالوسر لق لاق هنع (ق) نولسملا |
 لجو نع مكبر باتكب مكمأف بيؤذ ىبأ نبا لاق مكتم مكمأف ةياو رو ءمكتممكماماو 2

 لتقن ىلا ىهو ةبرح هدببو ىدنع لزني نأ ىؤريو سو هيلع هللا ىلع مكب ةنسو

 ىسع همدقف مامالا رخأتف رصملا ةالصىف ساننلاو سدقملا تيب ىنأيف لاحدلا اب
 بياصلا رسكيو ريزانانا لتشب مث ميسو هيلع هللاىلس دحم ةعيرش ىلع هفلخ ىلسيو |

 ىأ هناو ةيآآلا ىنمه ىف ليقو نمآ نمالا ىراصنلا لتقو سئانكلاو عيبلا برو ١
 « ا نرتكالف ف اهلاوهأو اهلاوإب كربختو اهمابق ملعي ىأ ةعاسال ملعل نآرقلا ناو ||
 دعو تالق أ « ىتوعبتاو اب اوبذكتال سابع نءا لاقو اسهيف نوكشلال ىأ | 1

 «« ناطيشلا © مكف رصيبال ىأ « كت دصيإل و مةتسهطا رسم و# هيلعان أىذلا ىأ «انه» ١

 نيم ودع خل 0 ناطشلا ىئعي # دنا ٠ هب سحأ ىذلا هللانءد نع ىأ

 اة ملثم ةكئالملاناو كلذنم بعا وهام ىلع رداق ىلاعت هتاف ةيمحي تناكناو

 مكَص نعو ةنخلا نم مكحر خا ناب هنوادع تأ 4 نيبم ودع مكل هنأ ٍّ ةعباتملا نع ا /

 ىلع سانلا لتاسقيف لاب هبصي مل ناو رطقب هسأر ناكن يترمصمم نيب لزني ضايبلاو

 انلعإ رومالا بئاجح ىلع
 لاحراي مكنم اندلول مكم

 ضرالا ىف كو فل ةكئالم

 اندلواك مدالوا كتلك

 ل ريغنم نا نم ىسع
 ”رالقلإلا ايزنع اوفرعتل

 ةكمالملانااولعتل وةرهانلا

 ن٠ الا داوتتال ماسجا
 هلام مدقلاو ماسحأ

 ماعل هلاو ) كلذ نع

 امم ىسع ناو ( ةعاسال

 ًأرقو ةعاسلا“ىحم هن ماع
 ةعاسلل ملعا سابعنبا

 هلوزتناوىاةمالءااوهو

 نرتع الف ) ةعاسال ملعل

 نم اهبف نكشت الف ( اع

 (نوءمتاو)كشلاوهوةيرملا

 بوقعيو لهسامجفءايلابو
 ىعرشو ىادهاوءرناوىا

 صا وه وا ىلو_سر وا

 هيلع هللاىلص هّللالوسرل

 اذه ) هلوش نا ماسو
 ادهىا ( ميقتسم طارص

 الو ) هيلا ؟وعدا ىذلا
 نع ( ناطيشلا ركتدصي

 نع وا ةعاسلاب ناعالا
 ودع مل أ ( عابنالا

 ذا ةوادعلا رهاظ ( نيه

 ىسع لوزن ىنعي (هناو)

 ( ةعاسلل ماعا) ميسع نبا

 لاق و ةعاسلا مايق قاببل

 تأأرقناةعاسلا مايقل ةمالع
 الف) ماللاو نيعلا بصني

 وهو هاضرب مئاق نيد (مبقتسم طارص) ديحوتلا ( اذه ) ديحوتلاب (نوعبتاو ) ةعاسلا مايقب اهب نكشت الف (اي نذتمت
 ةوادعلارهاظ (نيبهودع ركل هنأ ( ةعاسلا ماه رارقالاو مالسالا نيد نع (ناطيشل الكتف رصي ال (مكتدصيالو) مالسالا



 تانيبلا عئارشلاو ليجنالاتايآبوا تازجحملاب (تانيبلابىسيع ءاحاملو) رونلا سايل هنع عزو ةنملا نم مابا جرخا
 نيدلاعا وهو ( هيف نوفلت# ىذلا ضعب مكلنيب الو ) عئارشلاو ليجنالاب ىا ( ةمكحلاب مكتج دق لاق ) تامعخاولا
 السلا هيلع ىسيع مالك ماعاذه ( مقتسم طارص اذه ه وديعاف مكبر و ىبروه هللازا نوعيطاو هللا اوقتاف) ايندلاعاال

 ( مهنيب نه ) ةينوعمتلاو ةيناكملاو ةيروطسنلاو ةوقعبلامهو ىسيعدمب ةبزحمملا قرفلا ( بازحالا فلتخاف )
 ةمايقلا موي وهو ( ميلا موب باذع نم ) هب اورفكام ىسيع ىف اولاق ثيح ( اولظظ نيذال ليوف ) ىراصنلا نيب نم
 (مهينأت نا) رافكللوا ىسيعغ 54 ٠ 9- موقل ريمتلا ( نورشءلاو سماخلا ءزجلا م١ ( ةعاسلا الانورظن.له)
 له ىأ ةعاسلا نم لدي

 ةماسلا ناماالا نورظن

 (نورعشي ال مهو ةتغب ١)
 مهلاغتشال نولائاغ مهوىاأ

 مهذخ أت 4 وقكمهايند ماب

 (ءالخالا) نودص مهو
 (دتموب ) ليلخ مج
 ضعبل مهضعب ) ةمايقلا موي
 ىا(نيقتملاالا ودع

 دئمون بناصتلاو نينمؤملا

 كلذ وب ملطف. ىو
 نيلاعملا نيب ةاخ لكموبلا

 بلقثنو هللاتاذ ريغ ىف

 ةل>الا ءانعمو ةوادع

 هللاىف نيقداصتملا

 ( تانيبلابىسع هاجاملو)

 بئاجملاو ىبنلاو نمالاب

 ( ةمكحلاب كنج دقلات )
 ةوبنلاو ىهنلاو سالاب

 ىذلا ضعب مكل نيب الو)

 نوفلاخت ( هيف نوفلتخت
 ( هللاو_ةاف ) .ئدلاف

 م«صمااف هللا اوشخاف

 ىيصواوعبتا (نوءيطاو)
 ( ىبروههللانا ) ىلوتو

 مهضعب لاقو ةيروطسنلا

 تاحضاولا عئارشلابوأ ليجنالا تايابوأ تازجملاب 4 تانيبلاب ىسيع ءاجاملو ف ةيلبلل |

 نوفلتخت ىذلا ضءب مكل نيب ألو 8 ةعيرسشلاوا ليجنالاب « ةمكحلاب كنج دق لاق »
 هلايبل ثعبت مل ءايبنالا ناف ايندلا ماي قلعتسامال نيدلاسما نم نوكيام وهو «© هبف

 هغليا اهف «# نوعبطاو هللا اوقاف » كايند روماب ملعا متنا مالسلا هيلع لاق كلذلو

 نيرعالا عوج ىلا ةراشالا 6 ميقتسم طارص اذه ف عئارشلاب دستلاو ديحوتلا ْ

 ىذلا ضب ركل نيب الوؤ» ةوبدلاب ىأ «ةمكملاب ككتجدق لاق تانيبلاب ىسع ءاجاملو |

 نورظتني ىأ «# نورظنب له ميلأ موي باذع نم اوملظ نيذال ليوف » ىسيع دعب .
 نورعشيال مهووط ةلاحال مهينأت اهنا ىنمملاو أخ ىأ «؟ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلاالاوط ٠

 | «نيقتملاالا ةماقلا مون ةوادع تراص كلذك تناكاذا ةلخلانا ىأ «#ودع ضعبا

 (ىا) طارص) ديحوتلا ( اذه) ءودحوف (هوديعان) مكقلاخ ( مكبرو ) قلاخ

 مهو هللا نبا وه مهضعب لاقف ىديعىف مهنيي اه (مهنيب نه) ىراصنلا (بازحالا فاتخاف) ءاضري مئاق نيد ( مقتسم
 ةثالث ثلاثوه مهضعب لاقو ةيناكلملا ,هو ةكيرشوه» مهضعب لاقو ةموقميراملا مهو هتلاوه

 نورظتنام (نورظن.له) عيجو (مبااموبباذعنم)ىسيعىف اوبز<م ( اولظنيذلل )باذعةدش (ليوف) ةيسوقرملا رهو
 معباذعا|لوزنب نولعيال (نورءشيالمهو) ةأخ (ةتفب مهينأتنا) ةعاسلامايقالا (ةعاسلاالا) مهتلاقم نع نوبوتبال ذا
 | رفكلا (نيقتملالا ودعضعبل ىضعب) فلخ ني ىباو طيعمىبا نبةبقعل ثم ةمايقلا موب (ذتموب) ةيصعملاىف (ءالخالا)

 ْ هللالوقيف كإذك اوسيل مهناف مماحتكاو ىلعو نامثتو رمتو ركب ىبا لثم شحاوفلاو كرعشلاو

 داقتعا وهو هنف ةعاطلاب مه أ ال ناي «© هودنعاف مكي دو ىبروه هتلانا ةَنع

 ىضتقملا وهام ىلع لدي هللانم فانئثتساوا ماسو هيلع هللاىلص ىسع مالكة وهو

 نيب نه *# مهني نم قع ةب زخضملا قرفلا « بازحالا فلتخاف #9 كلذ ىف ةعاطلل
 4 اولظ نذلل ليوف 2 ملا ثوعبملا هموق نيب نم ىراصنلاو دوجااوا ىراصنلا

 ريمضلا 6 ةعاسلاالا نورظنب له 8 ةمايقلا 5 ملا موب باذعنم و# نيب زحملا نم

 نايتاالا نورظتمم له ىنءملاو ةعاسلا نم لدد # مهينأتنا © اوِلظ نيذللوا شيرقل

 ايندلا روماب مهلاغتثال اهنع نولفاغ « نورءشيال مهو ع ةأجخ 6 ةتفب ف ةعاللا
 نوداعتب ىا # ودع ضعبا مهضعب ذئموب ف ءابحالا # ءالخالا 38 اهل هراكتاو

 ممتلخ ناف #نيقتااالا2 باذعال ايبس ه4نولاخت: اوناكام روهظا قلعاا عاطقنال ذئموي

 ىسيع سأىف | وبزحننيذلاقرفلا فالتخانم لبقو ةار وتل ا ماكح أن م ىأ « همف نوفلتخم

 ليجئالاريغف ىسع مهل نيبفدنف اوفلتخا ىذلا ضعب وهو لالا ىديع هيءاج ىذلا لمقو
 مكبرو ىبر وح هللا نا هب؟سآ ايف ىأ ««نوعيطأو هللا اوقتافإ» هيلا اوجاتحاام
 ةبزهلاقرفلا فاتخاىأ © مهني نمبازحالا فلتخاف ميقتسم طارصاذه ءوديعاف



 هت 4 غ١ ز»- فاضم ىد

 « نونزح متاالو 2221 ||

 ا ا ًارقو دئموت هللأ ىف نواحتملا نوقتملا هب داش اللا أ

 لاح © نياسم اوناكو # 26 ىدانلل ةفص 4 انتايآب اوتمآ نيذلا #9 ءايلا ريغب صفحو '

 كك اولخدا 98 غلباو 0 ةرايعلا هذه نا ريغ نيلص اونمآ نيذلا ىا واولا نم |

 ىاءرايتس رهظي ارورس نورست * نوريحن 0 :تايمؤللا مءاسن هك محاوزاو م1 ؛

 هيف غاامن اماركأ نوهركتوا ةئيهلا نسح وهو ربخلا نم نونيزتوا كهوجو ىلع هرثا |[

 0 4 باوكاو بهذنم فاد مهيلع فاطي 24 ليمحم فصواهف ةغلابملاةربخلا د

 ىوهسشنام ل ةنلاىفو © اهنفو ف هلةو عال زوكوهو ل عج باوك الاو ةفحص مج ١

 ىبأ نب ىلعز# ىور هتعاط ىلع نيءمتحلا لجو نع هللا ىف نيباتملا نيدحوملاالا كأ |
 1 نارثاك نالياخو نانئمؤم ناليلخ لاق هي آلا ىف هنع هللا ئذر بلاط

 ماسو ةيلع هللا ىلص كلوسر ةفاطو كتءاطب ىنماي ناك ان الفنا براي لاقف سرا :

 هدهاو ىدعب هلضتالف براي كقالم ىنأ ربو رشلانع قاهننو ريكلاب ىنممايو َ
 لكن ثيل لوقيف امهنيب عج نمؤملا هليلخ تام اذان ىتمرك اك ةمرك اذ تدع اك

 نيرفاكلادحأ توعو لاق بحاصلا منوليلخلا منوخالا من لوقبف هبحاص ىلع يك أ
 ىاهنو رشلاب ىمايو .كلوسر ةعاطو كتعاط : نع ىباهش ناك انالف نا بر لوقف [

 خالا سب لوقيف هبحاص ىلع اهكنم لكن ثيل لوقيف كيقالم ريغ ىنا ىندبخيو ريازع
 مناالومويلامكلع فوخال ىداب ايلا لجون ع هلوقبحاصلا سئبو ليلخلا سئبو ||
 ىدايعإي دانم ىدانيف عزفالا مهنم دخلا نبلل نومي نس نتاتا نا «نونزحم |[
 اونمآ نيذلاو» اهعبتيف مهلك ساسنلا اهوجريف نونزحت ٠ متأالو مويلا مكيلع ف د ا

 ةنجلا اواداو# مهل لاقبف نياسملا ريغ مهلك سانلا سأف 8 اوناكو انناي 1 ْ'

 « بهذ نم فاح هلع فاطر » نومعملو نورست ىأ 6# نوربحم مكجاوزأ ًْ

 « باوك أوه ةعساولا ةعصقلا ىهو ة

 طباسش نب نجرلادبع نع «نيعالا ذاتو سفنالا هبهتشتا موق ةنجلاىف ا كاهن

 هللا كلذ نا لاق ليا ل ىناف ليخ ةنلا ىف له هللا لوسراي لجر لاق 7
0 

 تيفال تك ةنكلا ىأىف كي ريطتف ءارج ةتوقاي ع نماسرف بكرت 0 ءاشت الف ةنملا

 7 لقب ملف لاق لبالا يارا لبا نه ةنلاىف له هللالو_سراي لاقف رخآ ه2

 هتغاام اهيف كلنكي ةنلا هللا كل هنا لاق هيحاصل لام

 ةوىعالب ريدكسم ءاناوهو بوك مج

 هبلا رظنلاب نيعالا بحت ( نيعالا ذلتو ) سفنالا نع (  نضال

 هتدهاشع «6نيعالاذاتو» لسالا ىلع هيهتشت صفحو ساعنباو عفان ًارقو « سفنالا

 كَ هع تذإو كسفن

 فوخال ) ءايلا فذ نوقاللا ركبوبا ءايلا فيو ورمعوباو ىاشو ىندم فقولاو لصولا ىف
 ةفص لك 0 ا 0 0 3 0 0 00 با وه ( نونزحم مث مث

 ةنكلا اولخدا) هل نيداقنم

 تانمؤملا (ركحاوزاو متنا

 (نوربحم ) ايدلاف
 رهظي ارورس نورست

 مكهوجو ىلعءرثاىاءرابح
 ( قات هيلع فاطي )

 بهذ ند ) ةفحص عيج

 بهذنمهىا ( باوكاو

 ال زوكلا بوكلاو اضيا

 ىو (اهيفو ) هلةورع
 ةنالاهمهتشتام) ةنجلا

 صفحو ىاشو قدم

 ىلا ةضاعلا ءاهلا تاماب

 (س

 مهريع اهفدحو لوصوملا

 لعفلاب لوصوملا لوطل

 ناتو) لوعفملاو لعافلاو
 رصح اذدهو ( نيعالا

 اما اهنال معنلا عاونالا
 وا بولقلاف تايم
 نوسعلاىف ةذاتسم

 (مويلا مكلع فوخ الد ابعإي)
 متاالو ) ؟ريعفاخينيح
 ؟ريعنز<نيح (نونزحت
 محم (انتاي اباونمآ نذلا)

 نآ رقلاو سو هيلع هللا ىلص
 نيصاخم (نيإاسم|وناكو )

 اولخدا)ديحوتلاو ةدايعلاب
 مكتالح( مكحاوزاو متاةنكلا

 110 (نورب) ةنحلا

 اهيف ( بهذ نم م ) عاصقب (فاض [ملع ( ن ل 57 اخ و اق ) فاطب ) ان --

 يهتشتام ( ةنلا ىف 0 اهبفو ) مارش اهيف سؤرلا ةروده ىرعالو ناذآ الب نازيك ( باوك او ) مامطلا ناولأ



 ءةجلاوأ ب ىهو ةروك دملا ةنلاىلا ةراشا كلت (ن وامعت مم م: اع اهومتروا ىتاا ةنْلا كلتو نودلاخاف متاو)

 5 اع ةنجلا ةفص اهومروا ىتلاو ةراشالا مسا وه 0 ًادعإل ةفص ةنلا وا ةنملا ةفد ل

 : -ت: لوالا هجولاىفو .ارابخا عقت ىتا- فورظلاىف ام ةّتاكوا ةلصاح ىا فودحك قلعتب ءابلاو رينا نولمعت
 :!ضيعبتلل نم (نولك ًاتاهنمةريثك ةهكاف اف مكل) ةثرولا ىلع قابلا ثاريملاب اهلها ىلع اهئاَب ىف تهبشو اهومتثرواب
 ها رامثلاب ة ةئب لم ىهف اهرمشىب ده ءعع9 8#*»>- ةنقاب اماقعاو ؟ نورشعلاو ا ءردلا ١ اكن الان ولك انال

 ددا عزرتيال ثيدُْلاق و
 ١ ناف « نودلاخامف م اورو ذدلتاو معتتلا ىف كاوزلان م 0 صيصخ دعب مي«عأ ك كلذو

 | كلت ركل م 9 لاوزلافوخو ظفحلاة فلكل بحوم لئاز مين لك

 || هنال ثاريملاب لمعلا ءازج هبش اهومكرو ”ىرقو «نولمعت منك اعام ومتروا 0

 قلاو اه ل هلو اذكم تءكو ةروك دملا ةنلإ ىلا ةراشأ كلو لماعلا هياع هفاحب

 | دثللا ةنس وآ ًاهرخ اهوعروا ىلاو اهتنص ةنملاو أدتبم كلت وا اهتفص اهومتروا

 ا ةهكاف اف مكل 8 اهومتروابال فوذعم ءابلا ا هيلعو نولمعت مث -:5 اع ريخلاو

 معنتلا ليصفت لعلو اهعون ماودو اهترثكل ول ات اضع 10 20

 ' ناكامل ةنجلا متاعن رئاس ىلا ةفاضالاب ريقح وهو نآ رقلا ىف هريركتو سبالملاو معاطملاب

 لءج هنال رافكلا هو مارجالاىف نيلماكلا 6 نيهرجحلانا غ ةقافلاو ةدشلا نم مهب

 #2 نودلاخ منهج باذعوف ف رافكلاب صخنام مهنع ىحو تايآلاب نينءؤملا ميسق
 ١ ترتفنه مهنع ففاحال # مهنع رتفبال# ه.قلعتم فرظلاو ريخ نودلاخ وا نا ربخ

 - «نوسلبم# باذعلا ىف * هيف مهو #9 فعضلا بيكرتلاو اليلق تنكس اذا ىلا ةنع
 مهو ةسم ريع هلثم ع # نيملاظلا ه اوناكنكلو مهانملظ امو ب ةاحتلانه نوسبآ

 | راذشا هلعلو امومضموا ارودكم ميخرتلا ىلع لاماي ”ىرق : 6 كلاماي اودانو #9 لصف

 أ| انيلع ضقيل  اولاقف اورصتخلا كلذلو ماقلاب ظفللا ةيدأت نوعيطتسيال مهفعضل مهناب
 ! مهسالبا اال وهو هناما اذا هيلعىضق نف انيلع ىَصَش نا اير لس ىنعملاو «كير

 || نولمعت متتكاع اهومتثروأ ىتلاةنجلا كلتو نودلاخ اهيف متأوإ» ىذمرتلا هجرخأ
 ا نم ةنجلا ىف ع عزتيال 1 رو ««نولكأت اهنم ةريثك ةهكاذ اهيف مكل

 ا باذعىف# نيكرشملا ىنعي #نيمر#ىلاناو# ىلاعتهلوق اهالثم اهاكم تبنالاةرم ار

 ا نوسيآ ْىأ # نوسليم هيف مهو 0 مهنع فقال ع # مهنع رتفال تودلاخ مح ال ل

 مه اوناكنكلوإ# بنذريغب ,هانذعامو ىأ 4 مهانملظامو و ىلاعت هللا ةجر نه ان
 نزاخ الام نوعدن ىنعي « كلامإب اودانوإإل 1هيلع اونجاع مهسفنال ىأ «6نيملاظلا هد

 7 ىنءملاو عي رتسنف كير انتل ىأ ا كير انيلع ضقيل# نولوق.ف ههنوثيغتسي رانلا 1 ) ك 1 ١

 دعب لبقو سابع نبا هل هلا 3 ع فل | ءاع 0 ريهذ توملا 3 ىلاغت هللا لأسبل هدو و ورم

 - (ةث) رم )ن لست كا اع) اناريه مكل تاءج 0 زنا (اهومثروا ىتلا) ةنجلا هذه ( ةنجلاكلتو )
 مكرسدملا ( نيمرحلا نا نواكأت) هيك قلنا 1 ةريثك ) ةهكافلا ناولا (ةهكان) ةنملا ىف (اهيف مكل) ايندلا ف

 مو ) عطقالوباذعلا ( مهنع) عفرال (رتشال)اهنهنو>رخال و نوتوعال (نودلاخ من مهج باذعف)هءاعحا ولهجابا

 ,نيماظلا مه اوناكنكلو ) مهاذعو مهك ذاب (مهانملظامو) ريخ لكومو عفرلا نم نوسيآ (نوسليه) بادعلا ىف ( هيف

 زيعب رأ داعب كلام مهبسحف توملا (كيرانيلعضةيل) رانلان زاخ كلامإي ودان مهربص ل ئاملف (كلاماي اودانو) كرشلاو رفكلاب

 تنزله نم ةنلاف

 نيمرحلانا) اهالئماماكم

 (نودلاخ هَ باذعيف

 رتشب ال ) ربخ دعب ربخ
 ال ىا رخآ ريخ ( منع

 مهو ) صقنيالو ففي
 (نوسايم) باذعلا ىف( هيف

 نوريحتم جرفلا نمنوسيأ
 باذعلاب ( مهانلظ امو )
 ( نيماظلا مها وناكنكلو )

 ) كلاماياودانو) لصف مه

 باذعلا روف نم اوسراامل

 نزاخ وهو كالاماي اودان

 سابع ننال ليقو راثلا

 لاماب لزق دوست
 رانلا لها لغشا ام لاقف

 اندلع ضقتل ) ميخرتلا نع

 هيلع ىضقنمانتعل (كير

 ىسوه هركوق ةنامآ اذ



 مكل صالخال # نوثكام مكتا لق لف ديشلا . طرف نم ثوم 575 1
 نا باوجلا ةمت وهو لازنالاو لاسرالاب . 6, قحاب ؟اننج دفا 8 هريغالو توع |

 كلام باوج دعب مهب اوج ىلوت ىلا هت هنأكو:هنه باوجلالاو هتباريم-ذ لاق ىف ناك
 بادآو سفنلا :باعتا نم هءايتا ىف امل 5 نوهراك قدلل -3 ٠ نكاو#

 ع رك ىلع اورصتقب ملو هدرو قملا بيذكت ىف « ارعأ اومربأ مأ » حراوجلا .
 ءوسا كلذ ناب راءشالل باطلا نع لودعلاو مهئازاع ىف !سعا 4 نومربم اناذ ِ

 مهبان ديك نومربم اناف لوسرلاب م اسما نوكرسشثملا مكحا هنا وا مهتهارك نم ]|

 « ماوكوو» كلذ د مهاسفل ثريدح 3 مهرس عمسنالاب !نويسحم مأ 8 هلوق هدنؤاو

 ةمزالم 6 مهيدل 5 كلذ عم ةظفحلاو # انلسرو ف امهعمسن © ىلب ميجا ْ
 ناذ مكتم #* نيدباعلا لوا اناذ داو نجرلل ناكنا لق 9 كلذ # نوتكي ف مهل ١

 نمو 00 بجوام مظتب ىلواو منال امو هلع اعو هللا ملعا نوكي ىنلا

 دق لام اذا هلدتدانعو لولا ةنيوتك هج كلذ نم مزايالو هدلو ميظعت دلاولا,ميظعت 4

 ادسفل هللاالاة هلآ امهيف ناكول هلوقك هوجولا غلبا ىلع امهيفن دا رملا لب لاما مراسي

 در اهناذ هضيقملالو هيرعدشتال انه ناو نيفرطلا ءافتناب ةرعشم ةمئول نا ديغ |[

 نا لع ةلالدلاو ةموزلم ءافتنا لع لادلا مزاللا اقتتال مولعه ءاقتنالا لب طر ذلإ ١
 ءانعم لبقو هد فارتعالاب سانلا ىلوا ناكل ناكول لب ءاسعو داتعا سيب داولل هراكتا .

 7 لاق «# نوثكام مكنا لاق ف مهيلع دري مث اماع نيعيرأ مهيبحي 1
 قحاب ايسدقل لف باذملا ىف نويقم نوثكاام ىممو كلامبر لعو كلام ١
 0 0 رك أ نكلوؤ# قلاب انلوسر شيزق رشعماب مكلا انلسرأ لوشن ' |

 «نومربمانانو» ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب ركملاىفارعأ اومكحأ ىأ كا أ 0

 مهرس عم مسنالانأ نوبسحم مأو هلثع ممدك ارش اوداكنا مجتازاخفف !سعأ نومك 1

 0 لب © من هب نودا-ديو مهريع ن نم هنورسيام ىأ « هاوحت 5

 نع هلوق « نوبت تكي مدإ ف ده ةكتالملا نم ةظفحلا ىنعي « انلسرو وف.هيلتو ١

 دلو نجرلل ناكنا ءانمد ه# نيدباغلا 0 انافدلو نجرلل ناك نا لق:# لجو

 نءا لكو هلنإوالو هلال الاداب : نحو هع نم لوأ انأف : كعز ىلعو مكلوق ىف. ْش

 الذ اكلام نوعد. ر راثلا لَغأْنا لاق-صاخ هلا نيورع نب ةقادنع نع ئورو ةللتللا 1

 لطابلا مم 8 دويل( تا كا هذا 7

 8 "رسم ركحا ما ( فرخ ا طنلا ١ ( اسعأ اود مأ) 4 62 1 بعتلا نشل عب رعد

 درك ره ركمو م 0

 اناف) ماسو هيلع هللا ىلص

 اومربااكاندك ( نومربم
 نودان» اوناكو مهد

 هللا لوسر اى نود اتتبق

 ىف ملسو هيلع هلناىلص

 نورس أ ) ترانا

 ثيدح (مهرس مهنسال نا

 ام ( مهاوجنو ) مهسفنا

 هد دوغلو مهني اعثن ود

 اهعم-أ ( ىلب ) مهريغ نع
 ( انلسرو ر اهيلع علطنو
 (نوبتكي مدل) ةظفحلاىا
 نعو كلذ نوبت : مه دنع

 نمزاس نه ذاعم نب يحي
 اهأدباو هيونذ نساتلا
 ةفاخ هيلع قال نم

 ن.رظانلا نوهاهلهح دَقف

 تاراما نم وهو هنلا

 (نجرلل ناكنالة)قافنلا

 ناهربب كلذ محو ( دإو

 اناف ( نداعاا لوا اناف )

 دلولا كلذ مظع نه لوا

 ( نوثكاممكتا لاق ) ةنس

 الو تاذفلاق نوكاذ

 انتج دقل ) نو> رم

 ليربح ءاح لو ( قحلاب
 نودحاح (ن وهراك) نآ رقلار و 5000 (قيلل) مط (كرك ١ ن اكل م 3 رقلاب سو لد دع م

 نب ناوفص نمي نونظيأ (نوبسحما) مهك الهبارسا نومك (نومربهناف)دحح نأشف !سعا اومكحا( !مسأ اومرب م
 مه دنع ( ميدل انلسرو ) عمسن (ىلب ) ةبمكلا لوح مبتولخ (معاوجنو) مهتياهف(مهرلس عمسنالاتا) هيبحاصوة
 (ئيسماعلال وا انافدلو نجر ال) ناكام (ناكنا) ةمقاعو ثرحلان,رضنادعاي (لق)ةظفحلا ,هو هاوجنو ره نو



 او ضرفلا ليبسلع رداو مالكاذهو هيأ يظعتل كلملا دلو لجرلاظمي ديلا دابقن الاو هتعاط ىلا مكقبساو
 لعس لوق هريظنو اهلثمالاع ام قاعملا ناكف اهسفنو لاحم ىهو دلولا ةنونيكب ةدابعلا قلع هنا كلذو داولا ىنن

 حرالناكن ا ليقوكريغاهلا تدبعام كيلاكلذزا تفرعول ىظلت اران اين دلاب كنلدنال هللاو هللاق ني- جاوحللريرج

 ءزو دلو نجرال ناك نا ليقو هيلا دلولا ةفاضاب مكلوق نيبذكملاهلل نيدحوملا ىأ نيساعلا لوأ انأف عز ذف 1

 .أ ةيفانلانا ىهليقونيدبعلا ىرقوهدناعو دبع وهف هفن أدتشا اذا ديعي دبع نم دلو هلنوكي نأن م نيفن لال وأ انأف

 خنلا لاقف تازتف هللا تاني ةكئالملا لاق رضنلا نا ىورودحوو دبعو كلذ لاقن ل0 دلو نخرلل ن 1

 جرا ناكام لق نكلو كقدصام هي زجل دلولا هل لاقن ( نورشلاو سمكا ءزجلا ) ا نال
 نيدحوملا لأ انافدلو

 هلدلوال نا ةكملهأ نم

 هناذدزل مث ىلعو ةزجدلو

 ناحمس) لاقف دل ولاذاختا نع

 ضرالاو تاوملابر

 (نوفصياع شرعاابر
 تاومسلابر وه ىأ

 نوكيالفشرعااو ضرالاو

 ملا نو ادا
 ملاذاو اهقلخ ىلع رده

 دلو ه4نوكيال امج نكي

 ةقفتع نم كلوا !نآل

 (اوضوخح هرذدف) ماسحالا

 (اوبعايو ) مهلطاب ىف
 اوقالي ىتح) مهايلد ىف

 (نودعوب ىذلا مهءون
 ىلع ليلداذهو ةمايقلاىأ

 أ نا نه وا هنم نيفنآلا وا هلنيدحوملاهت نيدناعلا لوا .ناف ركعز َق دلو هل ناك نا
 . لهانم نيدحوملا لوا اناق دلو هلناكام وا هفنا دتشا اذا ديعي دع نم دلو هل نوكي

 000000017 تارا نر ناهس مقلاب داوقاسكلاو ةزج ًارقو ةكم
 ١ رارمتسا تاذ الوصا اهنوكل ماسجالا هذه ناف دلو اذ هنوك نع « نوفصي اع

 " مهرذف ظاهقلاخو اهع دبع كظافلثملا ديلوتنم ماسجالا رّئاس هبفصتب اع تأربت
 ه«#نودعوب ىذلا مهموب اوقالي ىتح © مهايندىف # اوبعليو 8 مهلطابف# اوضوخ |

 ىلع عوبطم مهناو ىوع عاباو لهج اده مهاوق نا ىلع ةلالد وهو ةمايقلا ىا
 نال قمعسم هلا ضرالاىفو هلا ءامسلا ىف ىذلاوهو # ةرخآلا ف نويذعم مهولق
 ' متاح وه كلوتك ءانعم نمضتم وا دوبعملا ىنمع هنال ه.قلعته فرظلاو امبف دبعي

 | لضو كلدن. هل نيدوهاشلا ىأ نيداعلا لو انف دلو نجح رالناكام ىأ ناك نأ سارع

 .ىئمع نيداعلا لبقو هلدلوال نكلو كلذ هدبع نه 1 انأف دلو نجرلل ناكول ءانعم

 | لاقيذأ نجسرال بضغ ن ه لوأ انأو متلق امل نيركنملا نيدحاجلا لوأ انأىأ نيفنآلا |

  ناهربب تبنو عدو دلو نجرال ناكنا ةيآلا ىنعم ىف ىرشخعزلا لاقو دلو هل
 ا ىلا 11و لوا كلن لب نم . لوأ انأف اهب نولدت ةحمحاو ةحو هنودروت

 ليثتلاو ضرفلا لبس ىلع دراو مالك اذهو هسأ ميظعتل كلملادإو لجرلا مظعي اك

 ىق مدقلا تاي هسفن نع ةجرتلا عم هيف بانطالاو دلواا ىنن : ىف ةغلاملا وهو ضرغل

 قلعملا ناكف اهسفنىف لا ىهو دلولا ةنونكب ةدابغلا قلع هنإ كلذو ديحوتلا باب |

 0 تاوملا بر ناحس وه ىلااعت لاقف دلولا نع هسفن زر ' مك اهلثمالاحم اهيلع |

 ١ ىفى أ  اوضوذم مهردف ٠ بذكلا نمهنولوقب اع ىأ نوفصياع شرعل!بر

 ىن#ي © نودعوب ىذلا مهموب اوقالي ىح 8 مهايند ىف ىف ىأ 2 اويعايو لف مهلطاب |
 ىف ديعي ىذل هلالاوه 1 لا ضرالا ىو هلا ءامسلا ىف ىزلاوهو يف ةمايقا 2

 باب نم. هنولوقنام نأ
 بعللاو ضوألاو لهذلا

 هلا 0 ىذلاوهو)

 مح .(لا ضرالا فو

 (ءامسلا) طف متاح 7 وق ايضرالا فو ءامتلاف لوقف فرافلا هنقلع 0 فاصو ىتءد ىلاعت همسا

 اا كاره“ ىرقو باغ ىفداوج ”يطىف داوج وه تلق كن أك هءرهش ىذلا ار ىنعم يمت ىلع باغتىف متاحو
 فوذحم لوصوملا ىلا عجارلاو دويعملا تعم ن :ريض دنأكف ضرالاىفو تاومسلا ىف هللاوهو لوةهلثمو هللا ضر ,الا ىو هللا
 لدتم ريخ دنأ 0 هلاو هلا ءامسلاىف وه ىذلاوهو ريدقتلاو ايش كل لئاق ىذلاب انأ ام مهلوقك مالكلا لوطا

 اناولانم نولوقب ( نوفصياع شرعلا بر ضرالاو تاومملابر ناعم ) كيرشالو دإوهلل سيا ناب نيرقملا لوا
 ا او( اوال ىح) نآر 00 (اويعليو) لطابلاىف ( اودوخ ) دمتاي مهكرثا ( مهر ,دف )كب رمثلاو

 ١ ىد لكلا ( لا ضرالاىفو ) ءامسلا ىف "ىث ل6 ءاعسلاىف ىذلاوهو) باّدعلاو توملاديف ( نودعوب ىذلا



 نا لصتم ءانثتسالاو دي>وتلاب# نوملعإ مهو قلاب دهش نم الا 9و هللا دنع مهؤاعفش |

 هللا ناوقيل نيدوبعملا وا نيدباعلا تاأس#ك مهقلخ نم مهتلأس نئلو ف مانصالاب
 هريغ ةداخ دع نع نوذرصي 7 نوكفؤي ىناف #8 هروهظ طرف ٠ نم هيف ةرئاكملا رذعتل
 ا

 « ميلعلا » هقلح ني 5 م كلاوهو وهالا هلال ضرالا ىفو ءاىسلا|

 ةعاسلا ملع هدنعو امهندب امو ضرالاو 0 هل ىذلا كرامتو# مها صع 2

 نا 0 بيس لق # ةعافشلا هنود نه نوعدد نيذلا كلءالو نوءجرت هيلاو

 هود نم نوعد نذلاب 3 ةيآلا هده تازئتفءاسو هيلع هنلا لص دم نم ةعافشلاب

 ةلك ىهو قلاب دهش نملالا ةعافثلا ءالؤه نم دحال كلعال ىلاعت هللا نافو

 « نول مهو“ هاوق وهو هل اومنش هبلق , ةديؤ نأ هللاالا هلال ىهو صالخالا |

 اريزعو ىديع قلخ لجوزع هللانأ نولي ليقو مهتنسلأب هباودهش ام ميول ىاأ
 مهنا ىنعي 6 هللا ناوقيل مىةلخ نم مهتلأس نئاو »© داع مهثأ نولعيو ةككالملاو ا

 هي نوكفؤي ىتأف ف هريغ نا هريس ملاعلا قلاخ تان اورثأ 0

 كل

0 7 

 كترحأ 0 لوصوملا غاب دوعلا 1 نم دئارح ةلصلا ولك ءامسلا هربخ و ءادشنالاب هلا

 اهماق لع أ (ةعاسلا لع ةكدعاو :امهن امو ضرالاو تاووعلا كلم هل ىذلا كرامتو) 4 ناك اع : (منلا) كلاس 3

 (نوعدنيذلا) متهل 2(« فرخ زلاةروس ١ (كلعالو) ىلعو ةزجو 45 هزتح ىمنوعجرب (نوجرت هيلاو)

 | فاعلاو ريكا قلعت ةلصلا لوطا فوذحًادتبم محارلاو هللاأرق نميف اذكودلبلا ف .
 | ادتنم هلال ردْقو ةزس لمحو نكل هان 1 هنال هل اربخ هلمح زوجيالو هيلع

 ' نود ةيهولالا ىنءع ءامسلاى هنت نأ ىلع ةلاد ةلصال ةئيبم ةلج هب نك قرد ب

 ١ ةيهولالا قاقحمساب هصاصتخاو ةيضمرالاو ةيوامسلا ةهل آلا قن هيقو رارشسسالا 0
 / ضرالاو تاومسلا كلم هلىذلا كرابتو #8 هيلع ليادلاك ميلعلا مكحلا وهو

 | اهيف ةمايقلا موقت ىتلا ةعاسلاب ملعلا ## ةعاسلاءلع هدنعو 9 ءاوهلاك © امهنيبامو

 | ءاتلاب حورو مصاعو ورع وباو سماع نباو عفان ًأرقو هازل # نوعجرب هيلاو ف
 | مهنا اوعزاك # ةعافشلا هنود نم نوعدب نيذلا كلع الو © ديدهتلل تافتلالا ىلع

 نص نال صفنمو هيف عيسملا و ةكئالملا جاردنال هللا ود نه دبعام لكل وصوملابديرا

 | رام الوا ةعاسلا ل ىلع وا مهرس ىلع فطعلل هيصنو لوسرلا لوقو # هلبقو#

 ًادتبم هنا ىلع مفرلاب ”ىرقو» ةعاسلا ىلع افطع ةزج-و مصاع هرجو هلبق لاقو ىا هلعف

 | قحأ مهف ةكتالملاىلوتن ندتةاقحدحم لوقبام ناكزا اولاق هعمارفنو ثرحلا نيرضنلا |

 | اوديع منال « قالاب دهش نمالا هه هلوقب ةكئالملاو ارب نعو ىسيعىنثتسا مث مهتهلا |[

 | ةكئالملاو ريزعو ىسيع هنود نم نوعدب نيذلاب دارملا ليقو ةعافش مهلوهللانود نم |

 هلاوقأف ( م

 ( هنود نه ) موعد
 «(ةعافشلا) هللانود نم

 مهؤاعفش معأ اوعز اك
 دوح نمالا ) هللادتع

 دهشنم نكلوىأ (قااب

 ديحوتلا ةملكب قحلاب
 معد هللا نا (نواعيمهو)

 كلذ نودقتعيو

 ةعافشلا كلع ىذلاوه

 عطقنم ءانئتسا وهو

 امد

 دلت اال لص وأ

 . هللانودنم نوعدبنءذلا

 ىأ (ملأس نئلو) ةكتالملا

 مهقلخ نم) نيكرشملا

 مانصالاال ( هللا ناوقيل

 (نوكفؤيىف 28 ةكئالملاو

 نو نراك
 اذه عم ديحوتلا نع

 رجلاب ( هلو ) رارتالا
  معمدنع 1 رو مصاع

 هلق لعو ةعاسلا

 )م 1 ضرالاىف
 50 اضف هسحا ىف

 (كراتو) هريبدتو هقاخي
 دلزلا نع :اريتوأ لاش
 كلم هل ىذلا) كب رثلاو

 امو ضرالاو تاوملا

 0 0 نم(' مهيب

 7 ّن اوقبل 0 : م ى قع ب( كرا هللا تان 1 اول اق كبه هب امنه



 وزيد انأف دلو نجرالناكنا لق هلوقىف هركذ مدقتل ملسو هيلع هللا لص دحم ىلا دوعي ءاهلاو (براي)

 رولا نوكي نأ زوحيو دحاو لاقملاو لاقلاو لوقلاو ليقلاو براي دع لبق ىأ هلبق خيو ةعاسلا لحم ىلعافطعن و قالا
 9 هليش مقأو لق هلك ( نونمؤبال موق ءالؤه نا) مسقلا باوحو 00 لا فرحرامإ ىلع بصنلاو

 ٠ مياعأ نعاسناي يتوعد نع ضرعأف (مهنع حنصاذ) هيلا هئاجتلاودئاعدل يظعتودنم عفر هليقيهنلا ماسقأو نونم وبال موقءال وه نا
 (نولع؛فودف) ةكراتمو ركتم 4 رجح ملت ىأ( نورسشعلاو سماك اءزبلا !(مالسإ) هل(لقو) كرات, هعدوو

 وود يوي نص رجح ح عص ةيلستو مهل هللا نم دعو

ملع ىلع فوطمم وا © نونعؤبال موق ءالؤه نا براي وه هربخ | هيلع هللا لص 0
 [| ريداقتب ةعاسلا 

 ردقت عوف سمع وادزامضاي رورحم وا راخلا فادح بوصنم مسق وه لقو فاض | ا هللال وسر

 نع اسيآ .مهاوعد نع ص عاف 4 مهنع تصانو» هباوح ءالؤ» ناوىمسق تراي هلقو |
 .ديدهتو لوسرال ةيلست يوك ةكراتمو مكتم ملست «مالس لقول مهناعا | عست ناخدلا ةروس ريطَ-
 ماسو هيلع هللا لص ىتلان 3 + هلوش رومأملا نم هنا ىلع ءاتلاب ساعنبإو عفان 1 رقو «مل - ةيكم نأ نوسجو

 نونزحم مثاالو مويلا مكبلم فوخال دابعايةمايقلا موي مهل لاق.ن مناف رات لاةروسأز و | |« محرلانجرلاهقلام 5
 م هن الا باذعلا اومشاكانا هلوق الا ةيكم ناخدلا ةروس عم | ةلل اهأرق نم ريا
 1 هل اروفغم م ةعج

 كك ه6 ةيآ نوسمخو عسنوا عبس ىهو - | ( نيبلا باتكلاو مح)
 باتكلاو قئواولا نآ رقلا أ

 5 0 ملم 7 10 راقب

 ةلجاهيفلزنا وادلاَو ”امق ”ىدتا ةءاربلا واردقلا لما ىف 0 رابمةليل ىف ءانلز م ا وق | اهسا وأ فورعلا اديدعت
 تر ا

 موق ءالؤه نا و» براي هير ىلا ايك اش. ملسو هيلعدتلا ىلص.دجت لوق ىنعي براي ١ 2 ا 1

 اذه ةداتق لاو ناعالانع هموق فاختىلاءت هللا ىلا اكش سابع نءا لاق « نونءؤبال | 0 4 5
 نأ نم هعنم هنعش ىفو مهنع ضرعأ ىأ « مهنع فصاف وف هير ىلا هموقوكشي مكيب : 0 0
 نه الدب اريخن لق هانعم لبقو ةكراتملا ءانعم 5 مالس ٍلقو # باذغااب مهيلع وعدا م.دقلا باوجو ماع
 كنا. نؤلعي هانعم لاقو مهلدب دم 0 مهرفك ةبقاع ىأ ٠ نولي فوسفو# مهرش (ةكرابم ةلياىف ءانلزنأانا)
 ملعأ ىلاعت هلئاو فسلا ةْنآ ايوه لئاقم لاق قداص ْ موق ءال وه نا تر ١

 266 مست لبقو عبس ىهو ةيكم ىهو ناخدلا ةدوس ريسفت الي ْ نأ رقلابو كب ( نونمؤيال

 0000 زل نوسرأو تسبو ةلايلثو هلا نوسحخو قي | 6 لاا

 اشو رادع ءاتلابو , سو

 م 001 ا ضرعا هل لق (مهنع
 1 ا م افرح 0 دجحاو ةئامعيراو قع ظ ( مالس لقو ) مهنع

 ه5 ركن عكاز 20 (ٍفوببف) لوقلا نع دايم
 11 9 3 (نوملعي) مهلديعواذهو

 مووردنعو مل عشب اذام

 مث بتاز>الا موبو دحا

 (ةيللر رق ىلا ةرودلاو مو ناخدلاو 0 م 0 اذام نوملعي فوسف كلذ دعب لاتقلايو عا

 . دخاو ةئامد راو فتلااهفو رحو هم ةلك ٠ نوعبر اوتسو ةئاع 31 اهلكو ةيآنوجو عست عا ةيكماهلك ىهو ناخدلا اهف

 وهام ىضق لون (ج)ركذ لح هلوثف ( سابع نبا نع هدانسابو « ميحرلانجرلا هللامسب #9 5 افرح نوثالثو
 ' نآرقلاو مجملا وءاخلاب مسقأ 06 5 لاغنو نيب ى 3 1 ىضفق دّقل نبل تاتكلا مسقأو (نينملا 10177 أ 5-5

 ,امثدلا ءاعس ىلإ ليرب> هتلالزنأ مسقلا ناك اذهلو نآرقلاب ليربح انلزنأ (هانلزناانا) ىهنلاومالاو مارخاو لاللابنيبمل
 ىهو ةكربلاو ةرفنملاو ةجرلا اهف ( ةكرابم ةاماىف ) ايندلا ا نفأا مهو ةبتكلا ىلع نآرقلا ىلما ىتح

1 
 : ا ظ
 نم هيلا. سانلا جاتحتام نيبملا ىأ # نيبملا باتكلاو مج ف لجو زع هلوق # |
 ئه لق » ةكرايم ةليل ىف ءانازلا اما ماكحالا ند كلذ ريغو مارحو لالح 8



 ردقلا ةليلىف هانلزناهاوقا لوالا ىلع روهللاو ةليا نوءبر أر دقلاةليا نيبواهنيب لبقو نابعش نم فصنلاةلإل وأ ردقلاةللىأ . /

 حوالا نم ةل هلزنأاولاق مث مث ناضمر ربشىف ليواقالارثك أىف ردقلاةلبلو نآرقلا هنف لزنأىذلا ناضهررش هلوتو

 ةليلىف هلوزئءادتنا ليقو مل-و هيلعدتلاٍلص دخحدبب ىلا ةجاحلا عوقو تقوىف ليربح هن لز زن مث ايندلا ءامسملا ظوفحما

 ءاعدلانم باجيو ةكربلاو ريخخانم 4 ناخدلا ةروس ) اهنف لزنيال 5# قط ريخلا ةريثكلا ةكرا رابملاو ردقلا

 اذهب قعا ىئا 4 اندنع نم اسماه نونلاب قرفنو هللا هقرش ىا قرشو ديد 4 0

 ا
| 

ْ 
1| ١ 

 لد ( نيام

 .انا(نيرذنمانكات ا)ةنسنو رسثعدر ا وهو انزع ايمالسلا هيلع د ىلع كلذ دعب ليربح هلأ لن أمثردقلاةليلا

 سألك ) نيس (قرش) ردقلاةليا ف(ايف)نآر قلاب نيفوخم انك

1 

 37 ناف كلذإ اهتكربو اموجين مالسلا ةيلع لوسرلا ىلع لزنا مث حوللا نم ايندلا ءاعس ىلا | 1

 و
010 
| 

 ردقلاةليل ةلءللانا ىلع لدد وهو ضارتعا امهيبامو ةكرايم ةليل ة ةقص نوكينا زوجيو

 قرشب ”ىرقو«سعا لكن م مهبر نذاب ابنأ حورلاو ةكئالملا لزنت هلوقل اهتفض هنال

 زوجنو سعالا ميخفت دنرح وهو كح ىحكتقم ىلع ادع .نم الصاح |!سعا سالا

 هب دارت ناو فوصوم هنال ميكح ىف نكتسمملا هريعح وأ ساوا لك نم مالا نوكيا 1 ا

 : ىريمض دحانمالاح وادب قرفأ انا ثيح ن ما ريضمهإعفل وا قرفبل اردتم ىهلا لبا

 مك أ لكق رفه ةليللا || انكانا نم لدب « كبر نم ةجر نيلسرم انكانا 9 ارومأم وا نيصآ ىن«ءانلزنا |
 بتكيو لضفن قرش ىنممو || مئايندلا ءامس ىلا ظوقحلا حوللا ند ةلج نآرقلا اهيف ىلاعت هللا لزنأ ردقلا ةليل

 فصنلا ةليا ىه لبقو ةنس نيرشع ىف عئاقولا بسح ىلع امو ليربج هب. لزن دانعلا قايرإ ند حا كد ا
 0 هللا ىلص هّللا لوسر لاق تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاد نع نابعش نم

 م رثك الر فغتف امندلا ءام“ ىلا نابعش نم فصنلا ةلمالزني ىلاعت 1 كرامت هللا نا

 | يامن اناقع نيفوغ ىأ #* نيرذنم انكأنأ »» ىذمرتلا هجرخأ بلك منع رش َ

 مكع ىأ : مكح أ لك#+# لصش ىأ « قرش ل ةكرابملا ةليللا كلتيف ىأ | 5

 ةيضقالا ىذَق هللا نا سارع نبأ ءو اولا ىف هع جرخ دقؤن 4 كور

 أ ددع ن

 اندنع نم وفا سمأ ءانل زن أ ىأ ها سا فظر دقتل اةليا ىف اراب أ ىل اهلي ونابعش نمفصتلاةلبلىف

 نب الاق# كن رنه ةجرو# ءانبن الأ ند هيلبق ع نه و ماسو هيلعهللا ىلص | دم ىنعي نيا صانكللا

 مر ازا ليقو لسرلانم مهلا انئعباع . يلعقننت و قاف ى ةفأر سابع . 1

 :الا اف دحوب لولو

 كد نأ رقلالازتا أ

 . 1 | ةجرلاو ةككالملا لوزن نم اهفاملوا ةيويندلاو ةينيدلا عفانلل ببس نآرقلا لوزن
 نيبب فانئتسا 6 نيرذنم انكأنا وف ةيضفالا لصفو ةمعنلا مسقو ةوعدلا ةباحاو 6

 ١ قرفم ابنوك ناف 4 مكح سما لك رغب اهف ظ هاوق كلذكو لازنالل قتلا هنا 3

 اهعكاظع نم وه ىذلا نآرقلا امف لزنينا ىعدتسا ةمكحلاب ةسيتلملاوا ةمكحلا رومالا

 نيرذنم انكانا) ةكرب هب |

 اشأ لك فرش ابق(
 نات اتم ناتلج امه

 ءانلزنأ لبق هناك مسقلا |
 راذنالا اننادكأ ٠ نم نآلا |

 ناكو باقعلا نم ريذعملاو

 نآرقلالازنانالاصوصخ |

 هذهو ةيمكحلا رومالان م

 ةلئاىلا ةلبللا هذ-هنم
 ةنسااىف ' ئح قلاءر ,دقلا

 ١ نم سل ىف نناك وهام ندقلا ةلءلف باتكلا ا 7 3-0 سانع نا لاق 75 0 0

 ءاتسسالا نم زهور ةيكلل | فصنلا ةليل ىهليقونالف عب و نالف يحن لاقب جاما ىتح لاح" ًالاوقازرالاورشلاو
|] 
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 يكمل نال 5 هدنس ىوغبلا ىورو تاومالا نم ءايحالا مشب ديو ةنسلا أ ايف مربي نانع نم

: 

 ةققملا لم 2 لحرلانا ىتح نايعشىلا نابهش نه لاح لإ عطقت لاق سو هيلع هللا لص ىلا نأ
0 

 ازاع ِ نضالات فضوو 1

 بص ) اندنع ن الأ (

 لكلعح سصاصتخالا ل

 هفصو نابامخت 3 - 7

 انكانا ) انريبدتو انلع 1 انقل 1 م الصاح 1-1 سعال | اذه يع لات ناب ةماضقو ةلازح ءداز مث مك 6

 نن نم نال فر ران ىلع هل لوعفم ( كر نم ةجر ) نيردنم انك انا نه

 لير نيرنانمان اس(ان دنع نما سع 1) ةنس ىلا ةنسرره نب 3 (ميكح

 (كبرنم) ةمهن(ةجر) بتكلاب ل سرلا(نيلسرم اكان ) ةنس ىلا ةنسن ههيلعن ولكوم مهام توملا كلمو ليفارسا وليتاكمو
 ار مما



 دقو هب لوعفم ةجرو اندنع نم اعأ هلوقل للعتوأ مهيلع ةجرلا لجال اندابع ىلا بتكلاب لسرلا لاسرا انتداعو
 انه ةجمر نيلسرم انك انا لصالاو هذعب نم هل لسرم الف كدسعامو هلوق ىف هباهفصو اكلاسرالاب ةجرلا فصو :

 ( ميلعلا ) مهلاوقال ( عيمسلا وه هنا ) نيبوبرملا ىلع ةجرلا ىضتقت ةيبوبرلا ناب اناذبا ريممتلا عضوه رهاظلا عضوف

 (نينقوم متتك نا امهنهامو ضرالاو تاومسلا) بروه ىأ عفرلاب مهريغو كدر نه لدب ىفوك (بر ) مهلاوحأب

 | تاومسلا بر هنلب نوفرتعمو هب نورقم متثأ ىذلا ميلعلا عيمسلا وه برلا اذه نا لبق 6 برلا نه ةجر

 لوقت اك ناقاو لع نع ه4 ر»- مرارتا ناك نا 4 نورشدعلاو سماخلا ءزملا ) امهنيامو ضرالاو

 ةجرلال جال دابعلا ىلابت كلاب لسرلا لاسرا انتداعنم نال نآرلا انلزناان|ىا نيرذنم
 عاونا مظعا هناف كلذ تضتقا ةموبرلا ناب راعشالل ريوصلا عضوم برلا عضوو مهماع

 صاوالا ردصتوا سا لك ا مذ لصف ى ا هيلوعقم ةجرو اىعاوا قرفيل ةلعوا ةسرتلا

 اهريغو قازرالا ةم-ق نم سعا لكل صف ناف انتجحر لسرننا اننأش نم نال ان دنع نم يحوشألا هلاال ) هتصقب

 عيمتلاو همنا # ةجر كلت ىلع ةجر ”ىرقو ةجرلا بابن. ةيهلالا سماوالا رودصو || موه ىأ ( مكبر تيعو
 قحنال اهناو هتيبونرل قيقحت هدعباعوهو مهلاوحا ماعيو دابعلا لاوقا ممسا ميلعلا (نيلوالا مكئابآ برو) مكبر

 فانئتشاوا رخآ ريخ * امهنيامو ضرالاو تاووسلا بر 0 هنافص هذه نملالا نعل م هلع فطع

 ناقبالا لهانم متتكناىا 5 نينقوم متكنا ف كبرنمالدب رجلاب نويفوكلاأرقو || لب) هلوق نينقوماونوكي

 امي سعالانا منلع هللا ملقف اهقلخ نم ملكس اذا مرارقا ىف نينقوم ملكنا وا مولءلا ىف || ناف ( نوبعلي كش ىف مه

 يحن# هاوس قلاخالذا 4 وهلا هلاال © كلذ اولعاذ نقلا نيد متتكناوا انلق | نع رداص ريغ مهرارقا

 مهلب الدب راب اًمنرقو © نيلوالا مكئاآ برو مكبر نودهاشت اك ## تيعو رع لب ةنافش او ملع
 000 0 تح 1 : 1 3 : 8

 ءامسلا ىنرأت موي وف مهل رظتناف «# بقتراذ » نينقوم موكل در ه# نورعلي كش ىف || (ىقتران)بماوءزم ولع
 نم ناخدلا ةئيهك ءاعملا نيبو هنيب ىرب عئاجلاناذ ةعامو ةدش موب 6 نيم ناغدد نأ ١ رظتناف

 برعلا نال وا رابغلا ةرثكو راطمالا ةلقل طدقلا ماع ٍرظي ءاوهلا نالوا هرسصب فعض 20 ا |1002 0 تاد 1 0 م

 دانساو اهماظعو بالكلا فيج اواكا ىتح اوطخل دقو اناخد بلاغلا ريشلا ىمت | 0 0
 طارشا نم دودعملا ناخدلاروهظ موبوا راطمالا نع ةفكي كلذ نال ءاىبسلا ىلا ناسالا 0 0 8 -

 جرح راو ىسع لوزنو ناخدلا تاي آلا لوا لاق ال مالسلا هيلع هنا ىورامل ةعاسلا || هيف ل
 30000 اا دولا نسر نر

 ضرالاو تاومسلا ب رو# ءءااو>ابىأ * ململاو» مهلا وقالى عيمكاوههناو# كرر ئتيواذشسلا ل طب 3 َ ! 3 ديل 0 3 3 ع

 الا هلا الو امهنيامو ضرالاو تاومعتابر هللازا ىأ ب نينقوم منكن ا امهنيامو

 نا همركب سانلا عماست

 تثدحو هيد عل

 م : 5 ماكزلا ةكيكلا هئم نمؤملا

 نيمزاحش انسااىناتمو وه دجنايى 3 ترافل هنعزوهأل وول « نواب | صاصخ هيف سيل هفدقوأ

 (ىشخي) ىلع كنأطو ددشا مهللالاقف مهلع امد ماسو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر ىلعتصعتساااشيرقنالبقو
 ١ :ضرالا 8 ءاعسلا نيب ىرب لجرلا ناكو زهلعلاو فيلا اولك !ىت> دهجلا ماصاؤو فسوب ىنسك نيدس مهيلعاهلعجاو رمضم
 | ناخد هنأ ىف دحأ كشيال هلاح رهاظ ( نيبم ) ناخدلا نم هاربالو همالك م عسف لجنرلا ثدي ناكو ناخدلا

 | مهتبوقعبو مهب (ميلعلا) باذعلا انع فدك انير اولاق يح شيرق ةلاقمل (عيعسلاوههنا) بتكلابلسرلا هلاسرا هدابعىلع
 ١ قلاخال (هلاال ) كلذب نيقدصم ( نينقوم متتك نا ) هللا وه قلخلانم (امهتنبامو ضرالاو تاومكا) قااخ ( بر )
 | مكقلاخ ( نيلوالا رككإبآ برو مكبر ) ايندلا ف ( تبعو ) ثعبلل ( يحب ) ضرالاو تاوعسلا قلخ. ىذلا (وهالا)
 | (بقتراف) ةعاسلا مايقن نؤزهي (نوبعلي ) ةعاسلا مابق نم (كش ىف) ةكم رافكىنعي (مهلب )نيمدقالا كتابآ قلاخو
 ضرالاو ءاعسلان يب ( نيبه:ناخدي ءاملا ىنأت موب )دحتايمهباذعرظتاف



 4ناخدلا ةروسإ)

 نءؤملااما ةليلو امون نيعبزا ثكع برغملاو قرسثملانيبام الع : لاقو ةيآلا سو هيلع

 هلوقو ناخدلا ةفص مب طيحن # سانلا ىثغي # نيشملا لمتحم ناخدلاو ةمايقلا |

 مقو لوب ردقم © 020 اشر ملا باذع اذه ظ
ٌ 

 دنع اصاق نأ نجرلادبع ابأإي لاقف لجر ءاناف اننيب مييطضم وهو دوءسم نب هتلادبع |
 ظ نينمؤملا ذخأيو رافكلا سافنإب دخأتف ”ىحن ناخدلا ةيآ نا معزبو صقب هداك ىلا |

 | هللا اوقنأ سانلا امأاي لاف نابض وهو سلحو هللادبع ماقف ماكزلا ةئيهكاهنم ٠

 | ميال امل لوقب نا لعلانم ناف لعأ هللا لقيلف أيش !عيال نمو دب لقيلفأيش مكتم لع نها
 ا هيلع ركلئسأ ام لق سو هيلع هللا لص هيدل لاق لجو. هللا نا عأ للا

 لاق اًزايدأ سائل نم ىأر ودعا لسد وسر نا سل 0
 ملا لاق داع وصخ جاو ريد اتيرك ا كوب ور

 2 رإ ا  ك  وح متذخاف فسوي عيسكع بسب مهيلع ىنعأ

 لاقف نايفس ونأ ءاناف ناخدلا ةممهك ىريف ءاعسلا ىلا مهدحأ رظنبو عوجلانم ةتيملاو

 مهل هللا عداف اوكله دق كموق ناو محرلا ةلصبو هللا ةعاطب سان تتح كنا دمتاي |

 هللا دبع لاق نودناع هلوق ىلا نيي» ناخدب ءاهسلا ىتأت موب بقتراف لجو نع هللا لاق

 ردن موب ةشطيلا نومقتنم انا ىربكلا ةشطبلا شطبن مون ةرخآلا باذع فشكفأ
 نا هل ليقف *# نونمؤم انا باذعاا انع فشكا انبر © اولاق ىراخلل ةياور ىفو

 1 كلذف ردن موب مهنم هللا مقتناف اوداعفرهنع فشكف هير اعدق اوداع منع ه ءاكا

 0 لك تصح هلوق نومقتتم انا هلوق ىلا نيبه ناخد ءاعسلا ىنان مو بقتراق ىلات ١

 نب هتلادبعأن ء( ق) «ىش لك تلسأتساو تكلهأ ىأ نيتنمهملا داصلاو ب |

 ند ماع لبق ناخدلاو رمتلاو ةشطبلاو مورلاو مازللا نيضمدق م لاق دوعتم |
 ببسب ضرالا سيت مظعلا طحقلا ةنسىف نأ كلذ بيسو مهراصب أى ةيظلاك عوجلا |

 ناخدوهليقو ناخدلا هبشي كلذو وجلاو ءاوهلا ماظيو رابغلا عفربو رطملاعاطقتا |
 نوكي ىح نيقفانملاو رافكلا عامسا ىف لخدبف دعب تاي ملو ةءاسلا مايق ليم

 نوكتو ماكزلا ةئيهك هنم نمؤملا ىرتعيو ىوشملا ىنعي دس سارعسسأر ل
 ىورام ةيلع لدن خ نسحلاورع نباو سابع نبالوقوهو هيفدقوأ تيبك اهلك ض رآلا

 ةوغلا

1 
 ظ

 ١ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ناعلا نب ةفيدح نع ىلعثلا دانساب

 قوست نيبأ ندع رمق نم جرخم رانو ميم نب ىسيع لوزنو ناخدلا تايآلا لوأ َْ ١

 ١ التف ناخدلا امو هللا لوسراي 5 ةفذح لاق اولاق اذا مهعم لقت رشا ىلا سان | ١

 1: نيعبر أ ثكع ب رغملاو قرشملا نييام ”ةاع نيبم ناخد ءابسلا ىلإ موي ةينآلا هله

 6 سم هال اخ و اق ) 1 1
 رف

 ٠ ظنت دلل

 أ داوم هلالوطر الم ناس[ 1 لق ا كا ىلإ سانا قولت نينا نق رقت نم

 1 موبوا هريدو هينذاو هيرم نم جرم ناركسلاكو هف رفاكلااماو ماكزلا ةئيهك هيدصيف

 ظ ٌْ ا دنف (سولجت انك لاق "ورش نع 0 «# ملأ باذع اذه سانلا شي |

 ) ضال ىدف (

 وهو مهسليو مهلعشي

 ناخدل ةفص رجلا لف
 ملأ تادع اذه ( هلوقو

 باذعلا اتغ فك ا انير

 نمؤنس ىأ (نونمؤم انا
 ةنادملا نع !تعكتألا

 روم لفن للا بوصنم
 نولوقو نولوش وهو

 كلذ نيلئاق ىأ

 كلذ ( سانلا ىثغي )
 ) اذ_ه ( ناخدلا

 ( ملأ باذع ) 'ناخدلا

 انبر ) غول اوهو عيجو
 فشكاانير اولاق(ف دكا

 عوبلا ىنعي ( باذعلاانع )
 كب ( نونمؤم انا )
 كلوسرو كاتكبو



 تكلا

 0000 | اناذللا فتك د ناعالا نم .ودعو اع نوفو قولت لورك ذه فيك ( ىركتلا مهلفأ)
 ناخدلا ف شكنمراكذالا بوجوىفلخدأو مظعأ وهام مه ءاحدقو ىأ ( نونحم ماعم اولقودنع اولون مث نيبم لوسر
 هنع اولونو اوركذ ملف هريغو زل باتكلا نم تانبملاو تاي آلا نم ماسو هيلع هللا لص هلال وسر دي ىلع رهظاموهو

 ىلا هوبسنو هلع يذلاوه فيقث 4 ه.12- ضعلابمجعأ 4 نورسشءلاو سماخلا ءزملا ) امالغ اسادعنإب هوتمو
 بادعاااوفشاكانا)نونملا

 اقشكوأالءلق انامز (اليلق
 لل ( تودع مكنا) الملق

 ىلا وأديفمتكىذلارفكلا

 « ىركذلا مها ىنا » منع باذعلا نشك نا ناعالاب دعو نونمؤم ناو لاح
 نيب *# نيبم لور مهءاج دقو  ةلاخلا هذ نوركذتب فيكحو نبا نم

 هنع اولوت مث 8 تازجتملاو تايآآلا نم راكدالا باحتا ىف اسهنم ظعا وه ام مهل |
 هنا نورخآ لاقو فيقث ضءل ىمتا مالغ اة لاق * نونحم ملعع اولاقو ظ ا

 | طسقلا عفرف اعد هناف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءامدب 4 باذعلا اوفشاكانا # نون || © 0
 || رفكلايلا # نودئاع كا مهراعانم قياموهو اليلق انامزوا اليلق افشك «اللقإ» ظ ىع ( ىذإ :

 5 : : انا | ةداقلا
 رافكلا ثوُع ناخدلا ءاج اذا لاق .طارشالا نم وهاع ناخدلارسفنمو فشكلا بغ ١ )رش موا ةماكا

 ةمايقلا ىفاع ءرسنف نمو نودترب مهنعهفشكي اعرف نيعبرالادعب مهنع هتلادفشكيف ءاعدلاب ١ 2 3 ك0 :

 ردب مويوا ةمايقلا موب # ىربكلا ةشطبلا شطبن موي و ريدقتلاو طرشلاب هلوا | 5 0 1 0

 موب نم لددوا هنع هزم ' نا ناذ نومقتنملال نومقتنم اناؤظ هيلع لد لعفل فرظ || "27 0 3
 «شطب ىلع ةكلالملا لمحنوا مهب ةشطاب ىربكلا ةشطبلا لعن ىا شطبن ”ىرقو «ىنأت 2 0 7

 00 راب مه 6 نوعر مود مهلب 02 تلاوضلا وان وهو انتفدقلو) اهليقاوف لمعبال نا وك الان را هانصما ةءق لع اكن دقلوأ# ةل وصب لواتلا وهو! || - 5 ب ير 1 ا || نا دعبام نال نومقتنع

 ديدشتلاب “”ىرقو *مهيلع قزرلا عيسوب و لاهمالاب ةتفلا ُّق مهانعقواوا مهلا مالسلا ا : - 1 ل لب( هلق

 00 ا را تاع < عت كود اجر » شا ةقكتدا دك |
 01 ا ل

 نم جرح ناركسلا ةلزاكرفاكلا ا ماكزلا ةئرهك هنم هبيصيق نمؤملا امأ ةللو امون انظار ا تاريطل
 .٠ : ع 1 ّح 0 8 . "م -

 03 0 .٠ -. . ا 3 م

 مناي نوكشيو تقرا دت فيكى أ :# ىركذلا مهيأ ىف # هربدو هيلذأو نرخ لوسرمهءاحونوعرفموق)

 بوجويف لخدأو مظعا وهام مهءاج دقو هانعم «نيبهلوسرمهءاحدةوو# ةلاحلا | ...ء ىلعو هللا ىلع (ميرك
 تارهاظلا تازجمملا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسردب ىلع رهظام وهو ةعاطلا 0 8 نينمملا

 0: 652 2 ص -_ 3 هللا نال 7 مدسق « ماعم اولاقو ف هنع اوضعأ ىأ « هنع اولون مث ف تارهابلا تانيبلا تايآلاو أ ما .هبا

 ىشنلا هل ضرغيام لاح تاملكلا هذه نا هيلا قلت ىأ «نونع# رشب هلع ىأ كلا ع

 مكناو# ردب موي ىلا لبق اريسي انمزىأ ةياليلقإل عوجلا ىأ « باذعلا اوفشاكانا# 0 1 ٍِ ١
 انا وف ردب موي وه « ىربكلا ةشطبلا شطبن موي » كرفكىلا ىأ « نودئاع |[ 02 2« 0 تل
 : 0 د 5000 0 ع2 دا علا ةايفتست ولذا ؟ةيوخاو

 ةياورىفو ءالعلا رثك أو دوعسم نبا لوق وهو مويلا كلذف مكتم ىأ #* نومقتنم اذا لاهو نادك 0
 ءالؤه لبق ىأ 46 مهلبق انتفدقاو 8 ىلات هلوق # ةمايقلا مون هنأ سابع نبا نع 1 34 : 0

 : 3 ء 0 39 0
 : هيلع نأ 8 3 | | 2 0 5 0 8

 1 سك 001 ايتارب وجو هللا ىلع ىأ © جرك كوع رميا انوغرت هوي 9 مهءاحدقو ) ةمايقلا موي

 ٠  «مالسلا) نع اوضرعا (هنع اولون مث ) اهنولعا ةغلب مهلنيس (نيبم) سو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمع ( لوسر
 ١ (الدق) عوجلا ىنعي(باذعلااوفشاك انا قنتخم قون (نونم) راسيو ريح هلع ادم نوعي ( رعم اولاقو ) هءناعالا

 | هللا مهكلهاف ةيصعملا ىلا | وداع باذعلا مهنع عفر اف ةيصمملا ىلانوعحار (ن ودناع) ةكم لأي (مكنا) ردبموب ىلا اريسي

 | باذعلاب مم (نومقتنم انا) فيسلاب ردب موب ىمظعلا ةبوقعلا مهبقاعن ( ىربكلا ةشطبلا شطبن مؤي ) هلوقلردب موب

 ١ ىسوهىنعي هير ىلع (مرك ل وسر مهءاحو) باذعلاب هموقو نوعرف (نوعرف موق) شيرقلبق (مهلبق) انيلتبا (انتفدقلو)
١ 
0 



 ل د لا لع

 0 مهلا ثعب نم لأ لسرلا *ىع نالدرسللاناىع ا( ارذانا) مهماركو هل وَ ارسنال ان . مل ىلامت

 اودأ ثيدحلاو نأشلاناب مهءاجو ءانعمو ةليقثلا نم ةففخلاوأ هللاىلا ابعادو اريذنو ارشثبم الا مسح ذل لوقا

 ليبارساىب 3 1 كا وار مهودأ لوش لئارسا قلب مهو هب لوءفم وه (هتلادابع) ىلا اولس ىلإ

 عابتاو ىتوعد لوبقو ىلناعالانم مكيلعىل بجاو وهام هتلادابعإي ىلا | 0 0 نوكي نآزوجتو مهبذعنالو

 ىلوالا لدم ءادهنأ ( هللا ىلع 0 نأو) مهم ديغ ىااسرىلع ىأ ) نيمأ لوسر م كل ىلا ( هلوقن كلذ للعو ليبس

 ( نيبم ناطلسب ركينآ ىلا ) هللا ين ىلع اوربكتسنالوأ هيحوو هاوسرب ةنانسالا لاؤغ اوريكشا ١ ىأ اهجويف
 ىللعو ةزجو رع معده ( ناخدلا ةروس ) ( تذع ىناو ) - ه١ رح ىن : ىنألع للا ةحمخاوةسخحم ا
 5 د بسس تي م ية ممم -_ ةحدح /

 (نوجرتنا 8 2 دود ) ا ىم راو ىلا مهودأ ناب 6 هتلادابع ىلا اودا نال هب هيسد لضفو همست قر

 0 ةففخ نا نوكت نا زوو 0 ةوعدلا لوبقو ناغالا نم هللاقحمىلا اودا نابوا ءانعمو اجر ىبواتش نا

 2 مهتم ريغ #نيها لوسر مكل ىنا## ةوعدو ةلاسرب نوكي لوسرلا ”ىجم نال ةرسفمو

 0 نمو مهنم دعت ١ تروج تالا ةلع وهو هحوأ ىلع هايا تلا نامت الوا هقذس لي ا 0 0
 - 7 دع د | ىلوالاكناومالسلاديلع هلوسرو هيحوب ةناهتسالاب هيلع اوربكتتالو © هللا ىلع اواعئال
 00 3 000 ءادالا عم نيمالا ركذلو ىبلا ةلع 4 نيبم ناطلسب مكيتآ ىنا » اههوجو ىف

 0 تا رد دم ا ل
 1 0 | ةزجو ورعوبا ارقو ٠ ىتولتقت ناوا اتثوا ابرض ىنوذؤت نا # نوجرت ناو هيلع

 ا 0 | ىلعال ينم ل زمع اونوكف « نولزتءاف ىل اونمؤت منا و ي# ماغدالاب تع ىناسكلاو

 اوضرعتتالو لعالو ىلال | ا 0 تاع ديل 2 0 0 5
 ار عل ل هدر ا قه ناب 7 9ع 0

 أ « البل ىدابعب سا ف لوقلا راها ىلعرسكلاب ”ىرقو ه ءاعد ءامسكلذاودن هوبجوتسااه ||
 00 0 ظ ىلا #9 مه 0 ليممارسا ىج ىلا اوقلطا أ 6 هللادابع ىلا و نأ 2 مال لا 1

 وقس يلا ا هيلع او ىأ #* هللا ىلع اوك نو قه ىحولا ىلع ىأ نما لوسر مل
 موق اك انش (ميراتف) | 3000 0 « ني ناطلسب اق الاد كت
 (نومر<موقءالؤهنا) | نولتقت ىأ * نوجر 0 هةر تت ىو 7 3 1 هودعوت كاذ

 هنر اعد 0 *ءال ره ناب ال مناو » ةراحملاب نوجر:لقو رحاساذه اولوقتو نوع سابق نإ لاقو ٍْ
 هوامد ناك لبق كلذ |! دياب ىاذأ اولزتعا تباعا لاقو ىلع الو ىبمال نوكرتاذ ىأ « نولزتعاف ىلا
 هنوةحعسلام مهل لع هللا | رسأف و نوكرشمىأ © نوءرح موق ءالؤه نا هبر اعدف ٠ اونمؤيملف ناسالاو أ[
 هلوق وه ليقو مهمارجاب ليللاب ليثارسا ىب ىرسنا نأ هرحأو هءاعد هللا باجأ ىأ * اليل ىداسب | ل

 قرش انم(رساف) ءالؤهن | لاقف هدب راعدف ع لوقلا راعشأ ىلع رسل للا 10 ىرإو :و نيملاظلا موق 3 ةنكق انممقالا اند 1

 الل ) لئئارساى كلا اطل رسا لاف ىأ .ءافلا تعب نمكم لوقلاو ئرس نم ىزاح لضولا رساف

 "كلا ىلع ( نيمأ ) هللانم (لوسر ركل ىلا ١ للدنا ى (هللا دانع) ىجبم ا ىلا اومفدا ( ىلا اودأ نأ) 8

 تودتع| ( تذع ىاو ( نيبرذعو ةنيب ةدع < (نييم ناطلسإ مكين[ ىفا هللا ىلع) اورتفئالو اورركلك ال (اولمتال نور

 ىلال ىوكرتاف ( نولزتءاف ) ةلاسرلاب ا ) 00 ناو ) نولتقت نأ نم ( نوجرتنأ مكبدو ىبرب )

 ىسومل هللالاق ( ىدابعب رساف ) مهسفنأ ىلع كالسهلا اومرتحا نوكرشم ( نومر موق ءالؤه نا هبر امدف ) ىلعالو ٠
 لدللا لوا نه ( اليل ) لمنارنسا ىب ىدابعب رس 1

0 

0 
 هلا
5 

8 

 ك٠



 (اوهر رحلا كرتاو) نيءباتلا قرغيو نيمدقتملا ىف ءدونحو نوعرف مكعبتيو اومدقتتنأ هللاربد ىأ ( نوعبتم ركنا
 لع اراق هتئيه ىلع انكاس هكرتي ناب سعاف قيطنيف هاصعب هيرضي نا رمغلا زواج امل مالسلا هيلع ىسوم دارأ انكاس

 | هقبطأ هيف اولصح اذاف طبقلا هلخديل أيش هنم ريغيالو هاصعب هيرضيال اسبب قيرطلا نوكو ءاملاباصتنانم هلاح
 هلا ىلع 00 لآ 227 4م ]طح ةعباولا 4 نورتشلاو سماظار 211 ةوسفلا وهرلا ليقو مهيلع

 ٠ دنج مهنا ) . اجرفنم

 مجورخ دعب ( نوقرغم

 مفلاب ”ىرقو رغلا نم
 نعترابع ( 5) ممنالىأ
 هلوقب بوصنم ةرثكلا
 نويعو تانح نم اوكرت)

 ( ميرك ماقمو عورذو
 لزانملا نم مهل ناكاموه

 !ليعوإ ريثك نباو عفان ا ل كنك لضلالا نانا كاتو لا لا

 كرتاوإ# مكحورخ اولعاذا هدونجونوعرف مكعبت 6 نوعبتم ركتا# ىرس نم ةزمهلا
 .(|| هيرضتالو هتزواج امدعب هتئيه ىلع انكاسوا ةعساو ةوجف اذاحوتفم 26 اوهر رنا

 إ| منال ىنمع متفلاب ”ىرقو «نوقرغم دنج مهنا ل طبقلا هلخديل ايش ريغتالو كاصمب
 لفاح « ميرك ماقمو عورزو نوبعو تانج نه #8 اوكرت اريثك 6 اوكرت 1

 نيهكف “ىرقو نيمعنتم 6 نيهكاذ اهيفاوناك منتو «# ةمنو# ةنسح لزانمو ةليزع

 ه6 اهانتثرواو و كلذك سمالاوا اهنم مهانجر خا جارخالا كلذ لثم  كلذك و

 ل رخو نتف عفن اوسبل ه6 نيرخآ اموق» اوكرت ىلعوا ردقملا لعفلا ىلع فطع 11 0

 « ضضرالاو ءاسلا مهيلع تكبافؤإل رصم ىلا اودوءيمل مهنال مهريغ لبقو ليا رسا | ْ 5 و)ررانلا لقوة :
 بلبس ل سس سل للا نييك ناي فالك مت

 كياصصأو تنأهتمطقاذاىأ كرها كرتاو» هموقو نوعرف كعبتي ىأ ««نوعبتمم تكلا ١ أةأ تدك
 هلخدي ىتح هتلاح ىلع هكرتا لب عجرب نا سانا نمل ىراتك اس ىأ 4 ا ا ا

 هيرمضيا عجر رحيا|ىسوم عطق ا هنا كلذو اسباي اقبرط هكرئا ليقو 0 نوعرف | ووخت هنا لع عفرلا عموم

 مهنا © وهاكرحلا كرلا ىسومل ليقف هدونحب نوعرف هعبت نا فاخو مشل ال هاصدب تتراوح
 م له ىهاكرلا هكرت ىف هبلق نمطيل مهقرغإب ىسوم ريخأ ىنمي « نوقرغم دنج |

 سام ىأ « ميرك ماقمو عورزو نودعو تانج نم 8 قرغلا دمب ىأ  اوكرت |
 كلت ىف ىأ #« اهف اوناك 98 دغر نيل شيعو ىأ # ةمعاو 8 نسح فيرش

 هي كإذك ع ن.راطب نك أ نيهكف ”ىرقو نيعان ىأ » نيهكاذ » ةنعنلا ْ 0 ف١ 3 1

 تكباف 8 لمارسا ىب ىنعي « نيرخآ اموق اهانثروأو #8 ىقاصع نع لدفا ىأ ١ ّ (ضرالاو اا

 نيعبرأ ضرالاوءاملا هيلع بت تام اذا نمؤملانا كلذو «ضرالاو ءاهسلا لع | اذا نعناع اراك
 ضرالا ىلع مهلالو هدف ىلع ءابسلا ىبتف اص لع مها دعصيإ نكي مل ءالؤهو احابص | نمسا هع 0

 نماملاقدنا ملس وديلعمتلا لص ىنلان ع كلام ن سن أ نع هيلع ضرالا ىبتف حلاص لع نمؤملا عي

 كلدف هيلع 0 ام 58 هقزر هنملزن, باب وهلعدنم دعصي باب ناباب هلوالا نمؤم ظ نم

 لاقو ىذمرتلا هحرخأ نيرظنم اوناكامو ضرالاوءامسلا مهيلع تكب اه ىلاعتهلوق ظ دو ا

 ا

 او-سل ) نرخآ اموق

 ةبارق نم ىش ّق مهنه

 وذب مه وءالوالو نيدالو

 اهفارطأ .ةرج- ءاعسلا ءاكب لبق هجولا اذه نم الا اعوفسع هفرعنال بيغ ثيدح :أ| ضرالاوءامسلا نا
 ىسوا لد مص ليعيراضرالاو : 0 8 و 2/7 95 1 لق اضابع دع أ 9 الأ ءايسلا هيلع تكالا فام تا ع دها# لاق أ

 - ا 2 : رحلاىف ( نوعبتم مكتا )
 «لاقف) (نوقرغمدنح) هموقونوءرفىنعي (مهنا) هموقوىسومهربعام ردت ةعساو اقرط (اوهررخلأكرتاو)

 لزانم (ميرك ماقمو) ثورح(عورزو) نيتاسبلا ىفرهاظءام(نويعو)نيتاسب (تانجنه)اوفلخ(اوكرت 5 ) رحلا ىف
 لمشارسا ىنيلاثاريمتاعح(نيرخآ اموق اهانثروأو) مهب انلعف ( كلدك ) نيبمم ( نيهكاذ اسهبف اوناك ةمعلو) ةندح

 تام اذا نمؤملا نال ضرالا ىلع هالصمالو (ضرالاو) ءايسلا باب (ءاوسلا) هموقون وعرف ىلع (مهيلعتكباف) م هدعل رم

 هلال هموقونوعرف ىلإ عك ملو اهبفىلصيناك ىتلا ضرالا ىفالصموهقز رهنم لزني و هلعدنم دعصب ىذلاءامعلا باي هياع كب



 مادخعسالا ىأ (نيهملاباذعلا نم لمئارسا ىئانحتدقلو) اواهع ملو رخآ تقو ىلا اورظني 1 ىأ (نيرن  اوناكامو)

 هطارفال انيهم اياذع ناكهسفن ىف هناكراجلا ةداعاب نيهملا .باذعلا نم لدب (نوع 2 هو دالالتقو دابعتسالاو

 ىأ كل ريح ) نيفرسملا لم م اريكتم (املاعز اكمنا) نوءرف نم كلذ َك فودع 1 رخوأ مهتاهاو مييذعت ىف

 مهنابو ةريلخا ناك نيملاع ىأ لعافلا ريمض نم لاح (لطعىلع) ليّئارساىب ىأ ( مهانرتخا 0 ارسم :اريكشم ناك

 ءامسلا مهيلع تك ما دادتعالاو مهك الهب ثارتكألا مدع نع زاحم

 هيلعىكبيل نمؤملانا رابخالا ىف ىورام هنمو كلذ ضيقن ف سمثلا ميكلهمل تفسكو
 ءاعسلا لها مهباع تكا هربدقت لتقو هقزر طبهموهلع دعصمو هندانع لهو ءالصم ||

 ليئارسا ىب انيجندقاو  رخآآ تقو ىلا نيلهمم « نيرظنم اوناكامو سرك |
 باذعلان م * نوعرفنمو# مهءاننا هلتقو نوعرف دابعتسانم «نيهللاباذفلانكا "||

 امقاو ىنمع نيهملانم لاحوا بيذدعتلا ىف هطارفال اناذع هلعحوا فاضملا فذدح لع

 هنا ةنطيشلا نمهيلع ناك امركنل هلاريكتت ماهفتسالا ىلع نوع رف نه ”ىرقو.«هتهج نم |

| 
ْ 

| 

 #ك مهانرتخا دقلو ول مهنيب نم ةقبطلا عبفر ناك ىلا ايلاح ىف ريمشلا نم لاحوا اذرسسم |

 نوغيزب مهنابانم لع عموا كلش ءاقحا مهناب نيملاع 46 لع ىلع »© ليثارسسا ىجبانزتخا
 مهانيباوو» مهنامز ىملاع ىلعوامهيف ءاسالا كل « نيملاعلا ىلعإ# لاوحالا ضعبىف ١

 6 نيبمءالب هيام ف ىومل لاو نملا لازناو مامثلا ليلظتو رلا قلفك 6 تايآلا نم ظ
 ةصقو مهبف مالكلا نال شررق رافك ىنمي 5 ءالؤه نا قف رهاظرابتخاوا ةيلح ةمعن ظ

 نع رادنالاو ةلالضلا ىلع رارصالا ىف مهلثم مهنا ىلع ةلالدنل ةقوسم هموقو نوعرف ||

 يمال ءاعسللامو ىوحعملاو عوكرلاب اهرمعي ناكد.ع ىلع كمال ضراللامو لاف أ

 لع أو ءاعتلا م دارملاليقو لحتلا ىودك ىود انف هريكتو هعبستل ناكدبع لع ا ||
 الو ةيوتل :بادجلا مهذخأ 0 اوامع 1 4 نيزظنم اوناك امو و ضرالا |

 ىأ “5 نيهملا باذمل ا نم لياوسا ب + انيحن دقاو » ل>ونع هلوت هي اهريشأ |

 ىأ#ك ايلاع ناك هنا د 2 نقلا بعتلاو ءاسنلا ءاتاو ءانبالا لققزم |

 1 م ع ميكا و نيف رس 7 م ادا

 تا او ىولسلاو ناك مامغلا ليلظتو م نة
 نولوقيلو» ةكم كر شم قع! 5 0 نا 0 او م هءالتنا 0_0

 | اربكم ناكىا نائربَ> وهو ةرارسشلاو وتعلاف «6نيفرسملا نمإ» ربكم هايلاع نأ

 الا ىمالا ةياهنو ةبقاعلا ام 5 ىلوالا انتتتومالا ىنه نا نولوقتل 9 مهب لحام لثم ||

 ( تايآلا نه مهانين آو ) « ناخدلا ةروس ١ مهنامز ىملاع ىلع ع همم ( نيملاعلا ىلع ) اوراتخم نإب ءاقح

 مامغلا ليلظتو رحملا قافك
 ىولسلاو نملا لازناو

 ءالب هيفام ) كلذ ريغو
 01 ةرهاظ همست.( نابع
 ع راظننل رهاظ رايتخا

 ىنعي (ءالؤهنا) نولمعي
 نانولوةيل) شيرق رافك
 انيوم الا) ةتوملاام (ىه

 نا لاكشالاو ( ىلوالا
 ةامحلا ىف عقو مالكلا

 الهف توملاىفال ةيناثلا
 امندلا انتايحالا ىهنالق

 مهناكىلوالاركذ ىنممامو
 : كما ةتوم اودعو

 ىلوالا اوتبنأو اهودج

 مهل لبق هلا باوجلاو
 امةعتن ةتوم نوتومت مكتا

 3 سم دقن اي ةانح

 هلوق كلذو ةامح اهتبقعت
 م ايحاذاناومأ متتكو ىلاعت |

 أ م ا هللا همل

 ءاعسلا ىف باب مها نكي

 قى ىلصم الو مهلع مفرل
 (نيرظنماوناكامو)ض رالا

 دقلو) قرغاانم نيلح وم

 نم ليئارسا ىنب انيجن
 ايناع افلا (ايااع ناك هنا) كلذريغو ءاسنلامادخعساو ءانبالا حذنم (هموقو نوعرف نم - ملالا (: نيل

 ىولسلاو نملاب ,مامز ىملاع (نيملاعلا ل ء)انلعاك ( لعىلع )ليئارساىب انتا ( مهانرتخادقاو) راف( .

 تامالفلانم (تاب آالانم) مهانيطعا (مهانينآو) قرخغلانم ةاحملاو هموقو نوعرف نم ةامتلاو لوسؤلاو باتكلاو

 ىواسلاو نملامهيلع لزناو قرغاا نمو نوءرفنم مها ىذلاوهو نيب رابتخا لاقي و ةيظع ةمعن ( نيبم ءالبهفام )
 ىلوالا ) انوه دعب ( انتتومالا ) اابح ىا ىهام ( ىهنانولوقيل ) دمماب كموق ( ءالؤه نا ) 0

 ا

 مخ
 ا ا



 ةوملاامزوديريىلوالا -7:40512>- انتثوم الاه ( نورشءلاو سماخلا هزلا ١ نا اولاقف كح مثركتع مث

 الا ةايح اسقعتن نا اهنأش

 اذاقرف الف ىلوالاةتوملا

 الا هلوق نيبو اذه نيب

 0ك اند! انتا
 اذه نوكي نأ لمتحمو

 انتمأانير هلوق ىفامل اراكتا
 نينا انجحأو نتا

 ( نيرشنع نحنامو )
 هللارسثلا لا نيثوعبع

 مهثعب اذا مهرمثنو ىنوملا

 باطخ ( اناا اونأف )
 روشنلا هنودعياوناكن دال
 هيلع هللا ىلصهللال وسر نم

 منكن نا) نينمؤملاو ملسو

 مقدك 3 6 نيقداص

 ءايحاانل اولمف نولوقناوف

 مكلاؤسباّابآ نه تام نم

 ىلعالياد نوكي ىتح كلذ
 ةعاساامايق نه هنو دعتامنا

 (ريخ مهأ) قح ىتوملاثعبو
 ع وةمأ)ةعئملاوةوقلاىف

 انمؤم ناك ىريما عبت وه

 ناكل ءقو نيرفاك هموقو

 1 ثيدلاى و اس
.8 5201-6 0 

 ى ريع وا اس مس ناكأ

 ( نيرشنع نحم امو
 اونأف )توملادعب نويحب

 اناؤابآ داب ىحاف (انمانآ
 مهلأسن ىتح اونام نيذلا

 لطاب مأ لوقت ام قحأ
 تنكنا(نيقداص متنكنا)

 دعب ثعبننا ا

 بوكيكلم نب دعس هعماو ريج ( عبت موق مأ ) ريخ كموقأ (ريخ م 5 ( 0 هللالاق توملا

 0 بركوبا هتينكو ةعرب ةركل امر

 000 اك ةايح اسهبقعي ةتوم نوتوع" مكنا مهل لبق امل ليو تامو ىلوالا ةجحلا

 كلا اهله نه ىلا ةبتوملا امن ىا ىلزالا ا:ةوهالا ىه نا اولاق كلذك ةتوم

 نانطخ « انتا اونأف 8 نيثوعبع « نيرشنع نحنامو # ىلوالا ةتوملا الا

 هيلعلديل ؟دعويف « نيقداص متتكنا # نيئمؤملاو لسرلانم روشنلاب مهدعو نم

 كيا راس ىذلا ىريجلا عبت غوبجلاب راس ىذلا ىديملا عبت # عين موق مأ » ةعنملاو ةوقلاف « ديخ مها © ةعئملاو ةوقلاف « ديخ م ها 5

 ا 00000 11 نوم دمي نيثودع ىأ < نيرشتع نحنامو 8 هلوق وه انتوم دعب نيثوعبع ىأ 6 نيرسشنع نحنامو #9 هلوق وهو
 اوبلَط لق ثوملا دعب ءاحأ ثعبن انا ىأ # نيقداص- متتك نا #9 لبق اوتام نيذلا

 مالا باذع لدم مهفوخ 3 © بالك نب ىضق مهل 5 0 5 هيلع هللا لص ىنلا نم

 ةدشلاىف ىنعي عبت موقنه اريخ اوسيلىأ 6 عبت موقمأ ريخ مهأ و» ىلاعت لاقف ةيلاملا
 هعابتا ةرثكل اعبت ىعس نولا كوله نم ناكو ا اب رع لد ةنكلاو كلا

 ىممسي اكهلبق ىذلا هبحاص عبت هنالاعبت ىم# نِلا كوام نم دحاو لكل بقو

 مالسالا ىلا ريج مهو هموق اعدو لساذ رانلا ديعي اذه عبت ناكو ةفيلخ مالسالا ىف

 ابن اوبستال لوقب !سو هيلع هللاىلص هللالوسر تعم لاق دعس نبلهس ن نع هوبذكف

 هللالوسر لاق لاق ةربره ىلا نءو هدنسم ىف لبتخ نبا دجأ هجرخأ ميسأ دق ناكدناف
 امنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو ى : ريغاوأ اس عب 7 1 عرما ام سو هيلع هللا ىلص

 قما نب دم رك ذام ىلع هتصق نه ناكو# اًحاص الحر ناكهناف اعرن اويستال تلاق

 نب دعسأ برك وأ وهو رخآآلاعبت ناكاواق سابع نبا نع ةمركع هركذو هريغو

 نم عحرو داقرمس ىبو ةريملا ريح ىتح قرشملا وحن شورجلاب راس ناكو كيلم

 /ِ مهرهظأ نيب فاّخ اسم نيح ناكدقو ةنيدملا ىلع هقبرط لءجف قرشملا لبق
 نم ىحلا اذه هل عمدت اهلها لاكضتتماو ١ 0 ىلع ع < وهو اهمدقف ةليغ لتقف

 9 هنولتاقب راصنالا ناكف هللاتقل اوج ر

 ناربح هءاحذا كلذك وه انيبف ماركل ءالؤه نا لاقو كلذ هبحياف لدللاب هنورّشو

 ف كفن 2. كلذ اودع نيد راصنالا

 ميك ا لاو كعك انهدحأ مسا مع ىنإا اناكو ةظيرق نب نانيعا نما نألا
 ديرتامالا تيبأ نا كناذ لعفنالكلملا,سأ هلالاةفاهلهأو ةنيدملا كالها نمدن ربام امعس
 نم جرت ينرجاهم ةنيدملا هذهناف ةبوقعلا لجاع كيلع نمأت ملو هنيبو كنيي ليح

 تأ ىذإلا كلزنمو هن روعه نه ىحا اذه

 هللاش نمو عبت لاق مودع ىفو هءاححأ ىف 0 حارخلاو ل هنو دق

 مث ةايدملاب ددرب ناكاع امهل وقتا ىهانتؤ انهه نولتتقيف هموق هلا ريس الاق ّى وهو

 5 هو ةكع هدإوم 0 شار 5

 هلا نع قرصا وانمرك أ و: اًمهنيد قع امءيتاواَهب اجاف امهنيد ىلا هاوغد امنا
 اولاقو ليذه نم رفن قيرطلاىف هاناف نْعلا ىلا نيدماع دوهيل اند رفنو امه جرخو |

 62ه

 ْ ا 5 حج ل َّق اه ةيناث تامثا ىلا هبف سالو ةيزيلا 3 ىلإ زا ىلوالا ةتوملا
1 
 ا

ْ 

 ظ



 ل[ 400 1 4 ناخدلاةروس)
 هنود مههذ كلذلو نب رفاكه هوقو انموم ناكو اهمده لقو دورس ىو ةريكلا ريحو

 لاحوا شي رق رافك هب دده مهلبقنهنيذلاو عبس موق لاع فائئتسا ه# مهانكلها وي

 عماجلا ناس *« نيمرح اوناكمهنا 98 هب فتوتسا نا لوصوملانم ربخوا دق راماب |

 نيسنجلا نيبامو ىا * امميامو ضرالاو تاوعسلا انقل امو © كالهالل ىضتقملا

 ءاببنالا ف سم اك رشا ةح ىلع ليلد وهو نبهال 4 نيبعال 8 نهبامو ”ىرقو

 ناعالانم ليلدلا ءاضتقا ىذلا قللا بيسالا « قلاب الا امهانقلخام ف اهريغو ||

 موب نا # مرظن ةلقل # نولعيال مرثكا نكلو 8 ءازهلاو ثعبلا وا ةعاطلاو ||
 هنراقانع لجرلا لصفوا ءازيلاب لطبملانع قحلاوا لطابلا نع قا لصف # لصفلا |

 كلذ كلملا ركذف كله الا ءوسب دحأ هدرب ملهنا اوفرع مهنال هكاله ليذه دارأ |[
 ارههس .ذ_خناذ ةكع ىذلا تيبلا اذه ريغ اب ضرالاىف هلل ملعنام اولاقف رابحالل |

 طق دحأ هاوان امو ككالهالا موقلا دارأ امو كسأر قلحاو رحناو هدنع كسناو

 نم رفنلا كئاوأ دْخأ كلذ لاول و الف هلهأ هعنصيام هدنع عئصاو همركاذ كلهالا
 1 ات هللا اهفرش ةكم تكا لا مهنيعأ لمسو مهلجرأو مهيدبأ مطقف ليذه

 لوأ وهو نِهلاب عنصت دورب ىهو لئاص ولا تيبلا اكو عاطل تتح حلل لزت
 قٌقاحو هب فاطو 300 ةندن قالا هج نعسلاب 1 تبلا اسك نم.

 اهلخدتال هل اولاقو كلذ نيبو هنيب ريج تلاح اهلخ ديل نِعلا نم اند املف فرضصناو ||

 انكاش اولاق مكّيد نم ريخ نيد هنا لاقو هنيد ىلا هاعدف اتنيد تقراذ دق تنأو انيلع ||

 لكأتف هيف نوفاتخم اهف ايلا نوكاحتي لبج لفسأ ىف دان نلاب تناكو رانلا ىلا |
 مهند ف هبنوب رقتنامو مهناث واب موقلا جرخف متفصنأ عبن لاق مولظملا رضتالو ملاظلا |[
 جرن ىذلا اهحرم دنع راثلل اودعق ىتح امهقانعأ ىف امهفحاصمو نإريحلا جرخو 1

 مل امههابج قرعت ةاروتلا ناولتب امهفحاصت ناربملا جرخو ريج لاجر نم كلذ |
 تقفصاف لكم تحرخ ىذلا اهحر ىلا تعءحر ىد رانلاىف تصكتو رانلا اهرمضت

 قدا 5 نيذلاو ٍِظ ىلاعت هلوق ةمدب 1 هموق هللامذ ا ا ةئامعبسب |[

 قحلاب الا امهانقلخام نينعال امهنيي

 | ةعبابتلا هلا كولمل ليقو ىن ريغ مأ اين عبت ناكأ ىردا ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو
 | دوو دامك # مهلبق نم نيذلاو ف نوليقتب مهنال لابقالا لبق اك نوعبتي مهتال

 اتاوةكع تيب اولاق اذهتيب ىألاق ةضفودجريزو ٌئاؤل نمزنك هيف تيب لع كلدن انا هل

 لج نمو اهعم اونرقامو نائوالا تكا مهتيشع ىتح تابقاف رانلا تحرخفا هله ١

 ْ بكد ناك ىشايرلالاقو نمل ابةيدوهبلا لسأ ناك كانه نف اهنيد ص ريج- كلذ دش |

 ْ امو ”نمدالاو تاوعسلا انتاخ امو نيهر 2 6# مهانكلهأ م ةرئاكلا 2 |

 | ىأ # ندا ناو لجو نع دلو 6 نول مهرثكا نكلو ةيصنلالع
 هسه يع .٠ ١ دكا ثيل 10178: 1+ ديل

| 

 عوذ سم( مهلبق نم نذلاو)

 عبت موق ىلع فنطعلاب

 اوناك مهنا ممانكلهأ )

 نيركنم نيرفاك ( نيمرح
 تاوملا انقاخامو) ثعبال

 ىأ (امهنيبامو ضرالاو
 (نيبعال) نيسنملانيبامو
 ثعب نكي مل ولو لاح
 ناكب اوت الو باسحالو

 ةصاخ ءانفلل قالا قاخ

 امهانةلخام) ابعل نوكف

 بعللادض دجلاب(قحلابالا
 (نوملعيال .هرثك أنكلو)
 نا ) كلذا قدخ هلا

 قحلا نيب ( لصفاامو

 ةمايقلامون وهو لطمملاو

 لبق نم( مهلبقن نب ذلاو)
 اوناكرملا ,هانكلها) عيتموق

 الفا نيكرشم ( نيمر
 مهك اله نه كموق فاح

 تاوملاانقاخامو) ماذعو

 نم (امهنيبامو ضرالاو
 نيهال ( نيبعال ) قلحلا
 ( قالابالا امهانقلخ ام )

 نكلو ) لطابال ال قل
 ال ) ةكملها ( مهرثكا

 نوقدصيالو كلذ (نولعي

 ءاضقلامون(لصفلاموهنا)

 قئالكلا نب
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 ْ 3 ذغا نم ايش ناكىلو ىأ نع ناكىلو ىأ (ًايش ىلوم نع ىلوهىنغيال مو:) مهلك مهدعوم تقو ( نيءجأ مهتاقيم )
 | لوم لك عايشلاو ماجءالا ىلع ظفللا لوادنتل ريثك ىنءملا ىف مهنال ىلومال ريمضلا( نورصنب مهالو ) هنم اليلق ىأ

 0 زءااوه هنا) هتنادهج رنمالا باذعلا نم عنعال ال ف ورصنيىف واولا نم لدبلا ىلع عفرلا لم ىف (هللا جرنم الا)

 وهو اهرغ موقزلاو رانلاىف اهنكل ايندلا ةرجمث ةروص ىلعىه ( موقزلا ةريخش نا )هلايلوال (ميحرلا )ثادعا ىلع بلاغلا
 لأ نعو مان الا ريثكلا 4 هدّري- رجافلاوه 4 نورشعلاو سماخلا ءزجلا ) (مهثالا ماعط) ليقث ماعط لك
 00 ااا ااا ا ا ا اا ا ا ا م متتتمتك7صسصمصمسلا دي 017 منا ةاءا |

 أ هنأ ىلع بصتلاب متاقيم ”ىرقو 6# نيءحا  مهدعوم تقو  ممناقيم ظ هلابحاو ب 3-5
 ْ وأ لصفلا موي نم لدب © ىننيال موب ولف لصفلاءويىف مءازج داعيم نا ىل مسالا || لاقفمتيلاماعط لوشن ناكف
 اذهاي رحافلا ماعط لق

 لادبانا ىلع لدتسن اذهو

 زئابتلكلا ناكيةسلكلا
 اهانتعم ةيدؤم تناك اذا

 ا

 | اهريغ وا ةبارق نه «# ىلوم #8 لصفلا هلال لصفاا هملع لدال فرظوا مهاقيمل ةفص
 1 3 0 ٍِع ٍ

 | * نورصني مهالو و ءانغالا نم أيش « أبش ط ناكىلوم ىا « ىلوم نع |
 لوبقو هننع وفنلاب 46 هللا جر نم الا 8 ماع هنال ىنعملا رابتعاب لوالا ىلومل يملا
 |١ « زيزملاوههنا وله ءانثتسالا ىلع بصنلاوا واولا نم لدبلا ىلع مفرلا هلو هبف ةعافشلا

 ْ « موقزلا ةرحم*نا © هجرب نا دارا نمل © محرلا م هيدعت دارانم هنم رصنال ا

 | ماث آلا ريثكلا 4 ميثالاماعط ل» تافاصلاىف قبس موقزلا ىنممو نيشلا رسكب ”ىرقو
 | ىتح رانلاىف لهعام وهو  لهملك#© هيلع هدسبامو هلبقام ةلالدل رفاكلا هن دارملاو

 | نسي ورو :يصفحو ريثك نبا أرقو «*« نوطيلاىف لغت 88 تيزلا ىدرد لبقو بوش
 | ميلا ىلفك هل امهدح ا نملاح ةلخ!نا رهظالاذا لهملاأل موقزلاو ا ماعطلل ريمشلا نا ىلع ءايلاب

 | نورخ ًالاونواوالاةمايقلا مويىفاوب ىأ# نيدجحأ مهتاقيمؤظدابعلا نيبهيفدتلا لص ىذلا
 «* نورصن مهالوؤف ًايشدنع مفدي الوهرب رق بيرق عفنبال ىأ# ايش ىلوم نعمل وم ىنغبال موو
 هناول# ضعبل مهضعب عفشي هناف نينم ملا ىندي 6# هللا جرن مالا ف هتلاباذع نمنوعنع ىا |

 ةءارقلا هنع هللاوذر

 ىد وب نأ طرمشب ةيسرافلاب

 ىلع اهلكىباسعملا ”ىراقلا

 مروا نع نم هلاك

 هدذهو اولاق 0 كف

 ةزاحا اهنادهشتةطيرسشلا

 مالك ىف نال ةزاحا الك

 ةرممش ناو ىلاعتدلوق نينمؤملا هللالوابىأ « ميحرلاطهلادعأن مدماقتنا ف ىأ «زيزءلاوه | نآرقلا فاصوصخ برعلا

 دوسالا تيزلاىدردكىأ * لهملاك  لهجوب وهو مثالا ىذىأ# ميئالاماط موقزلا | هتحاصفب زعمه ىذلا
 | دتعااذا راخلا ءاملاكىني 4 ميا ىلغك هرافكلا نوطب ىف ىأ ه6 نوطبلاىف ىلذي ©

 ركمك لا لهملاك هلوق ىف ملسو هيلع هللاىلص ىننلا نع ىردخلا ديعس ىبأ نع هنايلغ

 هل قا لال يدنرلا هحرخأأ هبف ههحو ةورف تطقس ههحو ىلا برق اذاذ تيزلا
 ]| نا سابع نبا نع هظفح لبق نم هبف ملكت دقو دعس نب دشر ثيدح نهالا

 نمهيسلاساو همظن ةبارعو

 الامقئاقدلاو ىناعملا فئاطل

 ةيسراف نم ناسلهناداب لقتسي

 هعوحر ىوربو اهريغو

 داقعالا هلعو امهلوقوملا

 تيزلاىدرهوه(لهملاك)

 ىأ دعي ربخ عقر فاكلاو

 (ىذمرتلا) ءاملا ىأ ( محلا لغك) ماعطال ءايلاو ةرجشلل ءاتلف صفحو م ءايلابو ( نوطبلاىف ىلغت ) ربخ
 ْ ةينابزال لاقب مث للا بوصنم فاكلاذ ملا ىلغكايلغ هانعمو هنايلغ ىبثا ىذلا راخلا

 | هتاقت قد هللا اوقتا اونمآ نيذلاابسأ اي ةيآلاهذه أرق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر

 | موقّلانمةرطق نأول ماسو هيلعهللا لص هللا لوسر لاق مث نولسم منئأو الا نتومتالو
 |١ هجرخدماعط نوكتنع فنكف مهشياعم انندلا لهأ ىلغتدسفال امئدلارادف ترطق

 نع بيرقورفاكن ع رفاكوأشةبا رقنع ةبارق ىنعي ميجىلو ( أيش ىلومنءىلو» ىنغيالءوينيمجا) مهداعيم ( مهتاقيم )
 2 5 نينمٌّوملا نم (هللاج رندالا) تاذعل |نم مهداربامت نوعنع (نورصن مهالو) هللا ب اذعنمالو ةعافشلا نم ًاشبيرق

 | ماعط موقزلا ةرمجعث نا )نينمؤملاب(محرلا) نيرفاكلانم ةمقنلاب (زيزعااوه هنا)ضعبل مهضعب عفشي نكلو كلذك اوسيل
 | ىلغي ) ةباذملا ةضفلاك ةراح لاقتو تيزلا ىدردك ءادوس ( لهملاك) هناتكاو لهخ.ىبا رانلا فر جافلاماعط ( مثالا

 59 راحلا ءاملا (مي1 | ىفك نوطبلا ف



 وس و ع
 ١ 7 ( 3 خيم 7 5

 انس وايل

 8 ةينابزلا هإ لوقملاو لوقلا ةذارا ىلع © هوذخ  هيلغ نم انايغ |

|] || 
١ 
| 

 م هعامد نم هد بقيق هسأر ىلع.

 كعزب كموق دنع ىأ 5 ميركلا زنزعلا تنأ كنا فو باذعلا اذه ىأ 5 قذإ#ا
 ةنزخ ه4لوقيف مهمركأو ىداولا لهأ نعأ انأ لوقب ناك هتلادنعما لهج ايأ نأ كلذو

 نوكشتى أ نو هلمت 5 منها  عيوتلاو فافخمسالا قيرط ىلع اذه راثلا | ظ

 ىأ هي نيمأ ماتم ىف نيقتملانا كي ىللاعت لاقف نيقتملا رقتسم ركذ م قئالوهف |

 ه# قريتساو سدنس نم نوسلي نويعو تانحىف 98 ريغلا نم هيف اونمأ سل ىف

 تلق ناف ربتسا برعم وهو هنم ظلغام قريتسالاو جاببدلا نه قرام سدنسمل
 نأ نم يخل هبنع اذا تلق منعا طفلا ىبرعلا نآ رقلأق عقب نأ غاس فك

 هجاهن» نع هدييغتو هيف فرصتلاب اسرع لع نأ  بيرعتلا ىنمم نالايمعأ كل

 و ١ تبوةعبو لوهسو ىاشو عفانو "ص ا ةلطلَخو فدعا هودوقف ف ءواتعأن)

 هيلع بصدقف م ءطلاهياَع بصاذا هنا الا هءاذعال مح اوهب وبصملا ) ميا باذع نمدسأر قوق وس ل

 1 بوقيو سام نايزالا أرقو رهق هرجو “ىلا عماسع ذخالا لتملاو هورجف |

 | باذعنم ديس زق فاول موي هطسو # م 1-4 ءاوس ىلا #9 ناتغل امهو مضلاب

 ْ باذع مهسو ور قوذند بعل ليقف م ه1 2 قوذن مف تب دحنإا هاصا ناك ميلا

 بو, علنا لع ةلالدال نم ا . سا ىلإ باذعلا فيضا مث م ةغلابملا ميجحاوه

 | هب ءازماسا كلذ هل اواوقو ىا ه« مي وكلا زيزملا تن كلا قذألا عوتلا اذه ضعب

 | كنا بادع وا كنال قذ ىا محلا كنا 0 أرقو “6 هعزب ناك ام لع اعي رقنو

 ْ نيقتملاناوإ هبف نوراعو نو 5 6 نورت هم متتكام ف باذملا اذهىنا هي اذهنا إل

 | 0 6 نيما ميملا فب نوقابلاو صاعنءاو عفان ةءارق وه ةماقا نتاوا © ماقم ىف ٠

 أ 00 0 ةدرجلا 37 لال وسخ ضال حا

 ريرخلانم قرام سدنسلاو فانّئتساوا رالاىف ريمتلا نم لاحوا ناث ربخ 6 قربتسا © |

 ا ءودح ةينايزال لاَ ىأ  هوذخ 4 7-0 ىلاعت هلوق ع نءسسح ثيدح لاقو ىذمرتلا |[

 هوقوسو هوءقدا ىلأ 6 ه وغاب 3 مثالا سي
 | ىلا ىأ © ميع ها

 ١ برضي رانلا نزاخ نا لق “6 ملا باذع ن نم هسأر قوف اوبص مثل راتلاطتوا

 ا هللاق مث 85 هرد ىهنأ دق امج 1 هيف بعل

 ىلا ( مح

 كنال ىأ' 2 تأو ءزهلا لد 0 2 0 تنأ كنا 00 اا باد بو اوملا

 زكام ىلده مضل او كش ١ 00 م ىنعم ىف 2 ع ا هال قو ا ساس ناك

 ند ٠ (نيمأ) ا |

 نيمأوهفةنامأ لحرلا نمأ

 ه.فمصوف نئالنادضوهو
 اك نال ةراعسا ناكللا

 هيحاص,فوذاعاك فرخلا
 هراكملانم هيف قلي اع

 لدب( نويعو تانجىف )
 نوسلي ) نيمأ ماقم نم
 قرام ) سدمل_س نم

 بيرعءت وهو هنم ظاعام
 5-- اذا ظفللاو ريثسأ

 ايعأ نوكي نأ نع جرخ
 لع نا بيرعتلا ىنعمنال

 هيف فرصتلاب ام ىع
 هحاهتم نع هريسغتو

 هحوأ ىلع هلارحاو

 عقب نأ غاسف بارعالا |[

 لهج ايا اودْح ةينابزلل
 00 هولتلتف (هواتعاف)

 ىلا هءاويهذاو هوقوسف

 طسو ىلا (ميحجلا ءاوس “
 اذ اراقوف اون مص مث )رانلا

 ( ميه باذع نم) هسأر ىلع
 (زيزملا تناكنا) لهحابا 5 (قذ) ديدخلا مهاقع 2 4 نسم © م 9 2 برغي امدعإ راح 0

 مدكام) باذعلاى نمي (اذهنا) مهيلع مركتملامركلا كموقىف ززمتملازبزعلا تنا كنا لاقبو مهبلع (ركلا) كوك

 م ( نيقتملا نا ) .نوكيالهنا امندلاف نوكشت (نودتمدب

 ِ (تانجحف) باذعااو لاوزلاو ,توملانم ( نيمأ 0 ناك
 جامسدلا ند نئامو ( قربتساو ( جاببدلا نم فلام ) رس : '

 ( ماقمىف ) هياحساو ركبأبا ىنمي شحاوفلاو كرسثلاو رفكلا ن
 نوسدأب ) لسااوناللاو ءاملاو را راهم 30 (نو« عو)نيتاس



 اجدد كلك ا اع ونزع نا (كلذك)سنالل تأوهو مهلا ىف (نباب ثم ىنرعلا نا رقلاىف

 ( نيع) اهضاس ةدددشلاو نيعلا داوس ةديدشلا ىهو ءا 0 ع (روح) ايلاب ىدع اذنلو
 اءساو ىهو ءانيعمج

 ةنملاىف ا نيفاخلا ءزخلا + نوبلطي ( اهف نوعدب )

 ررضلا داونو عاطقنالاو

 نوقوشدال زاراثكالافرب

 (توللا) ةنجلا ىل (ابف
 ىا (ىلو الا ةتوملاالا)ةتبلا

 ىلا ىلوالا ةتوملا ىوس
 نكل لءةوامندلا ىفاهوقاذ

 امندلا ىف اهوقاذدق ةتوملا
 مسجلا باذع مهاقوؤ )

 لضفلل ىا (كي رنمالضف

 ردصم وأ هل لوعقم وهف

 هلوق نال هلبقامل دكؤم
 ميعجلا باذع مهاقوو
 ديعااناآل مهل هنم لضفت

 ًايسش هللا ىلع قس ال
 باذملا فرص ىأ (كلذ)
 زوفلاوه ) ةنطلالوخدو

 اذ( ةارارش اعاف مظعلا

 هركذ ىرحدقو باتكلا

 كناسلب ) ةروسلا لواىف

 نوظءت (نورك د مهلعل

 ةدايزلا ىف ( نيلباقتم )
 ماقم اذكه ( كلذك )
 ةيللا7 ق١ نيكما وللا

 مهانرق ( معانحوزو )

 راوحي ( روي ) ةنجلاف
 نيعالا ماظع (نيع) ضي

 نوعدب ( هوحولا ناسح

 ةنحلا ىف نولأسي ( اهيف

 فلتخساو نيل اة يل ءانيعلاو ل ءايلاي ىدعكذاوز 4 هانت 2 ” نيع ا

 راضحاي نورمأيو نوبلطي 6 ةهك اف لكب ايف نوعد. 8 نهريغوا ايندلاءاسن نهناىف !

 امىأ هك كاذكإلل اضعب مهضعب لباقي ىأ 45نيلياقتم# باىعالا هجو ىلع هللارجاو

 لوزا نم ( نيا ةمكة دع ) كه
 | مضض مهلا و 4< نيلباقتم 0 0( لا رمل قدتموا برس ةئه ظلعأم قا 1

 ا راما بيور فن لد لثم مهانبنا وا كلذك سمالا 2 ؟ كرذك © ضع ع

 ررضلا نم هَ نينمآ 0: نامزالو ناكع اند 0 صصخا ال هكءاوفلا نم نوء_كثنام

 | عطقنم ءانثتسالاو اعاد اهف نوحي لب 7 ىلوالا ةتوملاالا توملا اف نوقودال 0

 توملاب اهفراشي نمؤملاو ةتحللاوأ اهلاوحا لوا توملاو ةرخ الل ريوصل او لصتم وا

 لاق هنأكف توملا عانتماو ىفنلا ميممت ىف ةغلابملا ءانثتسالاوا اهيف د اقر دنع اهانعا ثنو
 باذع مهيقوو 0 لبقتسملا ف ىلوالا ةتوملا قوذ نكما اذا الا توملا اذ نوقودال

 ءاطع كلذ لكاوطءاىا 1 كرر نم ذاضف 0 ةغلابملا ىلع مهيقوو عرفو محملا

 ضصالخ هنال *# ميظعلا زوفلاوه كلذؤ# لضف كلذ ىا عفرلاب“ىرقو »< هنم الضفتو

 كتاب ءانلزنا ثيح هانلهس # كناسلب هانرسي اعف كِل بلاطملاب زوفو هراكملا نع
0 0 0 2 0 0 

 ملال هب نورك دف هنومهش مهلعل 83 نور دش مهلعا ةروسال ةكلدف وهو

 مهانحوزو#» ناب مهانمرك(( و )كلذك سابلاونويعلاو تانإلان م انقصواع مهانهرك ١

 ىا نهلاحاوزا مهانلعح لقوج وزتلا دقعنم وه سيلو نهم مهانرق ىاةكنيعر وح

 نهضاَس نم فرطلا را لقو الا تايقنلا ءاسنلا نم روخلاو نينا نينا مهاناعج
 ه« ةهكاذ لكب ايف نوعدب © نينبعلا ضاس تاديدشلا روحلا ليقو نهنول ءافصو

 اهف نينمآ لبقو ارضع نمو اهدافن ن
 ىا 4 ىلوالا ةتوملاالا توملا انف نوقوذال 8 ناطيشلاو باصوالاو توملانم

 نكل ىنمعالا لبقو امندلاىف اهوقاذ ىتلا ةتوملا ىوس ةتبلا توملا

 20| 1 ||| لقو اعوقاذدق وإلا ةتوملا نكل توملا ايف

 نوقلي ةئجلا بايساىلا هللا فطلب نوريصي نووع نيح ءادعسلان ال ةنللا توم نم

 ةنللاىف نوقود ل
 نوقودال هريدقو

 - 2 د ه2 ص

 ١ مهلاصتال ةنخلاىف هن ةكانندلاو مموم ناكف ةنحلاىف مهلزانم نوربو ناحمرلاو حوزلا |

 لصوام لكى نعي 4 كب رنم الضف ميسا ب باذع مهاقوو © اهايا مدهاشمو امايساب |
 ا

ْ 
 : | هللا ليغ كلذ مهل لصح اعا ةنخلاب زوفلاو ر راتلا 0 صال ن مم نوقتملا هيلا

 ىا 5 كناسلب هان رسي اعاف معلا زوفلاوه كلذ 9+ هنم الضفت م كلذ لمفو ىلاعت

 نوظعتب ىا 6 نوركذت مولعل 3 هذ رب 0 ها ٍ ىلع كَ رقعلا انهم

 دهس 2-2-7

 (نينمآ ) ةهكاف لك ناو'اب ( ةهكاذ لكب ) ةنجلا ىف نوطاعتب لابو تاذدملاولاوزلاو توألانم

 | (مسط باذع ) مهبر مهنع عفر (مهاتوو) ايندلاىف توم دعب (ىلوالا ةتوملاالا توملا) ةنلا ىف ( اهيف نوقوشال)

 ةرفاولا ةاماا ( ( ميظملا زوفلاوه ) نملا ( كلذ )كير نم ءاطع لاقو كبر نم انه( كبر نه الضف ) رانلاب ادع

 |ارطخ ىلل ( نوركذتي مهلعا ) نآرقلا ةءارق كيلع انوه لوق (كناسلب هانرسي اف ) رانلانه اوجنو ةنجلاب اوزاف
+ 

2 



 ل و 111111

 نوئالثو عبس ىهو هب 00| ةروس فس رئاوسلاتب لت نور( نوبقت سونا ) لع 0

 با لا لذ ) ياو ءادتالاب ةعوفرس ىهف ةروسا امسا المح نا ( ج)  ميحزلا نجسرلا هللا مب ذبل

 باتكلا ليزتت ناك ؛ ةيثالا ةروس ١ فورعلل اديدعت. 7 هو. رين امج ناو ليزتتلل ةلص ( هللا نب
 ةريخ .فراظلاو ادتيم

 هماقتلا ىف ( زيزعلا )

 ناآ) هريبدتىف (مكلا)

 ضرالاو تاو_لاى

 لع تالالدل ( تايآل

 نوكينازوجيو هتينادحو

 لختام نورظتنم © نوبقترع مهنا مه لحمام رظتناف 6 بقتراف آلِ اورك ذنب |

 نوءبس هلرفذتسي مص ةدللا دلل قل لام مح ًارقنم مالنلا هيلع ىتلآ نع« كب.

 هل اروفغم مج ةعج ةليا ناخدلا ٍح ارق م ٍلسو هيلع هللا لص ةئعو كلم فلا ١

 م ةيا نونالثو تسوا عبس يه ةيكمةيثبا ةدوس تمس

 م رجل علال مست

 رامضا ىلا توهحا باتكلا 1 هريخ ًادتبم مس تاءج نا 4 باتكلا ليزنت ج 5

 زيزءلا هللا ٠ نم 0: هربخ ع ليز ناك فورد 1 ادب دعت املعح ناو ح ليزنت لثع

 ا تاوععلاىف نا 0 مسقل اباو>و هتفص باتكلاليزنتو دن سقم مح ليقو 5 يكحلا ١

 ىف نا ىنعملا نوكيناو هرهاظ ىلع نوكي نا لمحت وهو :# نينمؤملل تايآل ضزالاو ١
 | ريهضلاىلعامفطع نسدالو ه4 ةبادنمثسر امو مكفلخ ىفو © هلوقل تا وما قلخ أ

 | © نوبقتسم مهنا # باذعلا مها رظتنا ليقو كب رنم رصنلا رظتناف ىا ©تقترافإ#

 | ةياب ةخوسنم ةيآلا هذه لبق كتوم نورظتنم لبقو مهعزب كرهق نورظتنم ىأ
 ناخدلا مح ارق نم ماسو هيع ىلا“ هللا ىلص هّللال وسر لاق لاق ةربرهىبا نع فسلا [ ظ

 رعو بيع ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرخا كلم فلا نوعبس هلرفغتس ملا ةلياىف | أ

 لاق لاق هنعو ور ا كم وه راك ملا لاقو فدعص وهو هتاور دحا مث نبا |

 ىذمرتلا هح ردا هلرفع ةعجا ةليل ناخدلا ح أرق 5 نع ماسو هب هيلع هللا ىلص هللالوسر 1

 ملعا هللاو فبعض هياور دحا مادقملاوبا ماش لاقو

 تاومعملا قلخ ىف نا ىنعملا

 (نينمُؤإل) تاي آل ضرالاو

 ) مقلخىفو) هلوق هلياد

 نه ثببامو ) فطعيو
 فاضملا قاخلا ىلع (ةباد

 ريم هلا فاضملا نال

 فاطعلا عمت لصتمرور#

 راظتلاف (بقت راف) نآرقلاب

 منا ) ردب موي مكاله

 نورظتنم ( نوبقتمع
 ردي مون هللا رهكلهاف كك اله

 رك ىتااةروسلا نمور |

 ةيكم اهلك ىهوةيئاجلاف | مده ىهو ةيكم ىهو ةعي رشلا ةروس ىمستو ةيثاملا ةروس ا ْ
 عبرأو ةئاقس اهتاطلكو | مد نافلاو ةلك نوناعو ناتو ةئامعبراو َةب نوثالثو عبس 8 معا لكون 3

 م افر دع ع وكلا دخلا

 م7 رحل علاش د 6

 6 ضرالاو تاومسلا ىفنا ميكمملا زيزعلاهّللا نم باتكلا ليزنت محلل لجو نع 5 1
 راتخما رداقلا ةردق ىلع نالدب نايظع ناقل امههو ضرالاو تاومسلا َقلَخف نا ىا
 ا مارين 0 5 هك 0 0

 نافل اهفورحو نوعبرأو

 7 فرح ةئاقسو
 7 ميحرلا نجلا هللا مسي و

 سايعنا نءهدانسابو

 لوقب ) مح ) ىلاعت هلوقىف

 نب ىأ ناك ايهاب ىضق

 ليزتت هن مسقأمسقلاقو

 ' ا لقو يعسالدا سأ( م 0 ا :.1 ةمقثلاب 00 هللا نم 1 اذهنا ( باتك

 كلذ ريغو باحءلاو مومتلاو رمقلاو 8 نم تاوعسلا ىفام (تاوعسلاىف نا) هلاضقو هسأىف ميكحلا هناطلسو هكلم ىف

 ممناعاق نيقدصملا (نينمؤلل) اربعو تامالعل (تايآل) كلذريغوراحلاو لابملاو رمشلانم ضرالاىفامو ( ضرآلاو (

 حاورالا ىوذ نم قلخ اهفو ( ةباد نم ثبءامو ) مكل ةربعو ةيآ لاح دعبالاح مكلاوحأ ليو ( كفل ىفو



 ّْ ءاذ) قزرلا بيس هنالدبىمسو رطمىا ( قزر نم ءاعسلا ن٠ هللالزناامو راهنااو ليللا فالتخاو نونقوي

 "اذه عفرلاب امهريغو ةزجوىلع بصنااب ( نولقع موقل تايآ ) ىلعو ةزم عرلا ( حايرلا فيرصتو امنوم دعب
 االتساو قرا تالمتف' امهتاقم واولا تعقاىؤفو نا تيصن اذانالماعلاف تءعفروا تدصن ءاوس نيلماد ىلع فطدلا
 رهذم اذه فالتخاو ىف راو تايآ ىف مفرلا تلع ىفو ءادتنالا نالءاعلاف تعفراذاو تايآىف بصالاو راهلاو لالا

 ذلاو ىف راما ىلع نوكي نا هدنع ةيآلا ع رخو هزيال هناف هيوبيس اماو نيلماءىلع فطعلا زوج هنال شفخالا

 نا ةءارقءدؤيو ةيالاءذه 4. ]2- لبق نيتن آلاف 4نورسشعااو سماخ اءزملا) ىفرك ذميدقت هد

 فالتخا قو ةنعهللا ضر

 نا زوو راااو ىلاللا
 ناضتتالا تاس

 رورحلا ءانتعقنا دف

 | وا هلبقام ىلع افوطسو
 تاي آلا ديكوت ريركل ا ىلع
 تايآ لق هنأ اك ىلوالا ىف
 ىه رامكاي اهعفرو تابآ

 1م هعام#-|و هعونتو هثب ناؤ نيلات الادحاي هيلا فاضملاىلع هفطع لب رورحملا

 | لو هك نونقوب موقل تايآ و؟ راتخلا عناصاا دوجحو ىلع لئالد كلذ ريغ ىلا هشاعم
 فالتخاو# مسالا ىلع الج بمنلاب بوق» و ىناكلاو ةزج أرقو ةءاهعسا ونا لحم ىلع

 | هبيس هتالاقزر ءامسورطم نم *# قزر نه ءاعسلا ند هللا لزنا امو راهنااو لبللا

 ١ اهناهج فالتخاب #4 حايرلا فيرصتو #9 اهسبب هك اهتوم دعب ضرالا هب ايحاذ ف
 ١ نانءارقلادبيف ه؟نواقعي موقل تايآ 9 عرلا فيرصتوىئاسكلاوةزجأر قو # اهلاوحاو
 تايآ بصنيوا قرمس#! ناالا ناوا ءادتنالاو ىف نياماع ىلع فاعلا امهمزايو

 فالتخال ثالثلا لصاوفاا فالتخا لعءلو ىه رامخاب عفر وا صاصتتخالا ىلع 5 1

 هلئالد تايآ كلتىا 4 هللا تايآ كات  روهظلاو ةقدلا ىف تايآلا تايالا مد قا
 1 ْ 0 الآ 29 ةرودعااو لكشااو قللأىف ا قالتخا ىلع تاناوحلا عيجس نم نيفصتملانارخ لا ريخأتو كا ا | ليلو نقلا ل

 ظ *6 نونقوي موقا 9 راتخلا 0 را ا ع داس تلاد | نا ان كل
 ظ لوطلاو ءايضلاو مالظااب ىندي ا و لبالا فالتخاو # هريغ هلاال هنأ ىكإ ضال

 | دايعلا قازرا تتيح وه ىذلار طملا ىنعي ف قز رند ءامسلا نم هللالزئاامو 3 رصتقلاو | كا ولع |( ع ارظن

 في رصتو + اهسبب دعب ىا 6 اهتوه دعب ضرالا ع رطملاب ىا  هبايحاف 0 :

 ١ ' كاذريغوةدراب اوةراخلا انهو بون اولاعشلا ور وبدلا واصلا اهنف اهءاههىف ىا هي حايرلا
 ]| موقلونينمؤلل تايآل هلوقىف بينرتلا اذه هجوام تلقزاف *« نولقعي موقل تايآ ع
 ١ رظنلا لئالدلا هذه ىف اورطناذا دابعلا نم نيفصنملانا ءانعم تلق نولقعيو نونقو»

 ١١ ىلع رداقلا هل الا هنا اورقاو ةياونمتاو عئاص نم اهلدبال هناو ةعونصم اها اولع ميلا ْ

 | مهلع هسا دكني سبللا منع لازو اناا اودادزا رظنلا اونممأ اذا مث. ع لك

 ١ هللاتايآ كلت قع هباتك رارسا ىف هدام هللانع اولقع نيذلا ءالقعاا ةصزيف اودعو

 ا
| 

| 
| 

 اهل دبال هناو ةعونصم

 اذافدتلاب .اونم اف عناص نم
 مهسفنا قاخ ىف اورظن

 لاحملا لاح وهيل

 ىلع رهظام قلخ ىفو
 كوتدصا نم !'ضرالا

 انامعا اودادزا ناوبحلا

 7 «اهولتنإ) لوزنو راجلاو لبللا فالتخاك تقو لكىف ددجمتىتلا ثداوحلا رئاسىف اورظن اذاف اونو

 صاخو مهلع كحمساو اواقع اروددو الوبقو الامثو ابونح حايرلا في رصتو امتوم دعب ضرالا ةايحو راطمالا
 ٍ هلوقو ( هللا تايآ ) تايآلا كلت ىا ةمدقتملا تايآلا ىلا ةراشا (كلت) معاق

 ءدايزو راهلاو لبالا بيلقتيف ( راعلاو لبللا فالتخاو ) نوقدصي ( نونقوب موقل ) ادبعو تامالع ( تايآ )
 ايحاف ) رطم نم ( قزرنم ءامدلا نم ) هتلالزنأ اهفو (هتلالزنأ امو ) ركل ةربعو ةيآ امهتيحتو امءاهذو ا.بناصقنو
 |انع حايرلا بيلقتىفو ( حايرلا فيرصتو ) مكل اربعو تامالع امتسومو اهطل ( !متوعدعب ضرالا ) رطملاب ( هل

 ةلاتايآ ) هذه (كلت) هتلانمامانوقدصي (نواقعإ موقل) اربعو تامالع (تايآ ) ةجرو ابادع ارومدو الوبق الاعثو
0 
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 لهسو هرعوباو ىزاج 4 نونمؤب 1 0 0 0 أ 0 دعب ا 14 هن
 (هللا تايآ. مهس) مانآلا فارتقاىف غلاب . ( ميثا) باذك ( كافالكل ليو ) دم اب لق ربدقت ىلع مهريغ ءاتلآيوأ صفحو
 تاياآلاب ناعالا نع (اريكتسم ) 0 مين وهرفكى ع لبق (رسدي مث ) هللا تايآ نه لا 0 ةفصرح عطوم ىف
 ةلالضل | ىلع رارصالانال مث '”ىجو هللا نيدل اراضم ناكرم لكى ةماع ةيآلاو نآرقلا عات“ا نع سانا اهب ل ا ثيداحا نم ىرتشي ناكامو ثرحلا نب رضنااىف تازن لق هدنع ام ايجمماهل ايردزم قا نم هد قطنت امل ناعذالاو
 ٠ نأ ) لوقعلا ىف دعتسم 4 ةساللا ةروس ) نارقلا تانآ عامس 41 2 دنع ناعالا نع زاكتتسالاو .

 ةففخع ناك ( اهيععس مل

 اسهعمسي مل هناك لصالاو
 نأشلا ريمض ريمضلاو

 ىلع بصنلا ةلجا لو
 ريغ لثم رصي ىا لاخلا

 باذدعب هرششبف ) عماسلا

 رهظياريخ هريخاف ( ملا

 ملعاذاو) ةرمشبلا ىلع هرثا

 هغلب اذاو ( اش اننايآ نم
 هنا ملعو اهايآ نم 0

 يلح 1( اهدا ) ايم

 ل ملو (اوزه) تايآلا
 اذ هنا راع الل ءذحتا

 ثيدح ابق 9و دن ةسيتلم وادب نيسيتلم 6# قحاب راشالا ىنءماهللءاعلاح# كيلعاهولتن وع ْ

 ىنبعا كلوق فاك ميظهتلاوةغااب لل هللا مسا دقن هللا تايآ دعب ىا * نو:م وت هنايآ و هللا دعب

 ةولتملاهلث الد هتايآو ثيدحلا نس>الزنهللاهإوةكنآر قااوهو هللا ثيدح دعب واههركوديز

 نونمؤي حوروورعوباوصفحو نايزاجملا أر قو # نيفصولارياغتت فطعااونآر قلاوا

 هللا تايآ عمسب ولف مان آلاريثك## ميثا و» باذك 5 كافا لكل ليو لن هلبقام قفاويل اياب
 داعبتسال مثو تايآآلاب ناعالا نع  اربكتسم لف هرفك ىلع ميقب #8 رضي مث هيلع ىلتت
 هك اهعمس مل ناك لي ةعاهروزب مث توملا تارغىر.د#هلوقك تايآآلا عامسدعب رارصالا

 ريغ لثم رصصي ىا لالا عضوه ىف ةلجخاو ناشلا ريم فذحو تففضف هناك ىا
 اذاو مكلاوا لسالا ىلع زاخو زارا لع # م ١١ باذعب ءرشبف عماسلا

 مهل كئاوا اًوزه اهذذنا ب اهنم هنا ٍلعو انأيأ نك نع 5 اذاو .6 أيش اننايآ نم لع

 هتدافو اضايآل ريمضلاو ٌؤزهلا 0 انف ىرب ناريغنم كلذا 5 نيهم باذع

 ملو اهلك ت ايآآلاب ءازهتسالا ىلا رداب تايآآلا نه هنا ٍلعو امالك عمم اذا هنإب راعشالا
 : ا ا 8
 هام مال مهمادلق نم 5 مهئارو نم ة ةي الا ىنمع هال 3 هععسأم ىلع رمصتش

 نضاخ .تايآلا هلج نم ١ 6 نونمؤي هتايآو ف ماب دعب ىا 5 اع ثيدح ىأبف قلاب كيعافلا“ ْ
 تايآلا عيم «ءازهتسالا ف ثرحا نب رضنلا ىنعي مث بحاص باذكى ا * ميثا كافا لكل ليو ىلاعت هلوق 4ع

 ءازرتسالا ىلع رصتق ملو دا ناك اريكتسم رمصي مث هيلع ىلتت 0 لا تايآ ىنعي 4 هللا تايآ معدي 00
 4 اوزه اهذتا ؤ نآرقلا تايآ ىنعي 7 ايش انتايآ ع نم لع اذاو 0 باذعب هرمثتق

 عج رينا زوو هغلب اع

 ىنء»ىف هلال ”ىشىم لا يملا
 ةيهاتعلاىبا لوقك ةيّآلا

 نيكافالا هل وعل م ”| كاذا لكىلا ةراشا (كئلوا) ةيتعدازا ثدح# افكي ىدهملا ماعلا وهلا « ةقلعمايثدلا نم ”ىشب ىسفن

 موج ) مادقوا 2 اهيراون ىتلا ةهجلل مس | ءارولا مههادق نم (معارو ند هز زخم ) نيهم باذع ملا

 دياتك ( هتايآ ورهللا مالكدتب ( هللادعب) مالك( ثيدح ىأبف) لطابلاو قل انايبتل (قالاب) اهم لل ربح كيلعلز'(كيلع اهولتلا

 (كلذأ لكل مدو نم منهج ىفداو ليو لاقيو باذعلا ةدش (ليو) نآرقلا اذهب اونمؤيرملنا (نونمؤي) ِباعلش ش
 مق( رصي مث) ىبلاورمالاب هيلعأرقتهيلع لتتمتلا تايآةءارق (هللا تايآ معسي) ثرهانيرضن وهورجاف (ميثأ) تالا
 1 ( ءرشنف ) اهم ما همعس مناك ) نآرقلاو !سودهيلع هللا ىلص دمحم ناعالا نع امظعتم (اربكتسم) ه ركل
 (نيههباذع مهاكئاوأ) ةيرحم“ (اوزهاهذختا ايش) نأ رقلا (انتايآ نم) عمس ع اذاو) اربصردب موي لتقف عيحو (مبلا :

 ميج توملادعب مهمادق نب( ل
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 م ف نبيهم باذع مهل 3 هي هتفص هده نم ىلا ةراحشا 4 كئاوا 3 ع رت ىا

 اسدلاف ممزَخ كلذو / مهج مهماما ىعيإ 3 8 مهد مه عارو نه ىلاعت لاقف مهفص يفصو



 ركرالاهاحاذ) قزرلا بيس هنالدب ىعسو راظمىا ( قزر نم هاعتلانه هللالزناامو راهلااو لمللا فالتخاو نونق و

 : نم اذهو عفرلاب اههريفو ةزجوىلع بصنااب ( نول_قعي موقل تايآ ) ىلعو ةزح حررلا ( حابرلا فيرصتو امم دعب

 فالتخا او قرا تلممف امههاقم واولا تيقاىفو نا تيصن اذانالماعااذ تءفروا تدصن ءاو_س نيلمام ىلع فطءلا

 بهذ اذه فالتخاو ىفرطاوتايآ ىف عفرلا تاع ىفو ءادتنالا نالداعلاف تءفراذاو تايآ ىف بصنلاو راونلاو لالا

 ىذلا وىف رام ىلع نوكي نا هدنع ةيآلا 3 و .هزيجال 7 هوبيس اماو نيلماعىلع فطعلا ز زوج هنال شفخالا

 هوعسم نإ ةءارقءدؤرو هب هلا 7 رمح لبق نين الاف «نورشعااو سما اءزلا) ىفر 5 ذميدقت هلسح

 ١ فالتخا ىف وهن هللا ىذر

 نا زوحمو راهنااو ىلاللا
 ناستعالا ل تا

 1 معي هب هيامل هعامم“ او هعونبو هثب ناذ نيااق> الاداب هيلا فاضملا ىلع هفطع لب دورا

 ا لو هي نونقو موقل تايآ لِ ران وما عئاصلا دوو ىلع لل الد كلذ ريغ ل 500

 1 فالتخاو# مسالا ىلع الج بهنلاب توقعي و قاسكلا وأ: ةزجح ًارقو د اهع“ا ونا لحم ىلع

 هبيس هنالاقزر هاعمو رطم نم ه# قزر ند ءاوسلا ٠ 0 هللا لزنا امو راها او لبللا

 || اهنايج فالتخاب ه6 حايرلا فيرصصتو © اهسببإ 7 امتوم دعب ضرالا هم ايحاذ ٍ

 : نانءارقلادف هك نواقمي موقل تايآ حيرلا فيرصتو ىف انكل اود دوا ردو دع اهل اوحاو

 تا بصنخنوأ قرع نا الا ناوا ءادتنالاو ّق نياماع ىلع فاطعاا امهمزلو و

 فالتخال ثالثلا لساوفاا فالتخا لعلو ىه رامضاب مفرب وا صاصتخالا ىلع ع
 ع 3 ت١ ًّ ف 5 -_ كانا مدقت ىف ىئعملاو

 هلثالد تايآ كلتىا # هللا تايآ كلت  روهظلاو ةقدلا ىف تايآلا ا
 3 : : 249 هي فتح لح هطي.سوتو ناشالا ىلع

 أ 46 تايآ ## ةروعااو لكشااو قالاىف 0 فالتخا ىلع تاناورحلا عيج نم نيفعتملانارخآالاريخألو

 | 4 نونقوي موقل 0 راسل 0 هلالا هءاو اهتلخ نم ةيادحو ىلع لدن تالالد اورظن اذا: واسعلا نه

 ايعلا قاز الآ ارطملا د 4 ىز 0 ضرالاو تاومسلاىف لوطااو ءايضلاو مالظااب ىنعي # راهلااو ليالا فال_تخاو # هريغ هلاال هنا ىنعي
 دايعلاقازرا بيس وه ىذلارطملا ىنعي # ىقزرزم ءاعمانم هللالزئاامو 5 رسل اناس ل

 رورجلا ءاضقنا دعب

 وا هلبقام ىلع افوطعمو

 تاي آلاديكوت ريركتلا ىلع

 تايآ لق هنأ اك ىلوالا ف
 ىه رامي اهعفرو تايآ

 في. رصتو 9+ اهسبب دعب ىا 6 انوه دعب ضرالا 36 رطملاب ىا 6 هيابحاف

 | كالذريغوةدرايل اوةراخلا اهو بونلاولاعثلا ور وبدلا وارصلا انف اماهمىفىا هش حايرلا

 موقلونينمؤملا تايآل هلوقىف بينرتلا اذه هحوام تلقناف 6 نواقعي موقل تايآ ع

 رظناا لئالدلا هذه ىف اورطنا ذا دابعلا نم نيفصنملانا هانعم تلق نواقعيو نونقوب

 ' | ىلع رداقلا لالا هنا اورقاو ةباونم5 مئاص نم اهلدال هناو ةعونصم اهنا اولع محلا

 ١ لع م هه رق سلا :ء لازو اناا اودادزا رظنلا اونممأ اذا مث ل

 ؤ هللاتايآ كلت ترسل هداسع هللا نع اولقع نيذلا ءالقءاا ةصزىف اودعو

 اهل ديال هنأو ةعونصم

 اذافهللاب .اونم اف عناص ند

 مهسفنا قاخ ىف اورظن

 لاحىلا لاح نم اهلقننو

 ىلع رهظ ام قاخ ىفو
 فونص نه ضرالا

 اناا اودادزا ناويحلا

 «اهولتنإ) لوزتنو رامااو للللا اا لكىف ددجتىتا ثداوحلا رئاسىف اورظن اذاف اونقاو

 صاخ و مهلعركممساو اولقع ارويدو الوبقو الاعثو ابونح حايزلا في رصتو اهتوم دعب ضرالا ةانحو راطمالا

 هلوق ةو ( هللا تايآ ) تايآلا كلت ىا ةمدقتملا تايآآلا ىلا ةراشا (كلت) م مهدق

 5 ااا ءالذو ناكها لدا يس ( نانا ل لئلا تالتتلاو ] نؤقدسي ( نونقوب موقل ) اربعو تامالع 00

 يحاف ) رطم نم ( قزرئم ءامدلا نم ) هللالزنأ اهفو (هتلالزنأ امو) ركل كلو ربعو هاا انو [يانهذو (نءبئاصق

 انبع حابرلا بيلقتىفو ( حايرلا فيرصتو) م ككل ]ريعو تايئادع امدوسو اهطخ (ابن ا مرا رطل ( د هن

 هللاتابآ ) هذه (كلت) هللا نمامانوقدصي 00 موتا) اربعو تامالع (تايآ ) ةحرو اباذع اردو الوبق الاعثو



 كيا ا ا 6 3 1 ا ا اوما لا ز ا و ا 1. 53 9 هه ا ”س ا و م" ور لك و4

 هللادب ثيدح ىأبف ) ةراشألا ىنم» نم كلت هدلع لدام لماعلاو ( قلاب كلع )واتم ىا لالا ,
 لهسو ورعوباو ىزاح ( نونهؤي ) ديز مرك ىنبعا نوديريهمركودبز ىنعأ مها وةك هللا تايآ دعب "0 هتالآو

 (هللا تايآأ عمسي) ماثآلا فارتقاىف غاابس ( ميثا ) باذك( كافالكل ليو ) دم اب لق رب دقت ىلع مهريغ ءاتلابو صفجو

 تايآلاب ناعالا نع ( اربكسم ) هيلع ميش وهرفك ىلع لبق ( رص مث ) هللاتايآ نه لاح ( هيلءىتت ) ةفصرج عضومف

 ثيداحا نم ىرتشي ناكامو ثرحلا نب رضنااىف تلزن لق هدنع اع ابجيماهل ايردنم قام هد قطنت امل ناءذالاو
 ةاالضل ىلع رارصالا نال م “جو هللا نيدل اراضم ناكنملكف ةماع ةيآلاو نآرقلا عامتتا نعسانلا اهب لغشي 3 معلا

 ' نأك) لوقملا ىف دعبتسم 4 ةيئاملا ةروس ) نآرقلا تايآ عامس 4:41 ريم دنع ناعالا نع رابكتسالاو
 ةففع ناك ( اهمعس مل

 اهعمس مل هناك لصالاو

 نأشلا ريمض ريملاو

 ىلع بصنلا ةلجا لغو
 را نار ىاا لأكل

 | ثّيدح ىأف هدي ةستام وادب نيسيتلم 46 قلاب ف ةراشالا ىنمهاهلءاعلاح 6# كيلعاهولتن لع
 ىنبجع ا كل وق ىفاكم ظعتلا وةغاايدل هللا مسامدقت وهللا تايآ دعب ىا #4 نونموتهتايآ و هللا دعب

 ةواتملاهلئالد هتايآو ثيدحلا نس الز: هللا 4 وةكنآ رقلاوهو هللا ثيدح دعب واههركود.ز

 نونمؤإ حوروورعواو صفحو نايزاحلا أرقو #4 نيفصولارباغتل فطعلاونآر قلاوأ
 هللا تايآ عمسي ولف ماث ًالاريثك## ميثا لذ باذك5# كافالكل ليو 9: هلبقامقفاويل ابلاب
 داعبتسال مثو تايآآلاب ناعالا نع *# اريكتسم لف هرفك ىلع مق 6# رضي مث هيلع ىلتت
 هاهععس مل ناك لي اهر وزب مث توملا تارغىرب #هلوقك تايآآلا عامسدعب رارصالا

 ريغ لثم ريصي ىا لاسحلا عضوم ىف ةلجلاو ناشلا ريم فذحو تففخف هناك ىا
 اذاو 0 مكلاوا لصالا ىلع ةراشالاو هرارصا ىلع 4 ميلا باذعب هرشبف 00 عماسلا 5

 مهل كن وااو 0 1 لع اهنم هنا عو اننايأ نم ىش - اذاو .6 ايش اننايآ نم ع

 هيدافو انهي ال ريوضلاو قؤزهلا بسامام اف ىرب ناريع نم كلذ هك نيم بادع

 ملو اهلك تايآآلاب ءازهتسسالا ىلا رداب تايآلا نه هنا لعو امالك ممس اذا هنإب راعشالا

 مال مهه | دق نه 4 مهج مهئارو م ف ةيآلا ىعع دمال ا هعع“ أم ىلع رمش

 5 نوئمؤ دنابآو 0 هللا باتك دعب ىا 3 هللادعب ثيدح ىأبق قالا كيلع اهولتن

 ثرخا نبرضنلا ىنعي مثا بحاص باذكى ا مثا كافا لكل ليو ل ىلاعت هلوق

 اهمعسا مل ناك اريكتسم رم 6 هيلع لس 0 نآ رقلا انآ ىعل 5 هللا ثايآ عمل 0

 تاذدعي هريشيق ) مماسلا

 رهظياربخ هربخاف ( ميلا

 ملعاذاو) ةرسثبلا ىلع هرثا

 هغاب اذاو ( أيش انتايآ نم
 هنا معو اننايا نم ”ىش

 طا( اهدحمأ )انهم

 لقب ملو (اوزه) تايآلا
 اذ ها راعسشذال هدا

 هنامالكل ا نم ”ىثب سحا

 ضاخ تايآآلا ةلج نم
 تايآآلا عيمجءاز مسالا ىف
 عحربنأ زوحيو هاب اع رع ف نآرقلا تايأ ىنعي *# أيش انتايآ نم لع اذاو مما بادعب هرسثبف 4 ]وه 'اهدوا 8+ نأ رقلا"تانآ ىف 24 اشءاننا)' ١م (عاذآو ىلإ تاك 20 14 ه6 ّح 3 00 رح : 2 9 ءازهسالا ىلع رصتق ملو

 ىنعم ىف هنال ”ىش ىلا ريمكلا

 ةيهاتملاىفا لوقك ةيآلا

 نيكافالا هلومثل ميثا كافا لكىلا ةراشا (كئلوا) ةيتعدازا ثيح# اهيفكيىدهملا متاقلا وهلا « ةقاعمايندلا نم"ىشي ىسفن

 موج ) مادقوا فاخ نم صخملا اهيراون ل ةهيدلا مسأ ءارولا مهمادق نم (معادو نه ) 2 ) نيهم تاذع مهيأ 3 ١

 دياتك (هنايآ و) هللا مالكدمعب (هللادعب )مالك( كزدح اشأ) لطابلاو قل |ناسنل (قآاب) اهم لإ ربج كيلعلزت(كيلع اهولتن

 (كاذأ لك) مدو حت نه مهجىفداو ليو لاقريو باذعلا ةدش (ليو) نآرقلا اذه اونمؤيملنا (نونهؤي) هِساعلاَعو

 ميقب( رصي مث) ىبلاومالاب هيلعأ ر قتهيلع ىلتتمتلا تايآةءارق (هللا تايآ عم) ثركانبرضن وهورجاف (ميثأ) باذك
 باذعب) دحتاب (رسثبف ) اهي م(اهعمس مناك ) نآرقلاو سوهيلعدتلا ىلص دمحم ناعالا نع امظعتم (اربكتسم) ءرفكىلع
 (نيههباذع مهاكئلوأ) ةيرع“ (اوزهاهذختا أيش) نآرقلا (اننالآ نم) عمس (ع اذاو) اربصرد. مون لتقفعيجو (مبلا
 مهج توملادعب مهمادق نه ) مح محارو نم ( رضالا وهو ديدش

 مث # نيهم باذع مهل وه هتفص هذ هن ىلا ةراشا #4 كئلوا وله اهنم ره“ ىا

 ايندلا ىف مزح كلذ و مح مهماما ىندي 7 منهج معارو نم 38 ىلاعت لاقف مهفصو 0



 هل 103 ارا ةيردصت فان"( اوتذعام الو ) هللا باذع نم ( ًايش) لاومالا نم ( اويسكام مع ىنغيالو
 .ثإيآب عك نيذلاو) هيلع لدنو نآرقا ا ىلا ةراشا ( ىده مخ) مج ( ميظع باذع مها وءابلوا) ناثوالانم

 ' ةيوحرلا ف لدا لحجر ديز لوقت اك ةيادهااىف لماك نأ رقلا اذنه قل نارقلا ىه 57 تايآ نال ( مهبر

 1 زجرل ةفصرمحلاب مهريغو باذعلا 3 ةفص ص فحو بوقعيو ى ؟م عفرلاب ) ميلا ( باذعاا دش اوه( زحر نم باذع مهيأ ١

 ارم ٌراؤللا ىلع صوقلابوا ةرامملاب (هلضف نم اوغتبتل و)هنذاب ( هسماب هيف كلفلا ىزممل رلا مل رح“ ىذلا هللا )

 تاوعلاىفامركل رخمو نوركشت -25؟]2>- مكلماو) 4 نورسثملاو سماخلا ءزجلا ) ىراتلا معلا جارتعساو
 00000 ا ااا ااا ا | اوه ( اعيجل ضرالا قامو
 وهو تاوعتلا ىفام ديك أت

 اعيج ليقو رحم“ لوعفم
 (هنم ) لاخلا ىلع بصن

 ءاشالا ذه رح“ ىا لاح

 هدنعنهةلصاح هنم ةثئاك

 ام ول عفديالو 45 منع ىنغيالو 5 مهلاحآ دعب هال مهفلخ نموا اهلا نوهجوتم

 نه اودخنا امالو ل هللا باذع نم ه ايش 8 دالوالاو لاومالانم *« اوبك

 هي ىده اذه ذ هنوامحمنال 4« مظع باذع مهلو ل ماتصالاىا 5 ءايلوا هللازود

 نم باذع مهل معد تايآب اورفك نذلاو» هاوق هيلع لدنو نآرقلا ىلا ةراشالا | أ

 باذملا دشا زجرلاو مبلا عفرب صفحو بوقميو ريثك نب 1 ملا زجر ا

 باشخالاك لخلخت ام هيلع وفطي مطسلا سلما هلعج ناب # رحملا ركل رخسىذلا هللا ٠

 اوغتبتل وؤ# اهوبك از متناو هريخعستب ه5 ءسعاب هيف كلفلا ىرجل ف هيف صوغلا عنعالو

 :1| هذه 6 نوركشت مكلماو 9 اهريغو ديصلاو صوفلاو ةرامتلاب 4 هلضف نف

 *؟ هنم له ركل ةمفان اهقلخ ناب 6 امبج ضرالا ىف امو تاوعسلا ىف ام مكلرخسو

 ىف اأوا هنم انج ىه ىافوذحل ربخوا هنم ةّمأك ءاشالا هذه رس ىا امث لاح |

 هنمو هللوءفملا ىلع ةنم ثىرقو ضرالا ىف املوا ديك أت ريركت ركل رخسو تاوعسلا |

 موقل تايآل كلذ ىف نا فوذع ربخوا ىزاحملا دانسالا ىلع رم لعاف هنا ىلع 0

 هيلع اولا ةلالدإلوءفملا فذح#© اورفغي اونمآ نيذلل لق ف هعئانصىف 5 نوركفتي

 1 و لارمالا نح ىا « بكن مطب الز رانا ةرخآلاف ملذ |! وسي ورشا
 ةهل الام هللان ود نم اودنعام 3 ىنغالو ىا ءاياوا هللا نود نم اودحاام موزحم هناىلقو |اودفصيو

 اودع 8 ريخوأ

 ةقصوا هنم اهلك عئاطع

 هنم اريح“ ىا ردصلل

 موقل تايآل كلذىفنا )
 اونمآ نيذلللق نوركفت

 اورفعا مهل لقا (اورفغي
 لوقملا فد اورفغي

 هيلع لدي باوجلا نال

 ا ةلال_فغلا نم ىده وه ىا 0 ىده © 2 نآرقلا ىفعل 5 اذه مظع تاذع مهاو 5

 ىرحل رملا م كل رغ# ئذلا هلا مبلا زجرنم ادع مهل معرتاب آي اورفك نيذلاو

 كلو ل ها جر عساو ةرامملا بيسب ىا # هلضف 2مم ١

 ىلاعت هنا دي © ضرالاىفامو تاو! قام ركل ردو 00 كلذ ىلع تمعن كن

 اورفغل هرب دقن: ر عم مالب
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 زاحو تكتناكم سه وهف

 اوبسكام مهتع ىنغيالو )
 بلا نما( ايف

 | لكس ابع نبا ل دج ف 1 ْن ع ىهف ا 1 ْ كتافسلا نم اذان الو انع نبا لام 8 هنما | لب انا ثمح- ع هان ة ىدشم اهعفاثم د -_ 5 2

 ا هك نو ب موقل ت تاي الكلذةؤنا 0 ناسحاوهنم لضفن كلذ لكلقو هنم ةجركلذ |

 0 اورفغي اونمآ نيذلل لق  لحو نع هلوق * |
 الو ) هللا باذعنم ايش
 نم اوديع ) اودختا ام

 (نذدلل» نآرقلاىنتعي(اذه) رضنال باذما اذه لكون وكيامم ظعأ (مظع باذعمهلو) ايايرأ ( ءايلوأ هللا نود

 باذع مهل ) هياهحأو رضنااوهو نآرقلاو سو هيلع هللا ىلص 0 اورفك نيذلاو) ةلالضا!نم (ىده)

 اوبلطتل (اوغتبتلو) هنذاب (.سبهف) نفسلا (كلفل ا ىرجهل ر هلا ركل ) للذ ( رم ىذلاهللا ) عيجو 3 زجر نم

 رمقلاو سيملا نم تاوعسلاىفام) مكل للذ (مكل رعمو) هتمعناو ركشت ىىل ىكل (نوركشت مكلماو) هقزر ن رم ( هلضفنم )

 تركذايف (كلذىفنا ) هانم (هنماعج) راحلاو لابجلاو باودلاورحثاانم ( ضرالاىفامو ) باحلاو مومتلاو

 اوزواجتي (اورفني) هباحسأو رع (اونمآ نيذال)دحاي(لق) هللا قا اف ( نوركقتيموقل ) اربعو تامالعا (تايآآل)



 رتل ين زوخلا عا هللا اهقو ىلاتاقوألا نواف د  ليقو ب

 طب نأ مهف رافعىب نه نيكرشملان م لجر هقش

 مايأ تبرعلا مئاقول ملوث نم هنادعاب هللا مئاقو نومقوتنال ( هلا نوحرال نيذلل ( سلا ىلع

 نيح ةنعهللائطضررعىق تا

 مب / ول اورذغي ناباورعأ اعأ ىأ ةرفغملاب سعالل ليلعت (ىزجتل) هل ى
 معاد را ىلع م ره ربا نيدصوصخاموقو موقاعا ىزمل لق 93 ل حدملا ىلع (اموت) ريكتتو ةمايقلا موب متر فشم ءازح

 قح 0و رشا رمشأ اسديلعم الكلاةلالدإ ريا رهضاف موتر ىزل ىأ ديزءاموةىزجمل ىلعو 5 ةزجو ىاش ىزجمل

 سيلو سمثلاىراوت ىلع لبلد 4ةيئاخلا ةروس) ىشدلاب هيلع ض_رعذا 25 12- هلوق نال باحملاب تراوت

 سي ا هللا مايا نوحرال نذل 2 |اووفصيو اوفعي ىا اورفغي اورفعا مهل لق ىنعملاو

 ىلا تاقوالا نولم ًايالوا مهعئاقول برعلا مايا مهلوق 7 هتادعاب هم ئاقو نوءةوتال

 ,مل ”ىرقو#«نونلاب ىزجتاىلاكلاو
 هسفئلفا اص لع نم 1 فريعض هب لوعفملا عم ماعسدمل اذاسإلا| ناف ندصملاال هد ىزلام معا ا

 معاني ثيح  نيملاعلا ىلع ,هاناضفو 8 ذئاذللا نم هللا لحا امم هك تابطلا

 نا لاق هدتةعإ نولا مالو هللأ مئاقو نوفاحال ىا 5 هللا مايا نودحربال ند

 تازن ليقو هنع وفي نأ ءعأو ةيآألا هذه هللا لزناف هب شطس نأ 0
 ما: قانا ةكلا لهأ رع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتا نم سان ىف

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا كلذ اوكف لاتقلاب اورعّؤي نأ لبق نيكرشملا نم ديدش |
 4 0 تكي اوناكامت اموق ىزل هه لاتقلا هب 1 يسن مث ةي 0 هللا لزئاف سو. ١

 م اهيلعف ا نمو هسفنلف اطاص لعنم #9 ىلاعت لاقف كلذ ريف 3 ” لاعالان م ىأ 5

 ١ هقشهنع هللاىضر رع ىف 0 ةيآلاو اب مهدعوو اوتو نينمؤاارصنل هللا اهنقو 1

 | اوناك اع اموق ىزعل لي لاتقلا ةيآب ةخوسنم ان :١:لبقو ه شطب نا مهف رافع

 | ريتا نوكف امه دكا نورفاكلا وا نونمؤملا مه موقلاو ضالل ةلع 5 نوبسكب

 | ةزجوص اعنا ًارقوةامهمعلاموا ةءاسالاو | ةرفثملا بسكلا وعويشلاوا ريقعلا واميظعتلل

 | ءازااوارشل قاربت ار االول ىزجعأو موقىزجم

١ 

 نع ناصف 6 نونحرت كبر ىلا م هاب ءاعو لمعلا باوث اهلذا ة«اماعف ءاسانهو

٠ 

 ةيرظنلا ةمكملاو 4 مكحلاو # ةاروتلا # باتكلا ليّئارسا ىنانين آدقلو هي مكلاعا ١

 ميغا ملام ءايبنالا مهيفرثكذ 5# ةوبنلاو تام وصخلا لصفواةيلمعلاو ١ مانقزروؤت |

 | هكع هقش رافغ ى نم لجو نا كلذو باطلا نب رع ىف تلزث سابعا

 هقفلاو ةمكملا( مكحلا ولأ[

 نيب تاموستلا لصف |
 مهفناك كلملانال سانلا |

 ركذلاب اهصخ (ةوبتلاو) |

 معانقزرو ) مهيف 52 ْ ةارولا ب ا كلا ليئارسا ىنب انينآ دقلو زثظ ىلاعت هلوق :* نوءجرت مكبر ىلا ]|

 | ىأ 4 تاسطلا ,م مهانقزرو ةوبتلاو )ف هللا 20 0 ىنعي * ىمطلاو ض١

 ا نا مدادوإ نوعرف موق لاومأ 8 بولا م لع 3 وهو تالالطال 3 .

 2 مبد. |

 ءازملا ىزرخل ردقتلا

 موشال ردصملا نال اموق

 لوعفم كعءمو لعافلا ماقم

 لوعفملا ةماقا امأ مخ
 زياجف لعافلا ماقم ىتاثلا

 هللا كاز> لوقت 5

 (نوبسكي اوناكاع) اريخ
 لع نم) ناسحالا نم

 ا نمو هسفالف اًكاص

 تاكقلا اهل ىأء(اهببت
 ىلأ مث) بالا اهيلعو

 ىلا ىأ (نوءعجرأ 5

 ى انثي ا دقلو) هبازخ

 اور (ناككلا كتارا

 مهيلع ءاسبنالا 2

 ”دتلا لحام ( تاينطلان

 قازرالا نم تاطو /

 (نيملاءلا ىلع مهانلضفو) ا

 ( نوبسكي اونكاع ) ها 2 3 اموقىزل ) ل ا 1 َ ١

 تاوث ( ةسفنلف )ناعالا ف اصلاخ ( اكلص لع نه )لاتقلاب و مث * ةريغلا ليقوقعلا دعك تاريخا نم نوامعإ

 مكلاغأب ميز م توملادعب ( نوعءحرب 7 مكبر ىلا مث ) كلذ ةبوقع هسفن ىلعف 0 اساءق رز هللاب ك كرش 11( هان نمو ) كلذ

 ماك ا ةالسالا يف. ناكو (ةوبلاو ) ههيلاو ملا ( رككلاو باتكلا ليئازسا ىنب ) انيطعأ ( انينآ دقلو )

 ةلاتكلاب مهمامز ىملاع ) نيااعلا ىلع مهانلضفو 0( مكانغلا ند لاشو ىواسلاو نملا نع ) تانطلا نه مهانقزرو ( ْ



 ا

 ١ ا وهو قالا لاول ٠ بجوم وهام 0 لع نمالا ع ا اب ب للا مهءاحام دعب ع 9

 " ةارملا لبق ( نوفلت هيف اوناكايف ةمايقلاموب مهني ىغَش كبر نا ) مهنيب دسحو 7 3 مهني ثدح يل
 (كانامج مث ) اروذمم هب ناسنالا نوك كي لهج نعال ةسايرلل ايلطو ادسح تاروتلاىف هدهاونو هللاساوأىف مهفالتخا

 : ا املا يفق طلع هج >5 ]25- (ةعيرش ىلع) 4 نورشعلاو سماخل اءزجلا .١ ٍباتكلا لهأ ف التخادعب

 عبتاف (اهعبتاف) نيدلاسسأ

 مابة حاشا كتنبرش

 ا وهأ عبت :الو) لئالدلاو
 عبتال و ع نولعيال نيذلا

 ءاوهأ نم هيلع ةح الام

 ىلع ىنملا مهندو لاهجلا

 ءاسور مهو ةعدنو ىوه

 عجرا اولاق نيح شيرق

 ( منا ) كنإبآ نيد ىلا
 نيرفاكلا ءالؤه نا

 هللانم كنع اونغينل)
 مضعب نيملظلا ناو 5

 ىلو هللاو ضعب ءايلوأ
 اهو ه اوم مهو (نيقتملا

 اهيف جردنبو نيدلا عا ىق ةلدا هك حالا نه تاتي مهانين آو 3 - مريع تؤن ملام
 ٌ ه اوفنتخا اف + هقدصل ة ةنيم مالسلا هيلع ىنلا عا تا ليو: تازهمملا

 ةوادع # مهنياغب © لالا ةققم © علا مهءاحام دعب نمالا مالا كلذ ىف

 دل ولا 54 نوفل هيف اوناكاهف ةماشلا مون مهني ىدَش كرر نا: 8 ادحو

 4 اهعبتاقؤإل نيدلا ما كسمالا نمؤ# ةقيرط «ةعيرش ىلع ىلع كانلمج مث 5 ةازاحلاو
 :لايحلا ءارآ نولعيال نيذلا ءاوها عبتنالو ف جملا ةتاثلا كتميرش عبتاف

 نل مهنا © كانأيآ نيد ىلا عجرا هل اولق شيرق ءاسؤر مهو تاوهشال ةعباتلا |
 0 ءابلوا مهضعب نيملاظلا ناو و كب دارا امم هك 17 هللا نم كنع اوني

 هلاوف ريع ىلو هللاو © معاوعا عاسبتاب مه !اوت الذ ماعضنالل ةلع ةيسنجلا ذا

 6 سانلل رئاصب © ةعبرشلا عابتاوا 0 هي اذه قي ةعيرشلا عابتاو ىتتلاب

 مهانيت [و# مهنم هللا بحأ الو هللا ىلع مركأ ممنامز ىف نيملاعلا نم دحأ نكي مل
 و هيلع هللا ىلص د# ثمرب غلا لبقو مارحلاو لالا ناب ىأ #« سالا نع تاني

 بمعتلا ءانمم 45 مهني اب ا ملا م 10 دعب نمالا اوفاتخا اف 8 ءسعأنم م ل نيبامو :

 علا“ ىحم راص انهو قرات ةحالا عاشرا بحوب للا لوصح نال كلذو مهلاح نه تيرا نب لحال

 ناكامتاو علا سفن للا نم مهدوصقم نكي ل لإ كلذو فالخالا لوشمل انيس 2 0
 دملاو عازتلا اورهظأو اودناع اولع امل مهنا مث مدقتلاو ةسايرلا بلط هنم مهدوصقم | ضل

 ه# كانلعج مث نوفلت هيف اوناكاهف ةمايقا موي مهنتي ىضقي كير نا # نالتخالاو | مءانيطعأ ( مهانياو )
 تانيب
 ىأ 6 سعالانم ف ىسومدبب ةنسو جاهنمو قر رط ىلع ىأ ةميرش ىلع ل دنت ) 8 6 5 (

 © نولعنال نيذلا ءاوعأ عبتتالو لف ةتاثلا كتنيرش عبتا ىأ هك اهعرتاذ لع نندلا نم ت4 - و ىأ
 00000 111 ند ىلا عجرا هل نولوق اوناك مهنا كلذو نيرفاكلا داع ني 0 0 اوفلتخا|
 نم كنع اومفدب نل ىأ © أيش هللا ن + كلنع اونغي نا من | 9+ ىلاعت لاق كنه ل 1 0

 هع او تحتار ناش هللا باذع دعا م آل ١ 9 الاو

 ) مو اهب ( مهياتكىفام

 دمع اورقك يمادسح

 جاهمو ةئس ىلع (ىالانم ةعيرش ىلع) كانرتخا ( كابنلعج مث ) ايندلاف نوفلاي (نوفلت#) نيدلاىف ( هيف اوناكاهف
 .الو) هللا قلخاوعدت نأ كان صعاو ماللسالاب كانمرك ١ لاو ا لعاو أاهلع مقتسا( اهعساف ) ىتعاطو ىسحأ ره

 نم ( هنا نم كنع اونغي نإ 1) نتارشلو ىراصنلاو دوجا ا ىتءي هتاديحوت (نولخيال) نيذلانيد ( ن نس , للا اوهأ عش

 | هلاو ) ضب نيد ىلع ( ضعب ءاياوأ مهضعب ) نيرفاكلا ( نيملاظلا ناو ) مه ءاوهأ تعبنا نا ( اش ) هللا ل

 ! سانلل ) ناب ( رئاصب )نآرقلا ( اذه) شحاوفلاو كرشلاو رفكلا ( نيةملايلو

 نيملاظلا نا ىءي ضعبءايلوأ مهضعب نيااظلان راو د َ

 وح ىأ  نيقتلا ىل ىلو هللاو © ةرخ الاف مهل ىل ىو الو ايندلاف اضعب مهضعإ ىلوح

 ىأ 5 سانال رئاصب ف نآرقلا ىنمي ؟ اذه 3 ةرخآآلاىف مهدلوو ايندلاف مهرصان



 (ةجرو) ةلالضا!نم ( ىدهو ) ةامحو احور لا برقا رئاصبلا ةلزنع ا نيدلا ملامنم هلا

 نابسملا راكذأ اهف ةْرمهلا نمو ةعطقنم مأ ( نيذلابسح مأ) ثعبلاب نقأو 0 1 (نونقوب موقل ) باذ_ءلانم ٠

 نأ ( مهلمحن نأ ) مهساك ىأ هلعأ ةحراج نالفو حراوجلا هنمو رفكلاو ىصاعملا اويستكا( تايسلااوحرتحا) !
 ةلخلاو ( تاحلاصاا اولعو اونمآ نيذلاك) ىف فاكلاىناثلاو ريم امهلواذ نيلوعفمىلا ىدمتملال جنم وهو مهريصت

 صفح و ةزجو ىلع ءاوسدرفملا مكح ىف تناكف امان الوعفم عقن ةلا نال فاكلا نمل ( مهتاعو مهام ءاوس) ىنع ولا
 مهنامنو مهاب لعج بصنلاب متامو شعالا 0 مهاعو مهاجم ارو ومو ريمع نع لاخلا ىلع بصنلاب

 0111| ىوتسي نأ راكناىنملاو متامعىفو 4 ةيئاخلا ةروس ١ معاهم هيتس ءاوىأ جاللامدقك نيفرظ

 اووتسيناوا.عنونسحلاو 0
 ا ةمعنو # ةجرو ذ لالضلانم  ىدهو## حالفلا هحو هرصرت تائب

 ما # تابسلا اوحرتحا نيذلا بسح ما ل» نيقيلا نوبلطي 5 نونقوب موقل ف
 ةحراسجلا هنمو باستكالا حارتح الاو نابسإلا راكنا اهيف ةزمهلا ىنعمو ةعطقنم ْ

 وهو مهلثم ىا #4 تاحلاصلا اواعو اونمآ نياكه مهريصن نا 5 مهلعحمت ناي ٠

 ريمضلا ناك نا هنم لدب #4 مهتامتو مهايحم ءاوس ة هلوقو لعحن ىلوعفم ىناث

 نايس مهتامو ممايح نوكي نا راكتا ىنءملا ذا هيف ةلئاملا نال لوالا لوصوملل
 ءاوس صفحو ىلاسكلاو ةزج ةءارقدياع لددو نينمؤءلل وهاك ةماركلاو ةحملاىف

 ناك نأو لاح ٍفاكلاو ةنلومفملا وا فاكللا ىف ريمضلا نم لاثاوا لدلا لح 0
 ىناثل انه لاحوا لدبف امهل ناك ناو راكنالل ىضتقملا نيم فانئتساوا هنملاخ ىناثلل

 ام ةدخاؤملا كرتوا ةماركلا ىف تامملا دعب اووتسي نا راكتا ىندملاو لوالا زيهلاو

 هتاممو فنص لكاب ىواستل ررقم فانئتساوا ةاملا ىف دعكلاو قزرلاىف اووتسا

 0 ا :, و جاحلا مدقك نافرظ مهتاممو مما نأمل ا مهتام ”ىرقو لالضلاو ىدهلاىف

 كلذ هب اومكح ايش سئبوا اذه مهمكح ءاس # نومكحام ءاس يي
 تا ىلصإ ناك 1 هنع

 مهلاوحأ قارتفال انام
 ءالّوه شاع ثدح ءامحأ

 كنئاوأو ةعاطلاب ماقلا لع
 انامو ت'امسلا فارتقا لع

 ىلع هءالؤه تام ثدح

 ةماركلاو ةجرلابىرسشبلا
 نساللا لع ' كقلوأو

 ليقوةمادنلاو ةجرلا نم

 اووتس نأ راكنا هائعم

 اياودسا 6( تاما

 ةوعلاو قزرلاىف ةاءلاىف

 كنباوينسر ا دعا سا

 هذه غلف ماقملا دنع ةليل مأ نونقوي مودقل ةجرو ىدهو ف هب نورصبب ماكحالاو دودخلا ىف ساسنلل ىلاعم
 0 نيذلاك مهلعجن ناز رفكلاو ىداعملا اويستكا ىا # ت لإ او>رتحا نيذلابسح

 ليلا نعو ماسلا لا نولوشا ناكنثل نينمؤملا 0 قرعثم نمرفنىف تازن 0-0 اواعو اونمآ
 اهددرب لمسف ايدل دنأ || ءانعم © مهتامعو مهاجم ءاوسؤم ايندلا ف مكيلع اناضفاك ةرخ الا ىف كملع ناضفنل اقح 4

 000 لوف ىَبو || نمؤملانا ىنمملاو الك ءاوس متومو نينمؤملا ةايكك مهتامو نيرفاكلا ةايح نا اوبسحأ 7
 ا قرع 0 1

 (ناودكشاع ءالشلا) كنا لاق نوضقبام سب ىأ 46 نومكحبام ءام ءاس ف ل اماو لاخلا ىف نيلال لا نيبام ناتشو . 7

 هيلع دمع“ نوقدصي (نونقوي موقل ) باذعل نم (ةجرو) سم هو اخ و ام ) ةلذاضا | نم ) ىدهو :

 اوزراب نلاةيتع نيديلولاو ةديشو ةيتغىنعن هللاب, اوكرشأ( ت" ايسلا اوحرتجانءذلا ) نظيأ (بسح مأ) نآر قل اومالسلا ش

 مهلعانلضفاك ناضفنلاباوثواقحةرخآ آلا ىف مالسل اهيلغ دل وقنام مهل ناككنا اولاقو ثرحلا نيةديبعو ةزجوايلع ردن مون ٠

 (تاحلاصلا اواعو) هيبحاصو ىلع ( اونمآ نيذلاك ) باوثل ابةرخآآلا ىف رافكل | لمجن ( مءامن نا ) نونظيأهللالاقفايندلا ف
 يمحمو ناعالاىلع (ممتاممو) ناع الا ىلع نينمؤملايحم (مهايم) ءاوسب اوسيل- ( ءاوس ) مير نيبو مهنيب اف تاعاطلا
 ةعاطلاو نءءالاىلع ءاوسب ءاوس نينمؤملا تاممو نينمؤملا يع لاقبو رفكلا ىلع ىمتاميو رفكتلا ىلع نيرفاكلا

 نوضقبام سب (نومكحام ءاس) هتلابضغو ةدصعملا ورفكل ىلع ءاوسب ءاوس مهتامثو نيرفاكلا يمحو هللا ةاضرعو



 تاوعسلإ اوال نر ناكل ىز 0 نسل

0 

 آب ضرالاو 110 ( ىرجلو) تزد ىلع لد ( نل

 "نفتلاىوهل عاوطم وه ىأ ( ءاوه ههلا ذذتانم تيأرفأ نوملظيال مهو تبسكاع سفن لك ) فوذحلا لاعملا اذه

 ثيح نه قباسلا مكحلا ىلع ليلد هناك قلاب ضرالاو تاوعسلا هلا قلخو |
 قحلا,كلذقلخنا ٠

 هيا هنم )0 ع لع

 لمف هش اثنأوا لالشلا

 كلذ هنم ع ىلع لالضلا

 الف ( هممم ىلع محو (

 الف (هبلقو ) اظعو لبقي
 ىلع لء>و ) اق دقتعي
 رصين الق (ةواشَغ هرصي

 ىلعو ةزج ةوشع ةربع

 (هللا دب نم دع نك
 هأبا هللا لدلضا دعب نم

 فيفتتلاب( نورك تالفأ)

 صفحو ىىلعو ةزج

 لصاف ديدشتلاب مهريعو
 ري اوىوهلا ةعباتمرسثلا
 «لاقام معنف هتفلاك ىف ةلك

 امون سفنلا كتبلط اذا
 فاللااملاناكو « ةوهشب

 فااخو اهعدف «قيرط

 كاوه ءامعاف تيوهام

 ٠ قيدص فالااو ودع

 هللا قاخو) مه تقنال

 (قُلا,ضرالاو تاووسلا

 ( سفن لكى زجملو) قلل

 (تبسك اع ) ةرجافوتةرب
 مهو ) رشوأ ريخ نم
 نم صقنال ( نولظبال

 ىلع 0 و -انسسح

 ىوم.الك هسفن ىوو ةهل ًالادبع ن م( ءاوع هيلا ذتا نم ) داب ( تيأ رفأ ) مهن ايس

 'ىسملا نيب توافتلاو ملاظلا نممولظملا راصتنا ىعدتسي لدعلل ىضتقملا
 - © تبسكاع سفن لكى زجتلو ف تامملا دعب ناكابحما ىف نكي مل اذاو نسحملاو

 ىزهمل ولدعلا و اهنردقىلعاملدل لثم ةفوذد ةلعىلعو اةلعلا ىتعم ىف هنال نال |
 هللا هلمفولو لظ كيد ةيىستو باقع فعضتو باو صقل هك نوال مهو 8

 ههلا دانه تيأرفإ كف رابتخالاو ءالخحالاك الظ ناكل هريغ هلعفول هنال الظد» 39

 هلال ءاوغ ةهلآ ”ىرقو ءدعي هناكف ىوهلا ةعواطم ىلا ىدهلا ةعباتم كرت 5 ءاوه

 5 هللا هلضاو ةغ هيلا هضفر هنم نسحا ىأأر اذاف هدبعبف ارخ نسم 2 راك

 4 هلو هلسوع و ول حور رهوح داسفو هلالضن املاع 3 رعىلع © هلذخو

 نيعب رظنيالف ه# ةواشَغ هرصب ىلع لءحو © تاي آلاف ركفتنالو ظعاوملاب ىلاسالف

 دعب نم 45 هتلادعب نم هيدهب نف ف ةَوْسَع ىناكلاو ةزج أرقو رابتءالاو راصبتسالا
 نوركذتت ”ىرقو # نورك الفا © هلالضأ
 2 1 دقلؤ ىرادلا مين كيخأ ماقم اذه ةكم لهأ ن ف لحر ىل 0

 0 00 | كد ها باك نم بأ اره مس : نا برقوأ عبصأ ىتح ةليل تا

 © قاب ضرالاو تاومسلا هللا اخو له ةيآآلا تاسلا اوحرتجا كل
 دوصقلانأ ةيآآلا ىنممو هي نولظيال هو تيكاع سفن لكى زمتلو لدعلابىأ

 توافتلا لصغفل ةماقلا ىفالا ميال كلذو ةجرلاو لدعلا راهظا ملاعلا اذه ق ولخ ن

 ذختا نم تيأرفأ 9 لجو نع هلوق # تاكردلاو تاحردلاىف نيلطبملاو نيقحلا نيب
 نمؤيال ةنآل هيكرالا اش ىوهي لو هاوعام هند دمنا ساسع نبا لاق #6 ٠ ءاوه ههلا

 نا كلذو هسفن ءاوهتام هدوبعم دا ءانع٠لقو هللا مرحام مرخنالو هفاحئالو هللاب

 وتر لوألا نم نسحأ اش اوأز اذان ةضفلاو بهذلاو ةزاجللا دمت تناك ب رغلا
 رالا ىف هيحاصب ىوجم هنال ىوه ىم# اعأ لشو را اودبعو ءورسكو لوألا

 لاضدنا هللا لعىف ق.سام ىلع لقو ءسعأ ةبقاعب هنم الع ىأ دي ع ىلع هللا هلضأو

 هيلقي هلقسي ملو ىدسهلا عع لف ىأ  هبلقو همس ىلع متخو 3+ هقلخم نأ ل ميقا

 5 هللادعب نم هيد نف ط ىدهلارصيمالوهف ةملظىأ ك ةواشغمرصب ع لعجو ©

 عم ةيردقلل قبب سيل ىدحاولا لاق 5 نورك ذن الفأ ؤ هللا هلضأ نأ دعب نم ىأتإ

 (.ذه)
 00 ) هللا دم ( سدق نب ثرحلاوه لاهو ليهجوأ وه لاهو رضنلاوهو 0 هدبع أ ش هسفن

  ىلءاطغ (ةواشغ ه هرصبن ىلع اءحاو) قحلا مهشال ى 2 (هبلقو) قل ودا ععسال ى 2ك (ةنمسؤع مخو) ةلالضلا لهأ ن م

 نوظمتت (نوركذت الفأ) هل هلنمأ نأ د نم يا نم) هللا نيد يلا هدشرب نف (هبدهي نف) قحلا رع



 انحنو نك توك ا تع ( اهف ع ن< ىلا (انندلا انتامحالا ) ةياث ةامح اودعو 0 1 ىأ(يماارلاو)

 ةامحلاو تولد سمالا انبيصيو أ كلذدعب ايحنو اناوما بالصالاىف افلن نوكتوأ ضع انو اندالوأ ءاقس
 لجرلا توعيىأ خءانتلاب لوقب نم مالك اذه ليقو ةايح كلذ ءارو سدلو اهدعب تواملاو امندلا ىف ةاحلا نوديرب

 نأ نوعزب اوناك 4 ةيئاحلا ةروس) كا 7 21 ع هب اعف ت تاومىف هحور لمحت م

 ءاقن يحنو 52 توعواكلذ دعب يو اهليقامو افطن اناوما نوكت ىا# ابحنو |

 ةامح كلذ ءارو سدلو اهبف ةاْلاوتوملا انبيصيوا انضعب ىحمو انضعب توعوا اندالوأ ْ

 * رهدلاالا انكلمامو ل ناثوالا ةديعرثكا ةديقعدلاف محانتلاهب اودارا مهنا لمتحو

 نم كلذ مهلامو 0 هيلع اذا هرهد نم ملاعلا ءاش ةدملصالاىف وهو نامزلا روصالا.|

 ثعِبلا راكناو ا لالقتسالا ىلع ام قلعتءامو كالفالا تاكرح ىلا ث داو اة بسن ىنعي رعا

 راكتالاو ديلقتلا ىلع ءانب هولاق اعاز هيلع مهل ليلدالذا 4 نوناظيالا مه نا ف امهيلكوا

 فااخ ام ىلعةلالدلا تاهخاو  تانيب اننايآ مهملع ىلتت اذاو > هب اوبسحم ملامل |
 نااآلا 0 هدام وضراعي ثيشتم ملأ ناكام هك مهتح ناكام ص مهل تانيبموا مهدقتعم ا

 ىلعوا مهقاسمو مهنابسح ىلع ةج ءامس امعاو  نيةداص منك نا انناب اب اوتنا اولاق |

 ىلع مت هلا ريخأ قح ىدهلا نع هاا دمع حرطدنلا نال تل الو رن
 ىأ 6 ايندلا انتارحالا ىهام لِ ثعبلا ىركتم ىنمي 6 اولاقو ف هرصبو هبلقو هعمس

 ليقو ءانبالا احو ءانآلا توع ىأ ه ايحنو توع 8 ايندلا انتابح الا ةاحلا ام |
 فالتخاو نامزلا رمالا انينشامو ىا © رهدلاالا انكلمامو لف تومنو ابحت هريدقت

  نونظيالا رهنا © هولع لعنع هواوق مىأ 3 لعزم كلذب مهلامو  راهنلاو لبللا ْ
 ن.اىنيذؤي لجوزع هللالاق ملسوهيلع هللاىلص هللالوسر لاةلاق ةريره ىنأنع (قا)ل
 مدآ نا ىنيذؤي ةياورىفو راهنلاو ليلا باقأ سمالاىديب رهدلاان ا ورهدلا بسومدآ
 هراهنو هليا بلقأ رهدلا انأ ىنافرهدلا ةبيخاي كدحأ ناوقالف رهدلا ةبخاب لوقو
 ىنمهوزاهتااو ليالاىدس رهدلاانأو رهدلا مدآنابسي ةياورىفو امهتضدق تقغاذال
 نويسك 0 لزاونلادنع 85 9 رهدلامذ اع 0 ان م ناك ب رعلانا ثيداخالا ل

 رهدلا مهدابأ ورهدلا عدا وق مهتباص نوار هراكملاو تبئاصملا نم ييساتهدلا

 مهلا ام رهدلا ىلا اوفا ا رهدلا الا اكل عام هرش مهنع لحوْع هللا نأ م(

 رومالل ةقرقحلاىف لعافلاوهذا لاعت هللا ىلا ميس عج سمح ناك اهلعاف اويسو ديادشلا نم

 هنافكلذ لاف اوسنال مهل قو رهدلا تلت اوهتف رحدلاال رجدلاىلا ايوة نأ
 ل انوا ع 0 6-2 7 مق هن نيم رعدلاو لجوزع مشأو

 لاا هللا روس 55 ف اهف ن ىلا 6 ايندلا انتايحالا ف لاحلاوا ةاءلساام 4 ىهام اولاقو 9 ْ ٠
 سفنالا كالهىف رؤم اوه

 اف [|كله  نوركسو

 هللازذاب حاورالا ضيقو

 ةثداح لكن وغيضي اوناكو

 نامزلاو رهدلا ىلا ثدحن

 ةقطان مهراعشأ ىرتو
 هإوق هنمو نامزلا ىوكشب
 ١ اور ال مالسلاهيلع

 رهدلاو» هللاناف رهدلا

 ىولاوم: دهانات أ
 مهلامو) رهدلاال ثداوحلاب

 مهنا مع ند كلد

 نولوقبامو (نونظيالا
 نكلو نيشو ماعنم كلذ

 لتتاذاو) نيمو نظ نه
 نآرقلا ىأ (انتإلآ مهيلع
 ثعبلا رك ذ نم هيفام ىنعإ

 ( منج ناكام تاسني)
 ناو ةحح مهلوق ىمينو

 م(عذف هنال ةعح نكيمل

 اب اي اوان ألا)نج

 7 ىوءدىف ( نيقداص

 دحاو هقلأ نأ نا رقلاب

 ( اولاقو ) هل كءرشال
 انتايحالا ىهام)ةكم رافك

 مايالاو ىلابالا لوط نوكعإب ) رهدلا الا 0 ( ءانمالا احنو ءاب لا توك نوذعي ) 7 توع 1 انندلاف (اندلا

 اولوشام ( نونظبال الإ مهنا ) نام .الو ةخحح نه (رع نه ) نولوش اع ( كلذ مهيأ امو ) تاءاسلاو روهشلاو.

 دمحم ا وحو مهردع مح ناك ام) ىهلاو سمحالاب ( تاب ت1 اعلا ) ماع لتتاذاو ) نظاابالا

 تنك (نيقداص متنكنا) لطاب م أوه ق>أ كلوقنع مهلًأسن ىتح انءاآدجتاي جا ( انما اباونا اولاق نأالا) مالمسل |هيلع



 ناو 2 مسا اهنأ ىلع عفرلاب مه ”ىرقو اكان اونا مهلاقمالا مح ناك ام ىنعملاو اولاق نأ اهعساو ناك ريخ مهو

 2 ل ( ةمانقلاموي ىلا مكممحم مث ) مراعأ ءاهتنا دنع ابف ( ركتع مث) ايندلا ىف ( مكي هللالق) ربخلا اولاق
 نكلو ) عملا ىف ىأ ( هيف بال ) ةدورض مكتاباب اب نامالا ىلع ارداق ناك كلذ ىلع ارداق ناك نهو اعمج ةمايقلاموب

  ةعاسلاموقتموبوضرالاو تاومسلاك لم هللو ) لئالدلا ىف ركفتلا نءمهضا ىعال ثعبلا ىلعهللاةردق (نولعيال سانلارثكأ

 لدب دئموبو رسخت موقتموب ىف -25782- بصنلا لماع ( نورمشءلاو سماخلاءزجلا ١ ( نواطبم ارت ذئموي

 هعاتتماالاح ”ىشلا لوصح مدعنم مزليالهناذ# ميجو برض مهني ةيحن# مهلوق بولسا ْ 0 0

 ةفايقلامويىلا ركعم < مث ف عيجحلا هيلع تلدام ىلع 5 معن مي ارم اا 3 ا
 علا تضاقا ةمكحلاو ةداعالا ىلع ردق ءادبالا ىلع ردق نم ناف هي هبف بيرال |[ * 0
 د0 11 2 ]وقولي لدبت( ب قلصللا دعؤلاو ارارع رزقام لع ازال || اك ننح ا 2

 رثكأ نكلو رف ءازسلا جلا موب اوداعي نا تضتقا ةمكحلا نكل منيب ناينالا نكما 0
 | 00 0و ديوان لع [عزرطت روستو معركتت هلنل 4 نولعيال سانلأ ظ ىلا

 نولطبملا رس دئموب ةعاسلا موقت مريد اهم دف ةردقب عع 7 5 ضرالاو | بوست: ماب قلك
 ةوثملا نم ةععج © ةيئاح ةهإ لكى رتو © هنم لدي دئهوبو موقت موب رخو ىا ْ ةمأ لينال

 قازطا ىلع ةسلاح ىا ةيذاح ئرقو بكرلا ىلع ةزفوتسم ةكراب وا ةعاجلا ىهو | ىلا (ايع ىلا عدن )

 لكبوقعي أرقو اهلاعا ةفيحص 5 اهباتك ىلا ىعدت ةما لك ف مهزافيتسال عباصالا تك تب
 هك نواعت منك أم نوزحت مويلا وف نان لومفموا ةفص ىعدتو ىلوالا نم لد هنا ىلع | 0 ا
 ةبتكلا صا هنال هسفن ىلا مهلاعا بئاحص فاضا هك انياتك اذه #: لوقلا ىلع لوح ظ منك ام نوزحي مويلا )
 اذه ) اينادلا ىف ( نوامعت
 ياتكلا:يتحأ (اناتك

 نك مهايا هتس المل معلا

 هللاىلاو هيف ةتبثم مهلاعأ
 سالاو كلام هنال لات

 دف اويتكي نأ تكلف
 (مكيلع قط) هدابع لامعأ

 قحاب ملمع مكملعدهشي

 دحم اي ( لق ) توملا دعب
 ب هناحصأو لهح ىبال

 (مكتع مث)ربقل ا ىف(مكسحم

 ناصقتوةدايز الب متلعاع ركذع دهشي 5 قحلاب مكيلع قطني و مهلاعا اهيف اويتكي نا

 اوتام نيذلا امابآب اونأف كلذ عص لإ الث نأ اوعجا دكع)ا ىركس, نارءاتس
 بيرال ةمايقلا موب ىلا ركعمجم مث ركع : مث كح هللا لق 2 ثعبااةمجب انل اودهشيل |

 ذئموب ةءاسلاموقت موبو ضزالاو تاومسلا كل» هللو نوليإل سائاارثكأ نكلوهف |

 نورفاكلا مهو ليطابالا باعحأ نارسّخ رهظي مويلا كلذفف ىنمي 45 نولطبملارسخم |
 مصاخلا ةسلج ىهو بكرلا ىلع ةكراب ىلأ 6 ةيناج ةمأ لكى رت رو 3 ف رانلا ىلا نوريصي |

 ْ | يع هعاس ةماعلاو ناب سر ءاقلا نالس لاق ءاضقلارظن , كالا ىدب ٍسب

 لك ئفالا كاأسأال هير داش مهاربإ ىتح بكرلا ىلع ًةاثح اهبف سائلا |

 آم نوزحت مويلا مهل لاو اهلاعأ هبف ىذلا ىأ (اهباتك ىلا ىعد ةمأ ظ
 فك تق ناذ ةظةملاناوند ىنعي 5 اناتك اذه 8 رشو ريح نم أ ه6 نولمعتا |

 تلق اناتك اذه هلوش امان هااو اه تك ىلا ىدت 2 الوأ مل ا باتكلا فاضأ ٍ
 ةظفلارمآا ود قلعت هلال هيلا تفاناو مهلاأ باتك نال م 50 كالا

 دارملا لئقو قطني هناك فاش ناس مركيلع دهشي ىأ 4 قحلاب مكيلع قطن ف هبتكب | 00
 | هللا لقلاقغو (ةمايقلا موب

 (ناتكلاب) .. ةكم لهأ.(سانلارثك أنكلو) هنفكشال(هنف بير رال) ةمايقلا موب ىلا ركعمجي مث رخؤمو ردقم كتي

 وهو(ةعاشلاموقت موبو) تابنلا (ضرالاو) رطملاتاوعسلانئازخ (تاوم-'كلمهتلو) نوقدصيالو كلذ (ن ,ولعيال)

 ةعماجح(ةيئاح) نيد لهأ لك (ةمأ لكى رتو) ةرخآآلاايندلا باهذب نوكرمتملا (نولطبملا) نيغي (رسذئموب) ةمايقل مود
 ىطعي نه مهنه و هنرج دياتك ىطعي نم مهنف ت :انسلاو تاتسملا باتكا اهاتكةءارق ىلا (اهساتك ىلا ىعدن) نيد لها لك (ةمالك)

 (قحلاب) كيلع د هشي( مكيلع قطتن)ةظفحلا ناويد ىنمي (انباتكاذه)امندلا ف نولوقتو(نوامعت متتكامن وز موي !)هلامتب هداتك



 توسنتساو توعسن لبقو م لاعأ ةكئالملا تتكشت كا وامعت من 0 0 انكانا) ناصقنالو ةدايز ريغ نم

 كلذ ) هتنح (هتحرف 2 0 اولعو اونمآ نيدامن) تبث هانعم لب باتكن م لقي كلذ سيلو ىنهع

 ىلتت ىنايآ نكت ملف ىلسر م كأي ملأ ىنعملاو ( مركيلع ىلتت ىنإيآ نكت لفأ) مهل لاقيف ( اورفكن .ذلاامأو نيبملازوفلاوه
 (هللادعو نا لبق 3 نيرفاك ( نيمراموق متنكو ) اجب نا ء ( متربكتساف ) هيلع فوطعملا فذ مكيلع

 ةزج ةعاسااو اهمساو نا 4 ةيئاجلا ةروس ١ لحم ىلع فطع 4574 2- عفرلاب ( ةعاسلاو قح ) ءازجلاب

 نيذلا اماذ ٍظ مركلاعا #4 نولمعت متنكام لَ ةكتالملا بتكتسن هي مستسن انك انا ب
 , وه كلذ  ةنجلا اهلج نم قلا 5 هتجر ىف مهبر مهلخديف تاحلاصلااولمو اونمآ

 ١ لالا نكترفا اورفك نيذلا اماو بئاوشلا نع هصولخل رهاظلا 4 نيبملا زوفلا

 ١ فوطعملاولوقلا فذ ركيع ليت نال ن .ك ]ف لف ىلسر وكت أي ملا مهل لاقف ىا هك ملع

 | اموق متكو اهب ناعالا نع # متريكتساف 5 ةنيرقلاب ءانغتساو دوصقلاب ءافتك هيلع |

 ا ردصملاو دوعوملا لمتح 4 هللادعو نا لق اذاو مارحالا م داع  نيمرع

 ' أرقو دوصقلل دارفا 46 اهف بيرال ةعاسلاووإي ةلاحمال هقلعتموا وه ناك 4 قدح
 ابارغتسا ةعاسلا ”ىش ىا # ةعاسلاام ىردن ام ملق نا مساىلع افطع بصنلاب ةزج

 ناظلا تابثال ءانثتسالاو ىننلا فرح لخداف انظ نظن هلصا # انظالا نظن نا كض اهل

 هدكأ مث ةفلابم كلذ ىوس اف مهنظ ىننلوا انظ نطنالا ننام لاق هن اكءادعام ىننو

 ةعاسلا عا قف تايآآلا نَم مهيلع تيلئامو مهئابآ ن 7

 مب ةكمالملاعأن ىأ 4 نولمعت مت ا 8 انكأنا 8 ظوفحلا حوللا باتكلاب

 ناعفرب نيكلملا نا كلذو هيو 1 َْىأ م ليقو 0 ءارباو اناكو مكلاعأ

 مهلوق وحن وغللا هنم حرطيو باقع هيلعو باوُث هل ناك ام هنم هللاتدثف ناسنالا لع |
 لاعأ نم نوكيأم ماع لك ةكمالملا حسنت ظوفحلا حوالانم خاسنتسالا لبقو بهذاو له | '
 ا

 هي كيلع لتت قايآ نكت رفأ © م مل لاقن ىأ 46 اورفك نيذلاامأو 5 رهاظلا رفظلا ىأ
 ١ ب « نير اوت تكول اب لا ع ىأ متن ةساف ناركاتانا 7

 | يك ا نا لبق اذاو وف لجو هلوق © نيركتم نيرفاك

 ىأ © © ةعاسلا ام ىردنام ملق ف كك ةساك اها كشال ىأ 4 اهيف بيرال ةعاسلاو #

 نحنئامو  امهوتو اسدحالا كلذ تام ىأ 6 انظالا نظن نا ظ متلقو اهومتركتأ
 عكا أ 5 نينقي اسك

 متمظعتف ( متربكتساذ ) ىهملاو سمالاب ايندلاىف ( يلع ) رقت ( ىلشت فاي ن نكت رفثأ)

 . اوعمسام نيب اوريحن مهضعب لوق كلذ لءلو هناكمال ىا 5 نينقيتسع نحامو ف هلو

ك دك ل ندالا نوكال خاسنت_سالاو مدآ ىئب ا 1
 أ نيذلا اماف 0: اسك ند إت

 .  نيباازوفلاوه كلذ © هتنج ىأ :«هتجريف مهبر مهلخ ديف تاحلاصل ااولبعو اونمآ ْ

 هللا دعو ىلع فطع

 ىردنام م لق اسف تيرال)

 ةعاسلا 0 (ةعاسلاام

 2 (انظالا نان نا)

 تابثا ءانعمو انظ نظن

 فرح لخداف بس نظلا
 تايئادافيل ءاندتسالاو ىننلا

 هاو_سام ىفأ عم نظلا

 نطظلا ىوسام ىنن سزو

 نخئامو ) هلوقب اديكوت

005 
35 

 (ميسفتست انك انا) لدعلاب

 (نوامعت متلك ام) بتكن

 نيذلاامافإايندلا ف نولوقتو
 مالسل اهياع دمحم( ١ ا

 (تاحلاصلااواعو)نآرقلاو

 ممر نيبو م ايف

 (هتحرىفمءر مهلخديف)

 زوفلا وه كلذ ) هتتحىف

 اوزافةرفاولا ةاهعلا (نيبملا

 نم اوحنو اهفامو ةنجلاب
 نذلا مهو اهف امو راثلا

 امأ و) مع ميءاتكاا نوطعي

 مهل لاب ( اورفك نيذلا

 متتكو ) اس ناعالا نع

 ةعاساا مايق (ةعاسلاو ق-) توملادعب ثعبلا ( هللادعو نا) ايندلاىف رمل ( ليقاذاو ) نيكرش» ٠ ( نيمرحم اموق

 لوقنام لوقن نا (انظالا نظن نا) ةعاسلا مانقام ( ةعاسلا ام ىردن ام متلق) ةتاك (ايف ) كغال ( بيرال )

 ةعاسلا مايقب ( نينقيتسع ندتامو ) نظلاب الا
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 ءازجو هلوقك تايسلا مهلاعأ تابوقعوأ مهلاعأ ٌئابق ( اولعام تيس ) رافكلا ءالؤهل رهظ ( مهلادبو

 - ( اذه موب ءاقل ميناك عاسنا مويا ليقو ) مءازمسا ءاز> مب لزتو ( نؤزوسي 0 م قاحو ) ّ
 هت باذعلا ىف ككرتن ىأ

 ةفاضاو ةعاطلا ىهو

 1 9 ا ع

 7 0 ليالاركم لب هلوقىف ركملا
 31 : 35 0 هللا ءاقل متيسن ىأ رابلاو 4 00 0 .

 4 0 ءاقلو اذه مكموبىف ىلاعت
 88 0 00 (رانلا مكيوأمو) هلازح ا 00 0 01 5 1 11

1 

 باذعلا ( مكلذ نيرصان

 متذخعا) كلا ببسب (مكتاب)

0 1 
 ات

- ' 5 

 , ان 2 0 0 1 أ يس ب ب سب ب ع 1 000 2 اخير 9

 ل20 000252262 + 0 05 05922020570264 0245 02050 3 026257 11 ل ل ل م0620 6 ه2 7020022 02
 مل كحل عاج لة لا ةج ه ةحح - الالب 7:*ت : إك

 --ج ---ج> 5 > جر هه ج4 مج ج2 هج هج جه هج 2 3 2 2 مكلغو اوزه هللا تايآ 2 2 حل ج7 2 وج وج >> >> <

 3 ٌْ | مويلف ايندلا ةويحلا : 1 5 00 51

 1 لاسم" 02505: 7: :٠ نيه سورعفا
 ا لوا وم مرو عيوب مروي موي 012 642221 أ (نوتتسب هالو) لعوةزج

 اهه# اوفرع ناب هيلع تناكام ىلع 5 اولعام تايس ف مهل رهظ 5 مهلادبو 0

 ءازطاوهو 5 نؤزهتسي هب اوناكام مهب قاحو : اهؤازجوا اهتبقاع ةماخو اونياعو
 هك اذه كموب ءاقل مايسن اك ىشإم كرت باذعاا ىف مككرتن © مك اسنن مويلا ليقو

 مكيوأمو 98 هفرظ ىلا ردصملا ةفاضا مويلاىلا ءاقللا ةفاضاو هئاولابت ملو هتدعمتكرتاك

 * اؤزه هللاتايآ متذخنا مكلآب كلذ ف اهنممكتوصلخم © نيرصان نه مكلامو دانلا
 اهاوس ةايحال نا متبسخل هك ايندلا ةابملا رك غو اهف اوركفتت ملو اهب متأزهتسا
 مهالو #9 ءارلا مضو ءايلا متفب ىئاسكلاو ةزج أرقو 6 اهنم نوج رخال مويلاف ف
 بر دما هّللف ف هناوا تاوفل هوضرب ىا مهبراويتمي نا مهنم بلطي 6 نوبتعتسي

 ءاز مهلادب ىنعملاو ايندلا ىف ىأ 46 اواعام تاس لف ةرخآآلا ىف ىأ < مهلادبو

 متيسن كمان مويلاليقو نؤزهتسيدب اوناك ام آلف هب لزن ىأ مهب قاحوؤ# مهتابس
 مكلامو رانلا مكيوأمو مويلا اذه ءاقلللمعلاو ناعالا مكر ىأ 5 اذهركموب هاقا |

 ءازحلا اذه أ 3 مكلذ 0 باذعل | ن٠ مككوءنع نيعنام نم مكلام ىأ 6 نب رصان نه

 باسحالو ثعبال تلق نيح ىنمي ««ايندلاةويحلامككىغو اوزه هللا تايآ متذذا رك بم

 نأ مهم تاظشلاعأ ه# نوبتعتسي مهالو ف رانل !نمىأ هي امم نوح رخالمويلاو 0

 ' || بر دجلا هالف  ةبوتالو رذع مويلاكلذ لبشال هنال هءناعالاوهللاةعاط ىلا اوعجرب

 مددت
 د

 اوبتعي نأ مهم بلطيالو
 دج اهلل )هوضرب ىأ معد

 بر
 ت اايس) مهلرهظ (مهلادبو)
 ا و) مهلاعأ مق( ع

 هب اوناك ام) مهب لزت (مم
 مازهتساةبوتع( نت

 (ليقو) بتكلاو لسرلاب
 مك 2 21 سنن مويلا) مهل

 مكم وبءاقل متيسن اك )راثلا ىف

 رارقالا مكر اي ( اذه

 ( كوأمو) اذه موس

 نه مكلامو رانلا) كرقتسم
 نم نيعنام نه ( نيرصان

 باذعلا (مكلذ) هللاباذع
 «تاومسلا»“ ايندلاةاملاىفام(ايندلاةودحلا مكس غو) ةيرخ+(اوزه) هلوسرو هللا باتك ( هللا تايآ متذختاركتأب )
 قوطي نيذلا مهو ايندلا ىلا نوعجري (نوبتعتسي مهالو ) رانلا نم (اهنم نوجرخال مويلاف ) هللا ةعاط نع

 بر) ةذملاو ركشلا ( دجلا هإلف ) مهلاعشب ماك



 نيملاعلاو ضرالاو تاوعسلا نم ”ىثن لكب رو مكبر وه ىدذلاهنلا اودجاذ ىأ ( نيملاعلا بر ضرااطو 5-6

 ظ هلق وبر ا "ا تالا 1

 7 رقم موا اهيلع اع »هلا 13 3 1 ودجاو ىطقو ردقايف -
 تانيا 0 هتعور نكسو هنروع هاروت ةساخلا

 مد هب مآ نؤالثو سموا ميرا ىهو ةيكم فاقحالا هروس قع

 م7 مجرلا نرمرلا دللا رسم 1-0

 ميكحلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليز م

 1 نك م ”ىش لكب رو مكب روه ىذلاهللا اودجاف هانعم 4 نيملاعلا برضرالاّت ظل تاوملا

 لاح لكىلعءاثثلاو دخلا بحوت ةماعلا ةسوترلا لثم ناف نيملاءلاو ضرالاو تاؤمسلا

 ؛ قحو ضرالاو تا وعسل قوي ةكطظعلاو ءايزيكلاهلذاف ةوركو يأ «ءايربكل هاوي

 لاق الاق ةريرهىبأو كيعس 1 ع 4 مك ازيزءلاوهو مظعيو ربكي نأ هلثم

 هتنيذع ىنعزان نف ىلاعتهللا لاق هؤادر ءايربكلاو هرازازعلا ملسو هيلع هللا لصهتلا وسر

 ئرازازملال جو نعدتلالوقب امهنعهللا ىشنر دودو أو ىناقريلا هجرخأو اسم ظفل
 لاق لاق 5 ةريره ىبأنع دواد ىبالو هج دع امهم اش ىعزان ّس كاك ءايربكلاو

 ىنعزان نف ىرازا ةمظءلاو :ىنادر هايربكل | ىلاعت هللا لاق سو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر
 جرخ مالكلا اذهل بق 6 ثيدحلا ظافلأ بير حرش تتح راثلاىفهتفدقام مم دحاوىف

 بابشلاب ةمزاللا ةفصلا نع نونكي مهنأ كلذو مهتاراعتسا عيدبىف برعلا هداتعتام ىلع
 الثم ءادرلاو رازالا لجو نع هللاترمضف ىوقتلا هسابلو دهزلا نالفراعش نولوش

 تافصلارئاسك اسيل اهنا ىندملاو ةمظعلاو ءايربكلا ةفصب ىلاعتو هنا هدارفناىف هل
 رازالاب امه<شو امهريغو مركلاو ةجرلاك ازا نيةولخلا ضعب ام فصتب ىلا

 ءرازاىف 2 اشيال هلالو ناسنالا ءادرلا لمي اى هنالعشب امهب فصتملا نآل ءانولا
 ةمزاللا هافص نم امهنال دحأ امهفف هكراشي نا ىتنيال ىلاعت هللا كلذكف دحأ هلادرو
 رعأ هللاو هريغب قيلتال ىتلا دي ةصتخلأ هل

 م ةيكم ىهو فاقخالا ةروس ريسف 2

 اتلزن امهناف. لسرلانم مزءلاواو اريضوإك ضان هزت لك م ا لق هلوق ريع لبق
 نافلأو ةلك نومبرأو عبدأو ةئاقشو ةيآ نوثالثو سب لقو عيرأ ى مو ةدملاب

 افرح نوعستو ةسجو ةئامسجو

 هي ركن غل وْ بس اهم
 ميكحلازيزعلا هللانم باتكلا ليزا" م هذ لجو نع هلوق #

 تارئدم نواف نيل والا ريطاسا

 بول م لك لع 4 فاقحالا ةروش] ءانثلاو دلا بحوت 6-3 عال م ةماعلا ةسوءرلا هذه لدم قاف 5

 تاوعسلا ىف ءايريكلاهلو) ١
 دقف هوربكو ( ضرالاو

 هلايربك راثآ  ترهظ

 تاو_مكا ىنا هتمظعو

 ىف (ززءااوهو)ضرالاو
 هماكحأ ىف( ميكا )هماقتنا
 ةاكحالا :ةروس كح

 نوثالثو س:ىهو ةيكم
 هك ةبآ

 7 ميحرلا نجرلا هللا مسب

 هللانم باتكلا ليزنتج)
 ميكحلا زيزعلا

 (ضرالاب رو تاوعتا

 قلاخو .تاومعلا قلاخ
 ( نيملاعلا بر ) ضرالا

 موز ىذ لك بر
 ضرالاهحو ىلع بد

 ةمظعلا (ءايربكلا هلو)
 تاوءعلاى) ناطلاسلاو

 لهأ ىلع (ضرالاو
 ضرالا لهأو تاومعسلا

 كلمىف (زيزعلاوهو)
 هع (مي كلا)هناطاسو

 هلاضقو

 ركدن ىتلاةروسلا نمور

 الا ةيكم ىهو فاقحالا اسف
 ى ند دهاش دهشو هلوق

 ااا حا ىلا لسارشا
 ركب ىلا قى تان" ثلاث

 هلوقنم نجرلادبع هنباو
 هيدلاون ناسنالا انيصوو
 الا اذهام لوقف هلوقىلا

 اهفورحونوعبراو عب راوةئاق-امتالكوةيآ ن وثالثو ناتنثااجنانآ 0 0 و 59

 ىأ نئاكوهام ىضقل وه (مح) ىلاعت هلوقىف سايغ نبا نع هدانسابو محرلان جرلا هللا مسؤ# ده فرحتٌُ اقسوزافلا

 هسحا ىف (ميكحلا) هب نمؤيال نم ةمقنلاب (زيزعلا هللازنم) ميلكت باتكلا اذهنا (باتكلا ليزنت) ه:مسقا مسقلاقو نب



 - ةمايقلامويوهودبلا ىهتن, ىملجاريدةتبو (ىملجاو) قحلاب اسيتلم (قحلابالا امهنيبامو ضرالاو تاوعلاانقاخام
 لوو ال (نوضرعم) هيلاهاهتنانم قواغ لكل هال ىذلا مويلا كلذ لوهنمهورذنا امم ( اورشا اع اورفكنيذلاو)

 نوعدتام ) ىوربخأ (متلدأ لق) مويلاكلذ مهراذنا نع ىأ ةيردصمامنوكنتنا زوجيو هلدادعتسالاب نومتبيالو هب
 (ضرالانم اوقلخ اذام قودأ) ا مانصالانم هنودبعت (نورمشءااو سداسلاءزجلا + ( هللانود نه
 ضرالا ىفاماوقلخ ”ىث ىأ
 كرش مهل مأ)ةهلآ اوناك نا
 هللا عمةك رش (تاومعسلا ىف

 ضرالاوتاوععاقلخىف

 (اذهلبقنم باتكبىنوتا)
 باتكلا اذه لبقنم ىأ
 ادهن نارقلاوهو

 دبحوتلاب قطان تاثكلا

 نمامو كرشلا لابو

 نم هلبقنم لزنأ باتك
 لثع قطانوه والاهللابتك"

 دخان اتكي اوتناف كلذ

 ةممب دهاش هلق نم لزم

 هللا ريغ ةدابع نم هيلع متنه
 يش وأ (زعنم ةراناقأ )

 مولع نم مكيلع تيقن ٍِظ نك

 (نيقداص متتكنا) نيلوالا

 ناث والا ةدابعب كم هللا نا

 نهوعدب ني لضم

 ديبالا سا هانت

 تاومعلا انقلخام) هريغ

 ( امهنيب امو ضرالاو

 بئاجملاو قالا نم
 لحاو) قلل (قملابالا)

 ىهتنيم واعم تقول 0

 ىلا ريبملا رداقلا بيجلا عيعسلا ةدابع اوكرت ثيح نيكرمشملا نم لضا دحا نركيدا

 | ه«اورذن أ اعاو رفك نيذلاو 9 ضرال او تاوعسلا ءانفدملا ىهتي ىذلا لج الا وهو ةمايقلا موب

 هيضتقتاموهو قلاب استلم اقلخالا © قحلايالاامهنيبامو ضرالاو تاوملا انقلخام
 هانررقام ىلع ةازاجملل ثعبلاو ميكحلا عناصلا دوجو ىلع ةلالد هيفو ةلدعااو ةمكحلا
 لكوإ ةمايقلا موب وهو لكلاديلا ىهتن ىعس لج ا ريدقتبو # ىم-م لجاو يي اراسع
 تقولا كلذ لوهنم «اورذنا اع اورفك نيذلاو# هلردقملا هلاقةدمرخآو هو دحاو

 لقإل# هلوال نودعتسيالو هيف نوركفتنال #4 نوضرعم 3 ةيردصمام نوككنا زوو
 ه# تاومحلا ىف دلرش مهل ما ضرالان م اوقلخاذام نور هللاز ود نم نوعدنام متيأرا

 اهسفناىف لخدم اهل نوكي نا لقي له اهيف لمأت دعب مكتهلآ لاح نع ىنوربخأ ىا
 زارتحا تاومسلاب كرمشلا صيصخنو ةدابعلا هب قهعسنف ىلاعلا ءازحا نم ”ىش قلخىف

 لبق نم باةكب ىنونا # ةيلفسلا ثداوحلا داحنا ىف ةكرش طئاسولل نا مهوتب ام
 لعند ةراثاوا ديحوتلاب قطان هناف نآرقلا ىنعي بكا اذه لبق نم ه5 اذه

 ةدابعال مهقاقهسا ىلع لديام اهيف له نياوالا مولع نم مكيلع تيقب ملع نم ةيقنوا
 مهتيهولا ىلع لديام مدعب مازلا وهو ؟اوعد ىف 5 نيقداص متتكنا هب مالا وا
 ناف ةرظانم ىا رسكلاب ةراثا ؛ئرقو #ءالقع اهيضتقاممدعب م همازلا دعب القن امهحوب

 نوكليو ةزمهلا ىف ثالثلا تاكرملاب ةرثاو هبمترتوا “ ىش ىلا 7 قاكملا نعت ةرطانملا
 ةرثالا ىنمع ةروسكملاو هاور اذا ثيدحلا رثأ ردصم نم ةرمال ةخؤوتفملاف ءاثلا

 راكنا 85 هلبيجت-النم هللانودنم وعدي نمت لضا نموؤ# رئؤيام مسا ةمومضملاو

 ىنمي ه5 ىمس لجأ وذ لدعلاب ىأ 46 قلاب الا امهنيبامو ضرالاو تاوعلا انقلخام

 لق إف هب نونمؤيال ىأ 45 نوضرعم 5 باسحلاو ثعبلا نم نآرقلاىف هب اوفوخ ىأ
 هارشمهلءأضرالا نم اوقلخ اذامىنورأ مانصالا ىنعي هللا نود نم نوعدتام متيأرأ
 نايس هيف نآرقلا لبق هللا نم ا 06 ا يأ < 3 ؟ اذه لبقنم باتكب ىنونماتاومسلا ىف

 ليقو مهلا دنسيو نيلوالان ع رؤي ماعنم ةيقب ىأ 46 ملع نم ةراثأ وأ ةهنواوقنام
 هط# برعلاتناك طخوهو طاناوه لدقو ملع نم ةمالع لدقو ءايبنالا اعز ءةياورب

 نه وعدي نع لضأ نمو 96 اكيرش هلل نأ ىف ىأ 45 نيقداص متتك نا ا ضرالاىف
 ام لات ىثش ىلا امدناع حال مانصالا ىتعي 03 هت دعسال ن نم هللا نود

 »ىلا زب "ردع نوبذكم (نوضرعإ اوفوخ ( اورذنا ام ) ةكمرافك ( اورفك ن .ذلاو )هبلا

 ىنوربخأ (ىورأ) ناثوالا نم (هللان ودنم) نودبعتام ( نوعدن ام من 1 لهالدمجياي (لق) نآرقلاو ماسو

 (اذهلبق نم باتكب ىنوتتا ) تاوعنلا قلاخ ىف نوع (تاومسلا ىف 1 مهلمأ) ضرالاىفام (ضرالان م اوقلخ اذام)

 (نيقداص منكن ا) ءاببنال ملعنم ةيقب لاقيو ءالعلا نم ةياوروأ (ماعنم ةراثاوأ) نولوقت هيف نآرقلا اذه لبقنم

 (4 فيما ن + ) رفاكلا وهو ( هلل نود نه ) ٍدبعي ( وعدب نم ) يدهلاو قملا نع ( لضأ نمو ) نولوقت اهف



 ىا (اوناكو) اهتدبعا مائصالا ىأ (ءادعامهل اوناك سانلارسشح اذاو ) ادبا ىأ ( نولفاغ مهئاعدنع مهو ةمايقلاموب ىلا ٠
 نوكي نا راكثا لضا نهىف ماهفتسالاىنعمو انتدابعملا مهانوعدام نولوقب (نب رفاك) مهتدبع ةدابعب (مهتدابعبإل مانصالا
 اداج هنود نه نوءدبو“ىش لكىلع رداقلا بجملا عيملا ءامد نوكرتي ثيحناث والاةدبعنمالالض لبا مهلك لالضلا ىف

 سانلارمثحو ةمايقلا تماق اذاو ةمايقلا موقتناىلاو ايندلات مادام مهنم دحا ةباهسا ىلع هلةردقالو مهل بروعسيال

 ةرخآلاى و ةباهعسالاب ايندلاف مهالوتنال ةرضمو دكت ىلعالا نيرادلا ىف اوسيلف ادض مهيلع اوناكو ءادعامهل اوناك
 ةباوسالا كرتب مهفصوو هو نه لبق ةلفنلاو ةباهعسالا نم ماعلا ىلوا ىلا دنسيام مهلا دنسااملو مهتدابع دحتحم و مسداعت

 ةمايقلامونو ركل اوباحصساام اوععسواو كءاعد اوعمسال هوعدتنا ىلاعتدلوق هوحنو اتديعبو ام. ركبلا قيرطدقيرط ةلفغلاو ٠

 دهاشلاو ةسخلاىهو ةنيب عج (فاقحالا ةروس) ( تانبب انتإيآ ىلع 0 هّرتم- لتئاذاو ) ككرشبنورفكي ٠
 لاق) تانييم تاحمضاووا :

 دارملا (قعلا او رفكن ذلا
 نيذلابو تايآلا قحلاب
 عضوف مهلع ولتملا ارفك

 مهام ىعاربو مهر ارسم لع نا الضو مه ءاعد عمسو مهل بريه سلال نم ةدابع

 ٠ تاداجاما مهنال # نولفاغ مهئاعدنع مهو م ارندلا تهادام #4 ةمايقلا موي ىلا ف
 6 ءادعا مهل اوناكس ادنلا رشثح اذاو ف مهلاوحاب نولغتشم نوره دابع اماو

 لاقملاوا لالا ناسلب نيبذكم 45 نيرفاك مهتدابعب اوناكو ف مهنوعفنبالو منورضي
 نيريعصلا عضوم نارهاظلا مهيلع ىلتت اذاو فذ نيكرشم انك ام انبر هللاو هلوةكو هو نيساعال ريمضلا ل قو |

 واتلاورفكلابميلعلرجمستلا .]) دنأه ىفو هلجال 6 قدلل اورفك نيذلالاق ف تانيبموا تاحضاو 4 تانيب انتالآ || ٠
 هٌودابىأ(مهءاحامل)قحلاب | وانما ريمض عضوم اورقك نيذلا عضوو اهريمط عضوم هعضوو تايآلا هيدارملاو

 نيح مهءاحامل ف ةلالضلا ف كامهنالاو رفكلاب مهيلعو قحاب اهيلع ليلا يلع

 هَ هارتفانولوش.ما 00 هنالطب رهاظ 4 نييمرعءاذو 0 ٍلمأتورظن ريغ نم مهءاحام

 لق 28 بحمتوهل راكتاو هنم عنشا وه امركذ ىلا ارم هايا مهتيست ركذ نع بارشا

 ةبوقعلابهللا ىناجاعنا ىا 4 أيش هقلانم ىل نوكلعالف 3 ضرفلا ىلع  هتيرتفانا

 مهانأ ةعاس دوحجلا
 ريع نم هوععس|م 1

 رظن ةداعا الو ركف ةلاحا

 رهاظ ( نيبم رح“ اذه )
 ةهشال نالطبلاىف ءمأ || ديع نم باقعا ىف ضرعاو هيلع ”ىرتحا فيكف اهنم 'ىش عفد ىلع نوردقت الف
 (هارتفا نولوقب مأ) هيف 86 نولفاغ مماعد نع مهو ل ايندلا تمادام ادبأ بيجتال ىنعي 5 ةمايقلاموب ىلا ف
 مهتيعست ركذ نع بارسضا || متدابعب اوتاكو ءادعأ مهل اوناكس انلارسشح اذاو ف مهقتالو عمتتال ةاداج منال ني
 مهلوقركذىلا|ر حس تايآلا مهءاحامل قعلل او رفك| نيذلالاق تانب اننايآ مهيلعىتن اذاو هذ نيدحاح ىأ # نئرفاك

 ءارتقا مالسلا هيلع ادع نإ || نآرقلا قلتخا ىأ 6# ءارتفا نولوقب مأ وم ارحب“ نآرقلا اومس 4 نيه رحم“ اذه
 ىل نوكلعت الف هتبرتفا نا 5# دمحاي 4 لق لف لجو نع هللالاقهسفن لبق نم دح

 ىرتفأ فدكف ىارتفا ىلع ىنبذع نا هباذع عا در نوردّشال ىأ هك أبش هللا نم
 ىلا هفاضأو : هقلتخلا ىأ

 ءارتفالا ةبوقعب هللا ىفاحاع ضرفلا ليبسىلعهتسرتفا نأ ىأ ( أيش هللانم ىل نوكلعالف هتيرتفانا لق) تايآآلا هيدارملاو

 هناقعل ضر هررتفأ فيكف هءاقعنم ”ىِش عفد نوقءطتالو قلحاعم نع هفك ىلع نوردقتالف هيلع

 (سانلارمث-اذاو) نولاهاح (نولفاغ) مه دبي نم ءأعد نع( ماعد نع) مانصالا ىف (مهوةمايقلامونىلا) هاعدناهينكال م 5

 نيذلا لاق ) ىهلاورمالاب تامضاو (تانيب ) نآرقلا (انتاآ) ةكم لها رافكىلع ( ميلع ) أرقت (ىلتت اذاو) نيدحاج (نيرفاك ) مهدبعب نم ةدابعب (مهتدابعب) مانصالاىنعي (اوناكوءادعا) اهديعي نمل (مهل) مانصالاىنمي ( اوناك ) ةمايقلاءوب 5

 مأ) نيببذك(نيبمرعس اذه) هب ماسوديلع هللاوص دم مهءاسنيح ( مهءاجامل) نآرقال (قعتلل) ةكمرافك( اورفك
 تقلتخا (هتيرتفانا ) دحناي مهل (لق ) هسفن ءاقلتنم نآرقلا مالسلاهيلع دحح قلتخا ( ءارتفا ) نولوش. لب (نولوقب

 أبغ ) هللاباذع نم (هللانم) ىل نوردقتالف ( ىل نوكلمتالف ) نولوقتاكى سفن ءاقلت نه نآرَقلا أ



 37 5 000 هنايا ىف نعطلاو هللاىحوىف حدقلانم هيف نوعفدشت أ ( هيف نوضيفت اع رعأ وه)

 . منع دهشيو .غالبلاو قدصلاب 5507 ذ- ىلدهشي 4 نورشعلاو سداسلا ءزجلا+ (مكنيوىنب اديهش هءىفك )
 حتي بس يغعالبببتباجسا :يو ركنالاو ورمل
 ديعو ةداهشلاو علا ركذ

 ' حدقلا نم هيف نومفدنت 6 هيف نوضيفلاع لعا وه ظ كلبقنم رمذ عفدالو عفن عقوت
 بذكلاب كلعو غالبلاو قدصلاب ىلدهشي © مكتيو ىنيب اديهش هب كو هنايآ ىف

 1 ةلكيلاو ةرفغلاب دعو. ميحرلا روفنلا وهو و : مهتضافا ءازجت دبعو وهو راكتالاو 0

 # لشؤلا نه ادب تنك املق ل مههرج مظععم مهنع هللال<ب راعشاو نمآ و بان نمل ف 38 ا
 ناسيتالا.وهو هيلع اوردقن ملام ىلع ردقا وا هيلا نوعدبالام ىلا موعدا مهنم ايدي || © 0س“ لقا 7
 ردقموا يقك هنا ىلع لادلا تفي ”ىرقوه# فيغللا نم فخ هريظنو اهلك تاحرتقملاب || ١ 6 ا

 .الذا«ليتصفتلا علع«نيرادلا 46 مكبالو .ىب لعفيام.ىردا امو وظ عدباذ ىا فاضع ] را دع ع
 ةيضاهفتساؤا ةيوضنم'ةلودوم اماامو ىبلدغام عل قتملاىننلا ديك أتلالو بغلاب ىلع 0 8 0

 00 أ هي هف نوضيف اع 2 ملعأ هللا ىأ  معأوعو مكلجأ نم هللا ىلع انو) قوما زوركس ل

 ىأ 4 مكتيو نيب ادهش يوك رحم“ هنا هيف لؤقلاو َنآرقلاب بيذكتاا نم هبف 50
 وه ليقو مكتع باذعل اريخأتىف ىأ مرا زوفتلاوهو ف هدنع ن م ءاح نآرقلانا ميو ىب هللالمفإام 2

 5 لق ىلاعت هلوق ةيمجر م مبان نمل روفع هنا ءانعمو ةبوتلا ىلا مهل ءاعد ْ نامزلا نم لقت

 ىلا 4 ايفر وأ تنل ىأ # لسرلانم ف © اعيدب ىأ 46 اعدب تنكام ف دحماي
 < مكبالو ىف لمشام ىردأ امو را 1 اك ا لق |
 املوةمايقلا موب مكبالوىب لعشامىردأ ام هانعم لمقف هي لا هذه ىنعمىف ءالعلا فاتخا 1

 الاول رش 0011 سام ىئرملاو تاللاو.ا للكو نوكرشملا جرف ةباالا هذه تلزن 0
 هدبخال هسفن تاذ نم هلوقبام عدت هنا الولو لضفو ةيزم نم انيلع هلامو دحاوالا

 رخآت امو كبنذ نه مدقتام هللا كلرفغمل لجو ع هللا لزتاف هب لعش اع هثعب ىذلا |

 لحو نع هللا لزناف انن لعش اذاف كب لعشام تلعدق هللاىناي كلائينه ةباعتأ| تلامتف |

 نابت مارشي ولزنأو ةي الارابنالا اح نمىرجن تانح تانمؤملاو ٍنينمٌؤملالْخدنل
 ةمركعو نسحلاو ةداتقو سنأ لوق اذهو مهو هب لعغبام هللا نيبف اريبكالضف هللا نم مهل
 مدنف ةيبدحلا ماع هبنذ نارفغب ريخأ اعاو همنذ نارفدب ريخن نأ لبق اذه لاق اتا اولا
 تناكو راصنالا نم ةأسما ءالعلا ما نا تباث نب دز نب ةجراخ نع (خ ) كلذ

 نامع انل راطف تلاق ةعرق نورجاهملا مدنا هلل متري ملسو هيلع هللا لص ىنلا تي

 نفكو.لسغو ىنوت الث هيف ىفوت ىذلاهعجو عجوف اننايأف هانلزنإف نوعظم نب
 ىنداهشف تئاشلا بأ كدعهتلاةجركاقف ماسو هيلع هللا لص ةّتلأ لوس هيلع لخده.اوثأىف

 كاقف همرك أ هللازا كدر ,دبامو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف هللاكمرك أدقل كنلع

 ةءاجدقف وهامأ ماسو هيلع هللا لص هللا لوسرلاقف هتلاههركي نف هللالوسراي تنأ ىلإ

 هللاوف تااق ى لعفبام هللا لور انأو ىردأام هتلاوريملا هلوجرأل ىنا هللاو نيقيلا |

 . .لوسر تلج ىرحجن اننع موتلا ىف ن ةاكعلا تدب هدأو تلال لوب. رار ادععا ءديم ىذأال |

 هءاحعأ هل لاق ىلكلا نعو

 ىذأ نم اورهخ دقو
 نوكت ىته ىتح نيكرسشملا

 ردا ام لاق د

 كرتأأ مكبالو ىب لمغام

 ىلا جورخلاب وأ مأ ةكع
 اميارو ىل تءفردق |

 ليت تاذ همانم ىف ىنعي
 لعفام ىفامو رححو

 ةاوصوم نوكت نأ زوي
 نوكت (نأو: هلا كلا

 امئاو ةعوفرح ةيماهفتسا

 00 ىفاللخد
 ىقنم ريغ تدم لعش نأ

 ىردأ اهف قنلا لواتتل
 وج هاخو ام

 نم ٠ نآرقلا 10 نوضو م

 (هللا» . بانل (روفغااوه 5 همالك نار قلا ادهو هلوسر اب ب و ىنيب اديهش) هللاب قك (هب قك ) بذكلا

 ناكدق نييمدآآلا نم لسرعلواب تسل (لسرلانهامدب تنكام) دحن اي مهل ( لق) ةبونلا لع تامنمل (مبحرلا) كتم
 ثيح مالسلاهئاع هءاحصا نأشىف ةي آلاهذه تازنلاقبو ةنفاعلاو ءاخرلاوةدشاانم (مكبالوىلءغام ىرداامو) لسرولبق



 300000 هادا

 (ليقئارسا نع ههاشدهشو هدد ١ مترفكو هليادتع نم) نأ رقلا (ناكناممي ؟رثلقنيم ريذنالا' امو ىلا ونام الام :أنا)

 هيعدتلا لش لوسو مدلل ىررتننتلا.ةااش ننام ”الامذه نا لبق اَذهلَوروهلادنعمالسنةتادعوه

 كك ءالا/ رف ههحومىلا رظنةنيدملا سو

 وهو هزوا-جتاال 6 ىلا ونام الا عبتا نا لَ هللا لع ىا.لعشب ”ىرقو ةعوفسع
 اوصلختتنا نا لاعتساوا بويغلانم هيلاحوب ملاع رابخالا مهحارتقانع باوج |

 راذنالا نيب 4 نيبم ف هللا باقع نع ة# ريذن الا انا امو ل نيكرمشملا ىذا نم |
 نآرقلا ىا 4 هللادنعزم ناكنا متيأرأ لق #9 ةقدصملا تازجسملاو ةئيبملا دهاوشلاب |
 |: واولا اذكو طرسش !| ىلع ةفطاع واولا نوكتنا زوحيو هب مترفكدقو 6 هب ترفكو ف ظ

 ةلج ىلع هيلع فطع ام هفطعت اهناالا * لّمارسا ب نم دهاش دهشو © هظوقىف

 ةراوتااىفام هداهشو مالا هيلع ىسوم لقو مالس نب هللا دبع وه دهاشلاو هلبئام

 نوعظم نب ناقع انل راطف تلاق مهانكس ىلع راصنالا تءرتقا يكل نورجاهملا مدق امل

 ع هلوق ىءهىف لبقو 52 لعشام هللالو سر 0 هللأو هيفو

 بامساب ءالملا دتشا ال سابع نا لاقف هيف اوفلتخا دقف هحولا اذه ىلعف رانلاىف

 ةكع وهو مانملا ف ماسو هيلع هللا لص هللالوسر ا ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 مالا لا رجا ىتم هءاحصأ هللاقف اها رحاب هت عفر لو خابس تاذاضرأأ

 أ قاكتو هارتأأ مكبالو ىل لغشام ىردأ امو ةيآآلا هذه هللالؤنا تكف ترآ ١

 قرضا ريدي اذان ىلا ”يردأال لق ب تففار قا ضرالا ىلا مت :أو نأ جرخلا

 تااق ىراذل اريغ ةياور ىو هلع كاذ لاقف هلكلذ تردد ملسو هيلع هللا لص هللا

|| 

 ظ
 لتقاو لأ م أ ىلة نم ءانبنالا تجرخأ م خرخأ ىردأالف انأ امأ ا ؟ىعأو ا

 قأاندو ىدهلاب هلو_سر. كسر ئذلاوه ا لاقف اهلك نايدالا ىلع هشد.رهظ»

 عا ري_صل اذام ىلا أل هاثعد ليقو ةتمايو هد ١ عاصيإم هلعاؤ نورفغتشس مهو ١

 مالا رئاس ىلع هتمأو نايدالا ىلع هنيد رهظي هنا ا ا كلاغلاع نهو ؟ساو |

 الو ىلا ىجوب ىذلا نآ رقلاريغ عيتأ ام ءانعم 8 ىلا ىوبام الا عبتأ نا: هلوقو # |[

 عئارسشلا مالنيبأو باذنلا عزرا و« نينا يالا ل اهراالا ءعدتبأ | ع

 نآرقلا نوعا و هللادنع ن 0 ناك نا آي نولوش اذام ىنو ربخأ ىأ 2 مني 7 رأ لق“

 ىأ 4 هلثم ىلع لئارسا ىغ ويطل عاقل نوح كاب« د عرفك

 نآ رقللةقدضملا ىناعملانم ةازوتلاىفاموهو نآرقلالثم. 4 هلثم ىلع ف لوسرلا سرلا تمن

 . هيدك نم 0 ةنحلا ىف هنا ملع دقف ة هر 6 5 ايندلاىف اذه مكبالو ىف لشام

 ا نكون يد لا ىردأ الف نوقدصملا ايبأ متنأ امأو ل نم كيرلا نك

 أ| ءاهدلا نم ةراجلاب نومرتأ نوندكملا ادجأ مكب لعام ىذدأالو مكب لغف اذام 31
 1 هنا لحو نع هتلاءربخأ مث ةيذكملا ( الاب لف م مب لعش 0 ىأ مأ مكب فسخي مأ ]

|| 

 تدان نع ااعاولا هللاقو 4 فاق>الاةروس )+ باذكهجوب سيل هنا هع

 ل وأ ام .ئتالا نهلعاال
 لو امو ةعاسلا طارشا

 امو ةنلا لهأ هلكأي ماعط
 وأ هسأ ىلا عزني دلولا لاب
 هللالوسر لاذ همأ ىلا

 .لوأ اما عسوهيلع هللا لص

 ل قرشملا نم مهرش ١

 ماعط ا ا برغملا |

 ةدايزف ةنلا لهأ هلكأي

 دلولا "انأو توحدك ١
 لحرلا.ءام قيس اذاف

 أملا ءام قبس نأو هعّزن

 كادي أ لاقف تعور

 (هلثم ىلع) اقح هللالوسر |
 ىف هلثم ىأ نآر قلل ريمضلا
 نهةاروتلاىف اموهو ىنعملا

 ناكل ةقاطملا+ قاشنللا
 دعولاودحوتا!نةنآرقلا

 زوج و كلذ ريعود.عولاو

 ناك نا ىنمملا نوكي نا
 هن مترفكو هللادنع نم

 كلذو# لع دهاش دهشو ١
 ١ مهيذعم هللا ناك امو مهف تنأو مذعبل هللا ناكامو هتمأىف لاقو هلك نيدلا ىلع ةرهظبل |

 هللادتع ند 2 ىغل 1

 انجورخ نوكي ىتمدل اولاق
 رافكلا نم اننا و ةكم نم
 هيلع هللا لص ىننل ! مهل لاقف

 ىل لعشام ىرداام ملسو

 نوجرخو جرخأأ| بالو
 (عبتأ ا )الأ ةرجفلا ىلا

 دوهيلادجاي (لق) امنولمت ةغاب فو*لوسر (نيبه ردن الا ان امو ) نآارقلاف تصااعالا (ىلاجوامالا ) لعاام

 دوهيلارششعماي نآرقلاب ( هب مترفكو ) هللا دنعزم نآرقلا اذه لوق ( هتلادنع نمناكنا ) دويل رثعماي ( متيأرأ )
 هلع هللا ىلص دمعك هباكحاو مذلس ني هللادبع ةداهش لثم ىلع (هلثم لع) نيماشإ (ليئارسا ى نم دهاش دهشو (



 مق عالم « نورمشعلاو سداسلا ءزملا )
 (متركساو)دهاشلا(نم 5)

 نم هآر امل نآرقلاب ىا 45 نماف  هتلادنعنم هنوك وهو كلذ لثهوا اهل ةاطملا
 | موقلا ىدييال هللا نا ط نامعالا نع 6 متربكتساو لف قحلا اقناطم ىجحولا سنج < تاو هن ناعالاو

 | باوجلانع ليلدو مهلظنع ببسملا مهلالضل ه.مهرفك نابرعشم فانئتسا 4نيملاظلا
 ٍْ ىعملاو هب ناعالانع ىأ # متركتساو دهاشلا ىنعي  نمااذ هللادنع نم هنا

 | 6 نيملاظلا موقلا ىدمال هللازا © متيدعتو ملظ دق سلا كلذك ىمالا ناكاذا

 ١ دبشو عسوديلع هللا ىلص ىنلاب نمآ مالس نب هللادبعو» ليقف دهاشلا اذهىف اوفلتخاو

 | غلب لاق كلام نب ىسنأ نع ىورام هيلع لدي اونمؤي إف دويلا ريكتساو هتوبن ةععب
 | للا فرت ضرأ ىف وهو ةنيدملا اسو هيلع هللا لص ىنلا مدقم مالس نب هتلادبع
 ماعط لوأ امو ةعاسلا طارشا لوأ ام ىنالا نهلعنال ثالث نع كلئاس ىنالاقو هاناف

 هلاوخأ ىلا عزني ”ىش ىأ نمو هسبأ ىلا دلولا عزني ”ىش ىأ نمو ةنجلا لهأ هلكأب
 كاذ هللادبع لاقف لاق ليربج انآ نوب ىنربخأ مسو هيلع هتلا لص هللالوسر لاقف
 كبلق ىلع هلزن' هنا ليريل اودع ناك نه ةيآلا هذه أرقف ةكئالملانم دولا ودع
 قرشا رع سائلا رشحت رانف ةءاسلا طارشا لأ اما سو هيلع هللا لص هلال وسر لاقف

 داولاىف هبشلا امأو توحلا ديك ةدايزف ةنملالهأ هلكأي ماعط لوأ امأو برخملا ىلا

 لاق ال هلا نك تقيس اذاو ل ةبثلا ناك وام اهقبسف ةأرملاىثَع اذا لحرلا ناف
 لبق ىنالساب اولع نا تبع موق دوبيلا نا هتلالوسراي لاق مث هتلالوسر كنأ دهشأ

 هللالوسر لاقف تببلا هللادبع لخدو دولا تءاذ كدنع ىنوتمب ىنع مهلأست نا
 ناو انريخو انلعأ نباو انلعأ اولق مالس نب هتلادبع مكيف لج ىأ اسوديلعدتلا لص
 كلذنم هلاءذاعأ اول هللادبع رسأ نا من رفأ سوديلعدتلاىلص هللالوسر لاقف انريخ
 هلاال نأ دهشأ لاقف ملا هللادبع جرخت لاق كلذ لثم اولاقف مملع داعاذ ةياورىف داز

 لاقف ةياورىف داز هف اوعقووانرش ناو انرش اولاقفهتلالوسر ادنا دهشأو هتناالا

 دصحص ىف ىراتغلا هجرخلأ هللا لوسراي فاخأ تنك ىذلا اذه مالس نب هللادبعىنمي

 ىلع ىثعي ىحلوقب سو هيلعهتلاىلص ىنلا تءمسام لاق صاقو ىبأ نب دعس نع (قا)
 ىب نم دهاش دهشو تازن هنفو لاق مالس نب هتلادبعلالا ةنلا لهأ نم هنا ضرالا
 دهاشلا لبقو ثيدحلاىف وأ ةي آلا كلام لاق ىردأ ال ىوارلا لاق ٌهلثم ىلع لمئارسا

 هللادبعىف تازئام هللاو ةيآآلا هذهىف قورسم لاق مالسلاهيلع نارع نب ىسوه وه

 ةيآآلا تلزنو ةنيدملاب مالس نب هللادبع ميسأ اها ةكع تلزن جن لآ نال مالس نب

 ىسومدهشف ةاروتلا نآ رقلالثموهمومتا اسو هيلع هللا لص هللا ل وسر نم تناك ةجا< ىف

 هاا 1 ىنوف ديشو ىدلان وكف رخ الاقدصي لكو نآرقلا لع د2 وةارؤتلا لع ْ

 هنأ نآرقلا ىلع سو هيلع هللاىل دج دهش ام هللادنع نم املا نآرقلا لدم ىه ىتبا ظ
 اونهؤت نا برعلارشعماي متثأ متريكتساو ةراوتلاو ىسوع نمآ نم نهآف هللا مالك
 باوج ماقم متاق وهو ديد هنا لبق نيملاظلا موقلا ىدبال هللازا نآرقلاو دمت |

 (طرشاا)

 هتلادنع نم نآرقلا ناكنا

 نيملاظ ملأ هب مترفكو
 فوذهلا اذه ىلع لددو

 موقلا ىدال هللازا)
 ىلوالا واولاو ( نيماظلا
 لعءف ىلع مترفكل ةفطاع

 واولا ”كلذكو طرقا

 متريكتسال ةفطاع ةريخالا
 ىفواوااامأ و دهاشدهش ىلع

 ةلج تفطع دقف ده-ثو

 َى نع دهاش دهش هلوق

 نهاف هلثم ىلع لمتارسا

 هلوق ةلج ىلع متريكتساو
 مترفكو هللادنع ند ناك

 نإ ىنوربخأ لق ىنمملاوهب
 نم نآرقلا نوك عقجا

 لما ا رعأ ةداهش

 هن هناعاف هلثم لوزن ىلع

 نعو هنع مرابكتسا عم

 لضأ ع هنا

 (نماق) نآرقلاو ملسو

 هءادصاو مالسنب هللاديع

 نآرقلاومالسا|هيلعد مع

 مت متمظعت ( متربكساو)

 ناعالا نع دوعاارسثعماي

 سوديلع هللا لص دمعت

 ىدجالهللانا ) نآرقلاو
 دشرال ( نيملاظلا موقلا

 نكي ملنم دوملا نيدهلا



 اد عبتي نم ةماع نااولاق ةكم رافك مالكو هو مهلجال ىأ ( اونمآ نيذال اورفك نيذلا لاق و) مهملظأ و سانلا
 انقيسام اريخ دحم هد ءاحام ناكول (هيلا انوقبسام ازيخ ناكول) دوعسم نباو بيهصو رامع لثم ءارقفلا نوئعي طاقسلا

 نولوقيسف) هلوقو مهدانعرهظهد اودتمس ملذاو هريدقت هيلعمالكلا ةلالدأفوذحمذاىف لماعلا ( هب ادت مل ذاو) ءالؤه هيلا

 تانك ) نآرقلا 1 (هلبةنمو)نياوالاريطاسأ مهل وةك مداقتم بذك ىأ يدق كفا مهلوقو هنع ببسم ( ميدق كفا اذه
 ديز رادلا ىف وحن لاخلا ىلع ( اماما ) بصان وهوهنلع امدقم اربخ مقاو فرظ هلبقنمو ًادموهو ةاروتلا ىأ ( ىدنوم

 (ةجرو) مامالاب تور اك ( فاقحالا ةروس ) هعئارشو هللا نيدف تالف هب 6 ةودق اًناَمآ قدر

 1 0س ْ

 اهتافو ةراشالا ىعم اهلماعو ةفصلاب هصصخا هنموا قدصم ّق باتكر يهض نه

 ديؤيو لوسرلا وا هللا وا باستكلا ريمض هيفو قدصم ةلع 45 اولظ نيذلارذنيل وه
 *# نينسحملل ىرشب ولف ءاتلاب بوقعيو هنع فال ىذللاو صاعناو عفان ةءارق ريخالا

 و هيلا | انوقبسام سو هيلع هللا لص دمع نيد ىنعي 4 اريخ ناكول اونمآ نيذلل 9# 1:

 نيذلل اولاق نافطغو دسأ اورفك نيذلاليقو نالفو نالف هيلا انقيسام اريخ دحم ال

 اذه نولوةيسف © 0 ناعالا لعأ هل ىدتها اك نآر قلاب ع 5 هءاودتم مذاو ىلا
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 6 ىس وه باتك © نآرقلا نيقؤم أ هلبقنمو : 0 مدقتم بذلك * مدق كفا

 اس ع اناسا 6# هلبق ىتلا تتكفل 6 ىني © بانك الل 9 أ

 لينس ىرعثبو لف ةكم رشم ىنعي 45 اوملظ نيذلار |

 (ةجرو) هءىدتش ( اماما ) ةاروتلا ( ىسوم'باتك ) نآرقلا ليقوم(

 ما

 باتك) نآرقلا (اذهو) ا ا 2 مهو 4 هيلا نع اريخ

 | ملسا امل محمثاو دساو نافطغو صاعونب لقو شيرق هلاق اعاو ةاعرو ىلاودو ءارقف. |[
 : ا هباحصاو هنع هللا ىضر مالسنبا سا نيح دوهيلا لبقو رافغو ساو ةئيزمو ةنيهج ١

 اناسل) بتكلا ميج نم | كفا اذه نولوقيسفو لوقو مهدانع رهظلئمفودحت فوط 1

 ١ وهو نأ رقلالبقنهو هو هإبقنمو» نيلوالا ريطاسا مهلوةك وهو هنع ببسم 5 مدق

 || اذهو 2 لاملا ىلع 4 ةجرو اماما 8 هلوقل بصان *# ىسوم باتك ف هلوقا ربخ |
 لاح * ايبرع اناسل ظ هب'ىرق دقو # هيدينيب موا ىسوم باتكل «قدضتاتاكا ْ

 هفاع لعو هب نمآ نمل

 ىدوم تاتكل ) قدصم

. - 

 همد_هنو هءدب نيب املوأ

 ريمض نه لاح ( اس ع
 لماعلاو قدصم ىف ناتكلا

 لعاتك نيو قدصم هيف

 لمعيو ةفصلاب هل ا

 أ ىحو دنا لع لد قبح هنا لغ لد اك ةاروتل اندصم ديوك نأ لع ل1
 قردصلب الوكت نوك نأ | هزاعاب ىبرع ناسلاذ قدصي ىا قدصم لوعفم لبقو داحس هللا نم فوتو

 زود>و ةراشالا ىعم هبق

 ىلرع ناسلاذ قدصي ىأ |
 ( رذدنبا ) لوسرلا وهو ْ :

 | نونوككال ركلاف هب مترفك مث هللادنع نم ناكنا متيأرأ لق ريدقتلاو فوذحملا طرعثلا

 | دوملانم ىنعي 6 اورفك نيذلالاقو ىلاعت هلوق 6# نيلاض نونوكت لب نبدتهم |

 لع (ىرشبو) اورفك ْ :

 لع ىلع فوطعم صناا | هيلا انوعسام ناكول اولاق ةكم كرش ف تازن ليقو هباصأو مالس نب هللادبع نوني | .

 نينمؤملا ) نين_.علل ( أ هتلالاق 6# مهللا ءامر هيلا انقيسام اريخ دج هب ءاحام ناكول ةنينعو ةنيهج نعي | يل ا

 نيعبطملا |

 نيذلا لاقو ) كلذلالها | : 3 9
 نافطغو دسأ ( اورفك | أ ه.نمآ نمل هللانم ىأ 45 ةجرو 6 هءىدتق اماما هانلعحىأ 4 اماما يف ةاروتلا ىن»

 2 ودنمأ نب دلل ) ةلظنحو

 ةدبأو 3 ةئيرعو ةئيهلل |
 (هءاودتسملذاو) ماسأو ةنيزمو ةنيهج (هيلانوقبسام) اقحو ايجي متارلاوا د لوشام ناك ول ( اريخ ناكوا )

 مداشدق كا را اذه ) مدق كفا اذه نولوقسف ( اناقطع وأ هسا نأ رقلاو مالسلا هيلع دمت اونمؤيب

 اونمؤي لف هب نمآ نم باذعلا نم

 ملسو هيلع هللا لص دمي و ةاروتلل قفاوم (قدصم) باتك نآرقلا اذه (باتك اذهو) هب اودتشا

 ةنلاب نينمؤملل (نينسحعلاىرسشبو) اوكرشا ( اولظ نيذلا ) فوختا( رذنتل ) بردلاةفلى رمش ابيع 3



 ةمايقلا ىف (مييلع فوخالف) ماسو هيلع هللاىلص دمج ةعيرسشو هللا ديحبوت ىلع. ( اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نا)
 ةراشالا ىنمم هيف لماعلاو ةنجلا استلا نم لاخي ( ايف, نيدلاتلب ةنلساا باك كالوأإ ) توملا دنع( ن وأ زحي مهالو )

 ا هوو) ءازح اوزو> ىأ مالكلا هيلع لد لعفل ردصيم ءازح ) نوامع اوناك اع ءازج ( كئلوا ةيلع لذ كلا

 ىأ نسجاذامأ هيدلاوب هانيصو ىأ مهريغ انسح اناسحا هيدلاوب نسحب ناب هانيصوىأ ىفوك ( اناسحا هيدلاوب ناسنالا

 زدبنم وهو هيدلاوبهلوق: نم 2:4٠ ري- لدا عضومىف (نورمشعلاو سداسلا ءزجلا ١ وهف نسح ىذ ماب
 أل ىذا ديحوتلا نيب اود 46 اوماقتسا مث هتلاانبر اولاق نيذلا نا لف هلحم ىلع فنطع هنأ هيأ هتلج) كب
 || رأت ىلع ةلالدلل مثو لمعلا ىهتنم ىه ىتلا:روالا ىف ةماقتسالاو ملا ةصالخ وه 1 ا نعيلا 0
 هوركم قولسنم © مهيلع فوخ الف للف ديحوتلا ىلع هرابتعا بقوتو لمعلا ةبتر || ددخ داو ىذاجت نيفاكلا
 كئلواؤإ» طربشلا ىنمم مسالا نمضتل ءافلاو بوب .تاوفىلع 6 نونزحي مهالو ةهسملا ىتجم ىف ناتغل مو

 ةلرلا لااسقلا بانستكا| نش. 6 نوامب !ويلك اعب ءاؤجس اهبف.نيدلا ةدللا باتصا. || ىأ لابس ىلع هباضقناو
 مالكلا هيلع لد. لعفل ردصم ءازج.و باتا ىف نكسسملا نم لاح نيدلاخو ةبلمعلاو || ةفص هنا ىلعوأ هرك'تاذ:
 اامحا نويفوكلا ارقو ة«ءاتسح هيدلاوب ناتسنالا انيضوو ف ءازجب اوزوج ىل || هرك اذ الج ىأ ردصملل
 الجسوا هرك تاذ 46 اهركهتعضوو اهركدما هتلج لف انسج ءاصيا ىا انسح ”ىرقو || ةدمو (هلاصفو هلجو)

 رقفلاك ناتفل امهو متفلاب ماشعو ورع وباو ناي ناسحلا ًارقو « ةقشملا وهو هركاذ | (ارهشزوثالث)هعاطفوهلج

 هلج ةدمو 46 هلاصفو هلجو إف ردصم حودتفملاو مسا موهضملا ليقو رقفلاو ةدم لقأن ىلع ليلدهيفو.
  ماتلا عاضرلا دارملاو هتقووا هلصفو بوقمي ةءارق هيلع لدبو ماطفلا لاصفلاو هلاصفو | ةدم نالرهشأ ةتس لجلا
 لاق ةدملا نع دمالاب ربعي اك ه.ربع كلذاو هب ىبننلا | نيلوج تناكاذا عاضرلا

 ءالللا ىيتاااذا“ ومو: نإ « علا ةده ليكتسم ى لك 1 نيك نلرع ل
 ةغلابم دلولا ةيبرت ىف مالا هدءاكت ل ناس كلذ لك 5 ارهش نوثالث # | رهغأ ةتس لمعلا تيقت
 لاصفلل هنم طج اذا هنال رهشا ةّتس لا ةدم لقا نا ىلع لِلد هيفو اب ةيصوتلا ىف | ديو فسوبوبأ لاقدنو»
 لماو ءابطالا لاق هبو كلذ قب ةعاضرلا متينادارانمل نيلماكن يلوح هلوقلنالوح | ةفنج وبألاقوهتلاا مهجر

 عاضرلاو بسنلا رك طابترا ققحتو امهطابضنال عاضرلا رثكاو لا لقاصيصخت ١ لجل اديدارملاهنعهللا ىضر
 ةنهلا باع أ كئاوأ نونز< مهالو مهيلعفوخالف اوماقتسامث هتلانبر اولق نيذلانا || بوقءي هلصفو فكالاي
 ناسنالا انيصوووإ# لجو نعدلوق# هريسفنمدقت 4 نولمعي اوناك اعءازجاهيفنيدلاخ | مظملاكلافلاو لصفلاو
 46 اهركهمأ هتلج- ف ةءاسالا دض وهو اناسحا امهيلا لصون ىأ 4 انسحب هيدلاوب ٠ عمو ءاثي ماظعلاو
 هلاصفوهلجوزإف قاطلاةدش ديرب هكاهركهتتضووإإل دلولا اهيلعلقثو تاقثأن يح ىنعي ظ 7( هلاتر اولقذلانا ١

 د
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 ْ ارهش نوال ماطفلاوهو عاضرلانم لصف نأ ىلا دل دهر وعل 4 ارهش نوالث

 ا سابعنبا لاق ارهش نورسشعو ةعبرأ عاضرلا ةدمرثك أو رهشأ ةتس لا ةدم لقاف

 ا رهشأ ةتس تاج اذاو ارهش نيرسشعو اب سعرا ريع ةعست ةارملا تاج اذا

 (اوماقتسا مث )هللا اودحو

 دنلل نئتارفا ءاحأ لع
 ملو هيصاعم بائتحاو:

 (تعضراإ اوفلخامىلع (نونزحي مهالو) باذعلا نم مهل ةتسياوف (مهيلع فوخالف) بااءثلاناغور اوغورب

 'دلاخ ةنجلاباصا كئلوا) مهريغ نزحاذا ن ونزحم مهالو رانلالهافا*نيح ماع فوخالف لاقبو مهفلخ نم

 ناسنالا انيصوو ) امندلاف نولوقو ( نولمعا اوناك ام ءازج ) اهنم نوجرخالو نوتوعال ةنلاىف نيهقم ( اف
 أتحوزو ةفاحت ىنأ ن ركحب, وا وهو امج ارب ( اناسحا هيدلاوب ) نآرقلا ىف ركب ىلا نب نجرلا دبع انئعأ

 البلا ىف هماطف (هلاصفو) همأ نطب ىف (هلجو ) ةقشم ( اهركهتعضوو ) ةقشم ( اهرك) اهنطب ىف ( همأ هتلج )

 ا ارهش نوثالث)



 ١ ا 7 لاا ا 4 1 0

 لق © 0 و لف هلقعو هتوق م 78 لمتكأ ذا 2 2 --

 هتعزوا نه ىنعاوا هلصاو ىنمهلا 6# ىنعزوا بر لاق 2 دعب الا ىن ثعبب مل

 اهريغو اهمعياموا نيددلا ةمعن ىنعي . «ىبنلاو ىللعو ىلع تمعناىتلا كتمعن ركشاناوإج اذكب [١

 | وه !سادحا نكيمل هنال هنع هللا ىضر ركب ىبا ىف تلزن امنا ىورام ديوي كاذو.
 ميظعتلل ه هركذ 6 ءاضرت اكلاص لما ناو # ءاوس راصنالاو نيرحاهملا نم هاوباو أ

 | لدحاو 4 قيرذف ىلا صاو) 2 لحوْع هللا ىذر تلحس سنخلا : نءاعوت دارا هنالوا

 هوحنو 5 اعمار ىقيرذ ىف ايراس حالصلا ىل
 ىلصن ايقاع ىف حري 8 ١

 نمىناو كنعلغشيو اءاضرتالاع كيلا تبى نا

 ١ هنايش ةياغو هوق هيا م ىأ 46 هدشأ غلب اذا تح وج ارهش نرشعو كرا |

 | نيكو ,ًأغابو له للاكت هلوقوهو ةنس نيعبرأ ىلا ةنس ةرشع ناك نيبام وهو هئاوتساو

 ا انبنا لفاو ةجقلا تهدشت ادعو رمان نانا دعس دنرالا هذه تلزن لبق © ةنس

 ١ بصح هنا كلذو ةنع ىلاعت هللاىذر قيدصلاركب ىأَق تلؤع اغا حدالاو مومعل | ىلع

 لوا ماسو هيلع هللا ىلص ىنلاو ةنس ةرششع
 ' يرد كاذع ىنلا دمقف ةردسس هيف الزئماؤلزنق ماشلا ىلا راحت ف ةلس

 | لحرلا نم بهارلا هل لاقف نيدلا نع هلأسي كانه بهار ىلا ركبوبأ ىضمو اهاظىف

 ١ هللاو اذه بهارلا لاقف بلطملا دبع نب هللادبعنب دوه لاقف ةردسلا لظىفإ ىذلا

 6 ىنأ باقىف عقوف نامزلا رخآ ىبن وهو اذهالا دحأ ىسيع دعب اهتحت لظتسا امو ب

 ناك نبا وهو ماسو هي هيلع هللا ىلص ىنلا

 الف رح الو ردد َّق ملسو هيلع هللا لص ىنلا قراإال ناكف قيددصتلاو نيقبلا ركب

 هتلاسربهصتخاو هنوش ىلاعت هتلادمركأ 5 ةئش نايرأ ملسو هيلع هللا لش هللالوسر غلب

 |! لكوني راغب ةنسنيمبرأ غلباطف ةنس نيئالثو نامثنباوهو هقدصو ركبوبأ هينمآف
 «ىدلاو لعو لع تمعنأ ىلا كتمعن ركشلأن ا وه ىنسهلاىأ ىنعزوأ براق *
 ٍ ائسح هيدلاوب ناسنالا انيصوو لوقف بلاط ىلأ نب ىلع لاقو ةيادهلاو ناغالاب ىأ

 ْ هللاءاصوأ هربع او ملسأنا نب رحاهملا دحال عمت ملو اعيجسم اوأ ماسأ ركيفأت

 ىلاعت هللا هياحأ سابعنبا لاق 46 ءانضرت اكاض لأ نأو ل هدمب نم كلذ مزلو امج || 1
 هللا هناعأالا ريذنا ع نه راش د لو لالب مهنم هللا نوبدعي نينمؤملا ع نم معيش قا 1

 نما الادلو هل نكي ملف ىلاعت هللادباحاف * ىيرذ يف ىل حلصأو وف لاقف اضيا اعدو هملع

 ٍْ نب نصح تفي ريما مأ همأو ورعن. ناثع ةفاصتوأ ءوبديوبأ مالسا ركيال عقلا :

 ! هوبأو ركبوبأ ةعبرأ ءالؤهف د قيتع ىب

 ْ ملو اوملسأو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا اوكردأ مهلكد حي هنبا نباو نجرلادبع هنباو |

 | كمر ىأ © تلا تينا ف هلوقو © ركب يع ةباصضانم دحأل كل 1

 نيذلاكئاوا ٍِه ىناسلو ىلقب تاس أو ىأ هك نياسمل

 اذه لبق نجرلادبع هنا السم 6 سم 5١ اخ واق ) ”ىكيملو مالسإلاب ركاب

 ١ نعرلادع ناو نوجرلادبع هناو ورع |

 !نم ىناوؤ# بحنام لكرىلا كيلا

 نيذلا كئا هأ) مهنيدىلع نيلسملامم ( نيلسملانم ىتاو ) ةبوتلاب نات (كيلا

 !نيذلاكئلو | كل نيصلخلا هيو نيإسملا

 نأ 1 ةنسنوب وثالثو

 ندا ا كلذ نوكي
 غلبو ) نوعبر الا ةتياغو |

 ثر لاق هنبس نيعبرأ ||

 نأ]) ىنمهلأ ( ىنعزوأ
 كن ىقلا كلتمعن ركشأ |

 هبدارملا(ىدلاو لعوىلع |
 ةواسالاو مس وتلا ةمع

 ةمعنلا ىركش نيب عجو
 نال هيدلاو ىلعو هيلع

 داع نيم ندع هيلا
 كتالض ا لع) نأ وز

 تاولصلا ئه لبق (هاضرت

 ف ل عصأو 0

 ىرذلعجا ىأ ( ىررذ
 هل ةنظمو العلل ا_ءقوم

 لك نم (كيلا تب ىنار
 (نيإسملا نم ىناو ) ِبنذ
 نذلا كئاوأ ) نيصاخلا

 ( هدشا غاب اذا ىتح)

 اكل 1

 ( غلبو ) ةنس نيثالث ىلا

 .(لاق ةنسنيعبرا ) ىهتنا
 ( ىعزوأ بر ) ركبوبا
 كتيتنركشانا) ىدقلا

 ديحوتلاب( ىلع تمعن ىلا

 ديحوتلاب ( ىدلاو ىلعو)
 اذهلبقءاوبأ نمآ ناكدقو

 اصلاخ (ال اصلا ناو)

 ىلع صاو)هلبقت (هاضرت )

 ىرذ مر "و (ىرذف |
 تدب :ىأ) كلذ كعل ملسأ مث



 ىلا بامحأوف ) مهريغ نسحأو زواجتتو لبقتب صفحو ىلعو ةزج ( م ايسنع زواجتنواول ءامنسحأ مهنعلبقتن
 بصتلا هلو مهدادع ىف ىنمظنو مهنم مركان م ةلجىف ى مارك ادا هناحعأ ع نه صان ىف ريمالا ىنهرك أ كلوقك وه

 ادعو زواحتبو لبقتي هلوق نالدكؤم ردصم ( قدصلادعو ) مهيف نيدودعمو ةنلا باححأىف نياك ىنعم ىلعلالا ىلع

 '!ءدالوأ قو.ربللا م 1 ا فات ىبأ هسأ ىفو هنع هللاىضر قيدصلاركبىبأىف تازنلق زواجتلاو لبقتلاب مهل هللا نم

 نكيملو ةنس نيعبرأنبا وهو امهل اعدو ةنس ييئالثوناثنباوهو ماسو هيلع هللا لص ىنلاب نمآ هناف مهيف هتاعد ةباوتساو

 . ىذلا ) مهنع هللاىضر ركب ىبأ ديغ هتانبو هوو ةافاور وح ملأ راصنالاو مهنه نيرجاهملا نه ةيادلا ع نم دحأ

 ىذلاب دارملاو لوقلا مهيلع قح نيذلا كاوا هريخ أديم ( هدلاول لاق ىذلاو ) ايندلا ىف ( نودعوب اوناك

 نعو. اعوجم ربخلا عمقو كلذإاو <57 م٠ 2- لوقلا كلذ 4 نورشثعلاو سداسلا ءزلا) لئاقلا سنجلا لاق

 قاعلا رفاكلا فوه نسحلا

 ثعبللاب بذكملا هيدلاول

 نجرلادبعف تاز'لبقو

 هنع هللا ىخر ركب ىنأننا

 هنالطءل دهشي و ههالسا لبق

 ناوسم ىلا ةيواعم باتك
 ديزبل ةعببلاب سانلا سعأنل

 ىبأ نب نجرلادبع لاقق

 ةيلقرد اهم مثثج دقل 3

 لاقف مكئانبال نوعيابنأ

 اذه سانلا اأن ناو
 ىذلاو هنف هللا لاق ىذلا

 تءعسفامكل ىأ هيدلا و لاق
 اهنع هللا ىضر ةشئاع

 وهامهللاو تلاقو تدضغف

 هتيعسلدرمسأ نا تئشولوهب
 كابأ نعل ىلاعت هللا نكلو

 ضضف تنافهبلص ىف تنأو

 زواج: و ف هيلع باثبالو نسح حابملا ناف مهتاعاط ىنعي 5 اولعام نسحا مهنعلبقتب
 6 ةنللا باحصاإإج امن نونلا,صفحو ىئاكلاو ةزج أرقو « مهتبوتل # من امس نع
 هسفنل دك وم ردصم 6 قدصلادعو © مف نيدودعموا نيباثموا مهدادعيف نينناك

 ه.دلاوا لاق ىذلاو ة: ايندلا ىف ىا # نودعوب اوناكىذلا 5 دعو زواجتدو لبقتن ناذ
 اهلوزن مح ناو سنجلا هيدارملاو قح نيذلا كئلوا هربخ ًادتم هك امكا فا

 بجوال بيسلا صوصخ ناؤهمالسا لبقهنع هللاىضرركب ىبانب نجرلادبعىف
 « جرخا نا ىننادعتا # لمارسا ىنب ةروس ىف تركذ تآارقفا ىفو صيصختا

 6 لبق نم نورقلا تلخ دقو © ةددشم ةدحاو نونب ىنادعتا ماشه أرقو ثعبا |
 هنالأسيوا كنم هللاب ثايغلا نالوقب هللا ناثيختسي امهو 95 مهنه دحاو عجرب إف |

 اهلكو ايندلاف اهولع ىتلا ةملاصلا مهلاعأ ىنعي © اواعام نسحا مهنع لبقتب

 00 ااا اج ساس نع زواجعنو وف اهيلع مهبيشيف نسما ىنمع نسحتالا# نسج
 مهدعو ىذلا ىأ « قدصلادعو © ةنلا ب بامحأ عم ىأ « ةنلا باحأ ىف اب

 مهلخدي ناب ,هدعو لبقو قدص هدعوو م ايس نع زواهتنو ممانسح لبقتب ناب
 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناسل ىلع ايندلا ىف ىأ « نودعوب اوناكىذلا 8 ةنجلا

 ثعيبلايرارقالاو هللاب ناعالا ىلا هاوعدذا ىنعي 5 ه.دلاوللاق ىذلاو 8 ىللاعت هلوق *

 ىربقنم ىأ « جرخأ نأ ىتادعتأ  ةيهارك ةملكى هو # امكل فأ ف توملادعب
 هللا ناثيغتسيامهو 9و دحأأ مهنم ثعبس ملفىأ ك ىلبقنم نورقلا تلخدقو ف ايح

 (ىا) ناسنالاهب توص اذاتوصوهو مهريغ فأ ىاشو كم فأ صفحو ىتدم (امكل فأ) هللا ةنعا نم
 اكريغ نود امكلحالو ةصاخ امكل ففأتلا اذه ىأ ناببلل ماللاو عجوتم هنا ملع سح لاق اذا مروضتم هنا ملع

 11 انا زادحلا م حسم لو ( لبقنم نورقلا تلخ دقو ) ضرالانم جرخأو ثعبازا (جرخا نأ ىتادعتأ)
 هل نالوشو هلوقل ماظعتسا وهو كلوق نمو كنم هللاب ثاعغلا نالوش (هللاناثمغتسي)

 ةنكلاىف هيل لجاعم (ةنلاباحصاىف) اهب مهبقاعن الو (ممت ايس نع زواجحنو) مهناسحاي ( اولع امرأ مهنع لبقتن

 لاق ركب ىبأ نن نجرلادبع وهو ( هيدلاول لاق ىذلاو ) ايندلاىف ( نودعوب اوناك ىذلا) ةنجلا ( قدصلا دغو )

 7 تنعم (تلخدقو) ثعبالربقلا نم (جرخاناإ ىنن اندحتا ( ىننادعتا) امكل ارذق (ًابكل فا ) ملسا نا لبق هماو هال
 ١  (امهو) امهانعو رع اننا ناثعو ناعدج ةيلهاجلا ىف انام هدادحانم نادح هلناكو اوثعب مهراملو (لبقنمنورفلا)

 ش هللا ناوعدب ( هتلاناثيغتسي) هوبا ىتعي



 ثعبلاب (مللا دعونا) ثعبلاوهتلب (نمآ) كالهلاةقيقحال ناع :الا لع ٍضيرختلاوثحلا هبدارملاو د وبثلاب هيلعءاعد (كليو) ٠
 منيح نفاع ى ( لوقلا ميلع قح نيذلا كنا وأ نيلوالاريطاسأ الا) لوقلا (اذهام)امهل ( لوقا قدص (قح)
 نب رساخاوناكمماسنالاو 4!فاقحالاةرو-+ نا نم مهلبق نم 9 تضم مه )قع (تاخدق) مأةلجىف (مأف)

 روبثلاب ءاءد وهو كليو هلنالوقشب ىا #4 نمآ كليو * ناعالل قيف وتاب هثيغينأ
 6 نياوالاريطاساالا اًذهام لوقيفق> هتلادعو نا ل هكرت ىلع فاخام ىلع ثحلاب
 دريوهو رانلا لها مهناب  لوقلا مهيلع ق- نيذلا كئلوا ف اهوبتك ىتلا مهليطابا

 همالسال ناك نا هنع بحدقو كالذ] اهلها نم هنا ىلع لدد هنال نجرلا دبع ىف لوزتلا

 سنالاو نا نم 8 ةنجلا با مسا هلوقك # مهلبقن هرم تاخدق ما ىف قف

 نيش رفلا نم 6 لكلو 2 فانئتسالا ىلع مكمل ليلعت 0 نيرساخ اوناك مهنا لف /ش الل

 اواعام لحا نموارسثلا وريم نم اولعام ءازح نم بتاع  اولعام تاحرد #
 اهءاز> : مهلاعا مسفويلو 8 بيلغتلا ىلع تءاح انههو 1 ةلاغ تاحردلاو

 ناب -

 ثعبلاب ىأ © قح هتلادعو نا نمآ كليو 9 هل نالوقبو هيلع هلل نخر كَ
 سابعنبا لاق 6 نيلوالا ريطاسأ الا و هيلا ىتوعدت ىذلا ىأ د اذهام لوقيف ٌّ

 مالسالاىلا هناوعدب هاون 1 ناكو مالا لبق عيدا رك ىأن نمر دقو 5

 ا لا بكن ب سصاعو ناعدج نب هللادبغ ىلاومحا لوقو ىبأي رظو
 1 نب نجرلادبع ىف اذه لزن دق 00 نأ ةعئاع تركك نولوقت اع مهلأسأ

 بطغشق ةيواعم هلمعتسا زاحتلا ىلع ناورع ناكل لق كهام نب فسوب نع © هم

 هوذخ لاقف أش ركب ىبأنب نجرلادبع هل لاقف هل عيا ىكل ةيواعمنب ديزي ركذي ل

 لاق ىذلاو هيف هللا لزنأ ىذلا اذه ناوم لاقف هيلع اوردقب ملف ةشئاع تدب لعدم

 امألا نآرقلا نم ًاض انف هللازنأ ام تاجا ءاو نمو ةشئاو تلاقن اكل فأهيدلاوا
 اصوش ديالا م نم دارملا سيل هنا عيختلا لوقلاو ىنءارب نم رونلا ةروس ىف هللا لزنأ

 نيدلاىلا هاوبأ هامدنم لكو هو ةفصلا هذه. افوص وم ناك ص خش لكدارملا لب اس
 جاحزلا لاق هدلاول قاع رفاك لك ىف تلزن ليقو ركتأو ىباف ثعبلاب ناعالاو ميلا
 كئاوا * ىلاءتدلوق هلطبب همالسا لبق ركى بأن نجرلادبعف تلزن اهنا لاقنم لوق
 نجرلادبعو باذعلا ةماكرهيلع تقحدقءالؤهنا هللا ملعأ هك 34 لوقلا مهيلعقحنيذلا

 مهيلع بجو ىأ باذعلا ةملكه يلع تقح نم نوكي الف نينمؤملا لضاذأ نم نمو
 اوناك مهنا سنالاو نللا نم مهلبق نم تلخ دق ف نأ عم ىا منأ ىف © باذعلا

 وهف مالسالا كا مس نم كبرت سايعنا لاق © اولع امث تاحرد لككلو نب رساخ

 اهيلع مهيزاجمف مهلاعاب ةمايقلاءوب ءللادنع بتاسعولزانم ىنمي تاجرد قاعااو رابااو
 مهيفويلو #9 لفسا ىلا بهذت رانلا تاحردو ولع ىلا بهذت ةنلا تاجرد لبق
 3 ع 01

 لجو نع هلوق :# 6 نوملظبال مهو # مهلاعأ ءازجىأ 4 مهلاعأ

 صقط / نولظبال مهو 88 نونلاب سعاع نءاو تاس كلاو ةزجو ناوكذ نباو عفانأرقو .

 ن.رفاكلاو نيئمؤملا نيش رفلانم ددحاو لعل لشقو ةعا_سولو دنع ا نم :لضفأ
 ٌ 5 ا 5

 نيسنلا نم ( لكلو
 راجثلاوراربالانيروكذملا
 أ( اولع م تاحرد )

 ءازحن م بتارعو لزانم

 رسفلاو ريا ن م وامام

 امهم اولعام 1 نموأ

 هاحدقو تاحردلاق امنا
 رالاو تاحرد ةنحلا

 بيلغتلا هحو ىلع تاكرد

 ءايلإب ( مهلاعأ ممفوبلو )

 مهو) 001

 منول و ىأ ( نوملظبال
 مهةوةح مهمل الو مهلاعأ

 ريداقم ىلع مهءازح دك

 با وا 8 مهلاعأ

 تاكرد باقعلااو تاحرد

 كودك ةفلص ماللاو

 كيلع هللا قيض (كليو)

 هيلعدمة*( نمآ )كامثد

 نا ) نآرقلاو مالسلا

 (ق>) ثعبااب (هللادعو
 (لودف) تولاطا نك

 ىذلا (اًذهام) نجرلادبع

 ريطاسأ الا ) دي لوقب
 نددك الا ( نيلوالا
 دادجأ (كئاوأ )نيلوالا
 ناّمعو ناعدح نجرلادبع
 (لوقلا مهلعقح نذلا)

 >0 ياعابجو نيذلاوه

 (مئأف) باذعلاو طخ
 تضم (تلخدق) أ مآ عه

 ةمايقلاءوب ىلا امندلا ىلا ن نو“ عمال نبذ ويعم (نيرساخ اوناك مما ( رانلاىفسنالاو نارافك (سنالاو نا نم مهلبقنم)

 ةنحلاىف نيئمؤلل (تاحرد) نيرفاكلاو نيئمؤملا ند دحاو لكل ىا ) لكلو) ةمه السا نسحو نوجرلا دنع ملساف

 (نولظبالرهو) مهلاعا ءازج ( مهلاعا ) مهرفوب ('مهيقويلو ) ايندلاف اولعاع'(اولمام) راثلاف نيرفاكلل تاكردو
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 ا اير (رانلا لع اورفك 4 نورثعلاو سداسلا ءزجلا ١ نيذلاضرعيمونو)

 1 008 مالالا ل او رفك نيذل|ضرعي موبو هَ باقع ةدايزو باو |
 لعن الف ونءلضىعمهلوق
 لئقو -هناواتق اذا فشلا
 مهلع رانلا ضرع دارملا
 ةقانلا تضع مهلوق نم

 نودنرب ضوحلا ىلع
0 0 

 أ . مهل لاش ىأ ( ميهذأ)
 3 نك

 8| (ايندلا مككايح ىف يدل
 ظح ركل بتككام ىأ

 هوتبصأ دقامالا تانيطلا نم
 أ هب ميهذ دقو م اسد ىف

 مكل قبب ملف هومذخأو
 0 مكظح ءاقفشسأ كعب

 ةهنع هللا ىذر رعنعو اهه

0 
 ىتكاو اسابل مكتسحأو 00 2

 هلوقو ىنابيط قشسا
 ايلا (اج 0 وز

 بتاذدع نوزخي مونلاف)

 ءىرقوناوهلاىأ(نوهلا

 ريغب ضرالاى ) نوريكت

 دازيالو معانسح نم ص قال

 ضرع مونو) م ايس ىلع

 لايف رانلا لوخد لبق

 (مكايط مت هذا ( مهل

 مكتاتسح 1 1 منكأ

 | (مدتقساوايندلا مكتايحف)
 باوشب )0 ام ) ) مهقنتسا

 موبلاف) ايندلا ف ركتاتسح

 ( نوهلا باذع نورك
 ا

 ا

 مهل لاسقبو اهنع مهل فشكيف مهب ءاحي ىأ 46 رانلا ىلع اورفك نيذلا ضرعي 5

 نوهلاصلاو هيا أو إو هيلعمتلا لص ىنلارث 5 تايبطلاب عتتلاب نيرفاكلا ىملاعت هللا وامل |

 هل تناكو ر راصنالا٠ نم ناس لاول يار ا

 دق لاق ةريرهىبأ نع (خ) لالب طبا ىراوب ”ىش الا ماعط لاللو ىلامو ةهبلو مون

 : رم ليعبس تدب را |

 ميهاربانع(خ )هنروع ى :رثناةيهاركهديبهعمجت نيمكلا غلبت اماهنمو نيقاسلا فصن غلبب م

 ه1 ها

 ا ىا 6 متبهذا لذ ضوحلا ىلع ةقانلا تنم رع مهلوقكة لاه بلقف مهيلع رانلا نضرعت
 ا ريغماهفتسالاب بوقعيو سماع نباو ريثكن ءا ًارقو * مويلا بصان وهو و مييهذا مها لاق

 ظ "ال تخ يزتجواانب نآرقن امهو ةدودمم ةزم# أرش ريثك نانا

 1 انهت مكل قيباف ه6 اهب ا اهئافتساب هي ايندلا ركتابحىف دانا

 ضرالاىف نوريكتست متنك أعز هب ”ىرق دقو نا اذا كانوهلا ثادع نور ايلا
 ”ىرقو ءهللاةعاط نعقوسفلاو لطابلا راكتسالا ببسب ن وةسفت من 6

 تاذالاو تاببطلا نم ركل ردم ا متعتقسا وايندلا مكتامح ىف 59 اييط معي

 نوزحممويلاو 98 ”ىشاهتم كظح هافيتسا دعب مكل قبب ف هب متعتمتو ايندلا ىف قم 0
 متتكاعو قحا رين ضرالا ىف نوكسن منكم قف ىزخ و لذهبفىذلا ىأ# نوهلاباذع ْ

 َن هز لقحتو عفرتلاوهو نايكتسالا امهدحلأ ننسماي تاذعأا اذه قلع © نوقسفت

 : حراو+لا لع نم ىناثلاو بولقلا لع نه ملواآلاو ئداعملاوهو قسفلا ىاثلاو ناعالا نع

 م2( لصف اج
 ىلع تاخد احلا نبرعنع( قالة دخآ دي املا تادللا باتجاو هداعل

 ا اق كب نام تاون تيبلا ىف 1 تمفرف 0 من لاق هللا لوسراي ى 0 1
 8م نأ هللا عدا تلقف ةثالك ةهأ الأ 21 ا

١ 

 سراف ىلع عسو دقف كأ ىلع

 موق كئلوأ باطخلا نبا اي تنأ ا لاق مثاسلاخ ىوتساف هللانودبعنالو :مورلا
 تلاق ةشئاع نع (قزن هللالوسراب ىلرفغتسا تاقف ايندلاةاحلا ىف مهبط مهل تلي

 ماسوهيلعدتلا لص هللا لوسر ضبق ىتح نيعباتتم نيموب ريعش زبخ نم دح لآ عبشام

 نأألا ءاماو رقلا نادوسالا وهام ران هيف دقونام رهشلا انيلع ىنإي ناكتلاق امنع (ق))
 1 لالهلا مم لالهلا مث لالهلا كا لل لكك ن٠: تلاق ىرخأ ةياور ىقو م 0

 ةوسع لاق ران ماسو هيلع هللا لص هللالوسر تان د نب رهشىف دلهأ ةثالث

 هللالوسرل ناكدق هنأالا ءاملاو 1 نادوسالا
 هللالوسر ىلا نولرب اوناكف حئانم م

 هلع هللا لص هتلالوسر ناكل : 4 ّنا نع انيقسيف !منايل أ نم ملسو هيلع هللا لص

 ريعشلا زبخ مهزبخ ر 1 ناكو ءاشع نودجمال هلعأو اي واط ةعباتتملا ىلادللا تس . ملسو

 ١ م دل 0 هللا ىلص هللالودسزر لاق لاق

 ظ نيب نم نونالث يلع ىنأ دقل و 51 ملام هللا تكا دجأ فد ملام هللاف

 تااق مكشيعي ناك اف ةلاخاب تاق

 سنأ نع هلو. ل لة 1

 انف مهقانعأىفاول وطب ردقءاسك اماورازااماءادر هيلع لجر مامةفصلا باصان

 «نا) )0 اوقسفب م 11 .و) مكلن راك قد>ثاب (قطاريذب) ناعالان ع (ضر ,الاق ن نو ربكتست تنك اع اع ) ديدشلا



 هه 4 و نيب نم )راذنالا وأ رذنملا :

 نونكسي اوناكو جوعا اذا ”ىثلا فقوقحانم ءانحنا هيف عفتسم ليطتسم لمر وهو

 نبي نم 5 لسرلا ة رذالا تلخ دقوا ن علا ن م رمعشلاب رحلا ىلع ةفرسشم لامر نيب

 ىا * هتلاالا|وديعتالا © 2 ضارتعاوا لاح 1 هدعبو دوه لبق هي هغلخ نمو هندي ا

 مكيلع ةفاحلا نأ 0 هنرضم نع راذنا “ىلا نع ىهتلا ناف اوديعتال نابوا اوديعتال

 هانتهلا نعل انفرصتل هكانكفأتلانتتحا اولاؤب ركك رش تيس لئاه *# مظعموب باذع ْ

 تنك نا فه ةكرشلا ىلع باذعلا نم  اندعتاع انتئاف : اهتدابعنع ||
 اعاودد ليعتساؤ همف ىل]>دمالوم كباذع تقوب .لرعال هللا دنعإملا عالاقل كدعويف

 2 نيقداصلان م

 نا بعصم لتق لاقف امثاص ناكو ماعطب ىلأ فوع نب نجرلادبع نا نجرلادبع نبا

 ادب هالجر ىطغ ناو ءالجر تد دفا اء نا ةدرب ىف نفكف ىنمريخ وهو دي ا

 طسب مث ةدربالا هيف نفكيام دجوب ملف مريس وهو زج لت لاق ءارأو لا 00
 لعج مث ايندلا انتايحىف انتاييط انل تلع نوكت نأ تيشخ دقو طسبام ايندلان م انل
 لاقف ىدب ف اقلمم الل باطلا نب رع ىأر هتلادبعنت رباح لاقو ماعطلا كرت ىّتح ىب
 فاخت امأ تيرتشا رباحاي تيهتشا اككوأ رع لاقف هتبرتشاذ ال تيهتشا تلق رباحاي اًذهام

 ىنمي 14 داعاخأ ركّذاو ل# ىلاعت هلوق  ايندلا مكئايحىف مكئابط مه 3 ا
 نيبداو فاقحالا سابع نبا لاق 5 فاقحالاب هموق رذنأ ذا مالسلاهيلع ادوه |

 اوتاكو ةرهم هللاقب ع توهرضح ىف نهلاب داع لزانم تناك ل دقو ةرهمو ناع

 رمشلا اهل لاش شراب ر هاا ىلع نيؤ ثم لمر لهأ اوناكو مرعب ءامحأ اوناك اداع نأ

 اودبمتالأ# هع ن 1 كي هفلخ نمي دوه ع 2 بدي نيب نما لسرلا

 / رد أ دق ادوه ن ١ ىنعملاو # مظعلمو باذدع مكيلع اخ كل هتلاالا 1 ظ

 ولاق 1 و2 نورد مهلك ده نوثعبيلس نئذلاو 11 0 2 نيذلا لس رلانا |

 9 « اندعت اعانتأف 9 اهتدابع ىأ انتهلآ نع لع انفرصتا ىأ # انكفأت اتنجأ ظ
 | 5 0 50 ام 0 باذعانأ ىحإ .ي «نيداصلا 2 0 باذملانم | 1

 !عأو كلذ مه

 غالبلاالالوسرلا ىلعامو ميلا هن تاسراام مكفابا و هلردقملاهتقوىفدد مكين يفهتلادنعدلع ]

 لق ىو مرا ةليبق ن ل مهل زانم ىلا اوعحر ل اذاذ عسب رلا ىف ةرامس ع لهأأ أ ١

 ْ غل | 1و لبا 0 هيف لمرلا نم ليط:ة ملاوهو فقح عج فاقحالاو ||

 ا 0 # رذنلا تاخدقو لمرلان 8 رادتسا ام فاقحالا ليقو ذايح نوكيمأل ١

 هق عفت سح ليطتسم لمر وهو ءو فقتل عج (فاقحالاب هموقرذنأذا) ادوهىأ 1 را ضل ير لا ّى

 ريد عج (رذالاتاخدقو ( ةرهمو نامم نيبداو وهامهءهّللا ىذ ر سانع نا نع جوعا اذا هدأ تقرت ل ا

 هلوةودوه فاخ نمودوه «فاقحالاةروس+ لبق نم (هفلخ نموه

 فقح عج 6 فاقحالاب هموقرذناذا# ادوهىنعي هىنمي 4 داعاخا رك ذاو#رسكلاب نوةسف
 نيب نم رذنلا تاخدقو
 ا ودعا ندوه

 الأ) نيبو هموقرد نب

 فاخأ ىلا هللاالا اوديعت

 )م اغع مون باذع مكيلع

 ا 00
 بادعلاوكرشلاةبقاءهموق

 همدق ٠ نمرذنأ دقو مظعلا

 هنعرخا. نمو ل 54
 موق ىأ (اولاق) كلذ لث
 ( انكفأتل انتئجأ ) دوه
 فرصلا كفالاف انفرصتل

 نع) هنأر نع كفا لاش
 اعاننأو ) امدايع نع(انتهلا
 ناذيلا هبا نم(
 تك ناو كوحلا لع
 كديعو ىف ( نيقداصلا نم

 تقوب ( ماعلا اما لاق )
 ( هللادنع) باذعلا'ئع

 ىذلا تقولاب ىل ملعالو
 مكعلبأ ؛او) م سدت هيفنوكي

 0 با 1 تاطموألا+

 ىف نو_صعتو نورفكت

 (ركذاو) ايندلاف ضرالا
 (داعاخا )داي ةكمرافكل
 را ذا ( ادوه داع ى

 (فاقحالاب )مهفوخ (هموق

 ةنسىأ رانلافوقةحلوش
 ل8 نفح دعإ انك راثلا
 وحن لاب و نئلاوحن لب

 لهرلال بح لاشو ماغلا

 ةدعب نم( هفاخ نمو )دوه لبق نم لسرلا تناكدق 1 ا تاخ 00 هموق ردناوهيلعماق نعلاب 0

 اونمؤتملناديدش(مظعموب باذع) مكلع نوكيناملعا (مكيلع فاخاىنا) هللاالا اودحوتالدوه مهل لاق (هللاالا اودبعت الا

 (نيقداصلا نم تنكنا) باذعلا نم( اندعتاع انتأف) انها 1ةدابع (انتهل [نع) انفرصتل (انكفأتل ) دوه اي (انتئحأ اولاق
 دي>وتلانم'( ه. تاسرااممكغاباو هتلادنع) باذعلا لوزنب ( ماعلا اا ) دوهمهل (لاق) نهونملنا انيلع باذعلا لوز



 ١: ((نول * روق 1 رأىنكلو) فيوختلاو راذنالان هرم هبتلسرأ ام مككلبأ نأ ىناش نم وه ىذلاىأ ورعوبأ فيفختلابو
 لئاسالو ناحرتتمال نيرذنم -454812- اوثبب لسرلانا ؟نورمشعااوسداسلاء زا نولعتال نواهاج منكي و

 (هوأراط) هيف مهل نذأ امربغ )

 3 ىلا جا ريا

 هلو هم اعحو ميموهوأ

 الاحوأ ازيمعاما (اضراع)

 لبقتسم)ءاعسل |قفأ ضرع

 ضراع اذه اولاق مميدوأ
 | نق رظملا ا ىذا( 6
 ١ ةياحم اوأرف منع ستدحا

 اولاقف مهتيدوأ تليقتسا
 رطلاب انينأي باحس اذه

 احرف كلذ نم اورهظأو

 رطمو ل.ةت_-سم ةفاضاو

 ليلدب ةفرعم ريع ةيزاع
 نافا_ضم امههو اهيءوقو

 ةركلللا افصو نيتفرعما ىلا

 لب دوه لاق ىأ (وهلب)
 ارق نم ةءارق هللعلديووه

 متاعتساام) وه لبدوهلاق

 ملأ باذعامف خر) لاقف

 نم كلب ( ىش لك سعدت

 ملا مهلاومأو دام سوفن

 ةرثكلا نع ربعف ريثكلا

 بر (امبر سماب) ةيلكلاب

 (نواهحتاموق؟اراىنكلو)
 ل / هباذعو هللا عأ

 ليقتسم ) ايام ( اًضراع

 مه<ر ةيدوا ) مهتندوا

 اذه اولاق ( مهرطمو

 (انرطم) باحع# (ضراع
 ةياور ىو انرط# ضراع اذهاولاقف ناذعلا موق قاد 0 خراب موق بذعدق تاذع

 ةدر راب ةنمل ممرغ حرلا ا اطخ نينمؤملان مه هعم نم :

 0000 اللي “نري ل لا
 00 قا 2

 ا

1 

 1 نيبذعمال نيردنم نيغلبم اوثعب ل-سرلانا نولعلال :5 نواهجتاموق بوق ؟ انآ ف ىنكلو ©
 1 1 0 مهتيدوأ لبقتسم ِ ءاعسلا نم قفاق ض ىعاباع# 4 اًضراع انا : نيح رثقم

 ىا «انرطم ضراع اذه اولاق ا ةيظفل هيف ةفاضالاو مهتىدوا هحوتم

 هيدي متاعتسا امه وه لب مالسلاو ةالصلا هيلع دوه لاقىا هوهلب# رطملاب انين ا

 0 ماب ع نيد نوكينا زوو ىهد# عر 8 لبلق ”ىرقو باذعلا نه

 ماب © مهلاوماو مهسوفن نم هي ”ىش لك قه كلهن # سعدت  هلوق كاذكو اهتفص
 تلا اا 1 30و ةكيقعالا نوكش ةضباقالو ةكرخ ةضبان دجوتالذا امر

 اذا ارامدمصدنم ”ىش لكس دب ”ىرقوهارارم اهركذ قيس اوف خرلاى لا هتفاضاو |

 ناىلع ةلالدللافانئتسا نوكينا لئمتحمو اهبريف ءاهلاوا افوذحم دئاعلا نوكيف كله |

 ه«نواهجت اموق ارأ ىنكلوؤ# كلا هغلبت, ىنسعأو ىلع هللا هلزنأ ىذلا ىحولانم
 مث باذملا نم هب نودعوباماوأر ىنمي هيهوأر الفل ركب لزني ىذلا باذعلاردق ىنمي

 ةبحان ىف ضرعي ىذلاباحاوهو اضراع ايام اوأر ىنعي ةاضراعإ# ىلاعتلاقف هنيب

 ءادوس ةباحه# ىلع تجرخ هلا كلذو 6# مهتيدوأ لبقتسم ف ءاعسلا قبطي مث ءاعسلا
 كت اوأر انأف ةليوط ةدمراطملا مع سيحدق ناكو ثيغملا هل لاقب داو ةيحان نم

 اموه لب# مهلع ادر هللالاق كان رطم ضراع اذه | 08 مثاهب اورسشيتسا ةباهتلا |
 باذع اف ع ر# ىلاعت لاقف باذعلا كلذ ةيهام نيب مث باذعلا نم ىنعإ هد من هد ماعتسا |

 لك كلمت ىنعي ## ار سماب ”ىش لكس عدت و9 ىملاعت لاف يا كت فسو مك أ
 لمحتو طاطسقلا لمحت ا كلتنا لاقي مهلا ا لا نع ل تع

 تءاجل ياوبأ اوقلغأو م اولُخد كلذ اوأر الف ةدارج اهناكىرت ىتح ةنيعظلا | 2000
 اع تلاهاذ عرلا هللارعأو متعرصصو باوبالا تعلقف حرلا ٍ

 مهتاقحاو لهرلا منع 1 خرلا هللا أ مث م نينأ مهل مايأ ةيناكو لال عبس لهرلا ا

 تحن اوناكف لامرلا م

 ىلعو هسفن ىلع طخ عرئاب سحأ امل مال_لاديلع ادوه نا ليقو رلاف مم تهرف

 د بدصت ىلا خرلاو ةبيط كييط

 ل ىلاعت هللانا لشو مالسلا ةيلع د وهلة همس اع هزم هدهو 2 ةقضا ةديدش

 راهظا اذهىفو ردقلا اذم هللا مهكلهاذ مالا ع لثم مملع لسري نأ عرلا نزاخ

 طقاءمر وسم ملسو هيلع هللا ىل 1ص هللا لوسر ت ُْثب أ رام تلاق ةشئاع ٠ نع كقر ةردقلا لاك

 فيىع اع اع 0 اذا ناكو ةياورؤف داز م ناكاعا هناوهل ةهةئم قرت ىَح اك د

 1 0 نأ احر اوحرف معلا اوأر اذا سابلا كلل راب كلاق كبح وق

 همف نوكينا ىننمؤيامو ةسئاعاي لاقف ةها كل كيهحوفف فرىع ا ائع ا اذا كاراذ

 (تااقزإل (سدت) 0 )( ميلا بادع اهمف حر )باذعلا نم ه (هب ماجتس ااموهلب ) دوه, «|لاقانتورح > راموس

 امر نذاي ) امر سمان " ىش لك كلم



10 ْ 
 باطقلاو منك اسمالاىرتال مهريغ مك اسمالا 'ىشىرإل اا وعزجو مداع ( منك اسمالا ىربالا ويهصان) حرلا

 لثم مرج ن م ىزجين كلذلثم ىأ (فاقحالاةروس) (نيمرجلا موقلا -ه7 07 ]2:- ىزي كلذك) ناك نغىئارلل
 كرش 3 شو ر 1 ا ءايشالا ىنمع هناذ ”ىش لكل ءارلا نوكيورخأتبالو مدقتسال ايضقم ءانف نكمي ”ىش لكل ّْ ه1 وهو ههرح ١) ا اد ع ا اا 111 نا '

 | سابع نبا نع برعلا | ترشح ول ثيم اوعصاف مهترصدق لا مناخ ىا «مهنك اسمالا ىرتال اوخضانإل
 ءايلاب مهنك اسهالا ىرال فاكلاَر ةزجو مصاعأر قو 03 مهنكاسمالا ىرثئال مهدالب

 7 لزيعءا امهنع هّللاىذر أ

 ىف هعم نمو مالسلاهيلع مالسلاهيلعادوهنا ىور## نيمرخجلا موقلا ىزجن كاذك فه نك اسملاعفرو ةموىضملا

 يرلانم مهيصيام ةريظح أ ءرزكلا ىلع فاقحالا تلاماف خرلا تءاجو ةريظللاىف نينمؤملاب لزتءا حيرلاب سحاامل
 ١> ماو سشالا ءذلتامالا دقلو هَ رحيلا مهتفدقو مملعحاو مهنع تفشك مث مايا ةيناكو لال عبس اهتع اوناكو

 0 ا نءطلاب داع نم ريركتاا تبحوت اهنال انههامنم نسحا ىهو ةيقان نأ 4 هيف ع انكم نا اريد مهانكم

 ةراع اب مهغمدنو ضرالاو مهانكم دقلو ريدقتلاو باوملا ةفودحع ةيطرشوا امهم ءاهاهفلا تبلق كاذلو ااغهل

 انكم نااهف ,هانكمدقاو) هلوقىفاكةلصوا رثكا مكغب ناك هيف م انكم نا ”ىثىفوا ىذلا ف

 ام امهن ىا ةيفان نا (هنف بواطخلا هاندا نود ضرعيو « هاربال نا ام ءرملا ىجرت ا

 نا نا الا هيف مكانكم || ةوقدشاو مهنمرثكا اوناكابرو اثاثا نسحا مه هلوقك قفواو رهظا لوالاو
 ةعماخ ىف ظفللا ف نسحأ | ىلع اهب اولدتسيو معنلا كلت !وفرعيل هي ةدئفاو اراصباو اعمس مهلانلعجو # اراثاد |

 عشبتسلار ب ركتلا نم اهلثمام ظ مهراصبا الو مهعم“ مهلع ىنغا اف © اهركش ىلع اويظاوبو اهحنام 7

 امههيف لصالانا ىرتالا || حو لوو ريدأو لقأ ءاعملاف ةل ىأز اذا ماسو هيلعمللا ىلص ىننلا ناك تلاق
 اوبلق ريركتلا ةعاشدلف امام هلعا ىردا امو لاقف كلذ ةشئاع هتفرعف هنع ىرس اسلا تارطع] اذا ههحو ريغتثو |!

 تاعدح دقو ءاه فاالا ىو ةيبآلا انرطم ضراع اذه اولاق مهيدوأ ليقتسم اًضراع هوار لف دوه موق لاق 3 1

 مهانكماناي لوؤتو ةلصنا أ كلاسأ ىبا مهللا لاق ميرلا تفصع اذا ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك تلاق 56 ةياور |[

 هجولاو هيف ؟انكمام لثم ىف ه,تاسرأ امرشو اهنف امرشو اهرش نم كيذوعأو ه,تاسرأ امريخو اهف امريخو اهريَخ

 مه ىلاعت هلوقل لوالاوه ءا_وسلا ترطمأ اذاف ريدأو لبقأو لخدو حرج هنول ريغ ءاوسلا تل اذاو

 6 ايرو انا 0 واذ ال1 ا موق لاق اك ةشئاع اي هلعل لاقف هتلاسف ةشئاع كلذ تفرعف هنع ىرس

 اراثآوةؤقدّشأو مممرتك 1 || رطم هيف نظي ىذلا باحعشلا ةليخلا انرطم ضراع اذه اولاق مهيد وأ لضم

 211 تلا ىنهع امو || مثلا نم هن ناكام هنع 0 2 ىرس اهلوقو توغث اذا ءاعسلا تاتو

 امس مهلانلمجو) ةفوصوم || هناىلع ةحوتفم ءاتلاب '”ىرق # منكاسمالا ىرتال اوحضاز  ىلاعت هلوقو # نزحلاو 1

 ىأ ( ةدئفأو اراصبأو || ناكسلانمةلطاع ةيواخ منك اسمالا داي ىرتام ىنعملاو ماسوهيلعدتبا لص ىننلل باطخ ١

 اف ) مهفلاو كردلات الآ || خرلا نال مك اسهراثآ الا ىربال ىنملاو ةمومضملا ءايلاب ”ىرقو» دحأ اف سيل |

 مه : و مهعطت رهنع ىنْغَأ || كلذب فوم «نيمرجلا موقلا ىزحت كلذك 1 نك اسملاو ران الا الا : 7 ١
 بسسس ل 21 7 1 , 1 «.| اوف : 3 م 57 كن 5

 دعب اوراصف ( اوعصان) ىنعي ةكم لهال باط | ني هيف مكانكم ن ا دقاو #9 ىلاعت لاق مث 0 0 |[
 5 9 0 اهم مهاانلمحوو# لاومالاةرثكو راعالا لوطو نادبالا ةوق نه هبف كتكع ملاهف مهانكم 1

 ىر كلذلا- 3 7 | ١ 5 0 2 3 . ١

 3 ' نيدلاسع اق مهعفطل اف اهولمعتسل ساوكملا هده مهانيطعأ انا ىتعل 4 ةدئفأ و اراصبأو

 مهلزا_:م ) مهنكاشم ١ : 00 ا :

 ىرخ) اذكم (كدك) || باشا الو مم مع ىعا اف وف رجالا اياذاو اننلا كلل قالا را
 مكل نك ملام ( هيف مكانكم نا اهف) لاممالاو ةوقلاو لاملانم ,هانيطعا ( مهانكم دقلو ) نيكرشملا (نيمرحلا موقل
 ا نولقعي ايواق ( ةدشفأو) ام نورصيبب (اراصباو ) ا نوعا ) [ىريس مهل انلمحو كك لها اي مكطمن مو

 مهراصبأالو مهععت مهذع ىنعا اف

 ىاطحي

 أ
| 

١ 



 هلوقب بصن ذا (هتلا تايآب نودحج اوناكذا ) هنم ليلقلاوهو ءانغالا نم “ىش نم ىأ ( ”ىث نم مهتدنفأ الو )
 ا١ ال 1] تقوى هتيرض اذا كنال ءاسأ اذا هتيرضو هنءاسال هتبرض كلوقف فرظلاو ليلعتلا ىرحع ىرجتو ىنْعأ
 هب اوناكام) ملزنو ( م قاحو ) كلذ ىف فورظلا رئاس نود اَتيلَع ثيحو ذا نا الا هيف هنءاسا دوجولهيف هتبرض
 ةكم لهأ إب ( ملوحام انكلعأ دقلو ) هلوش اديدهت مهداز مث ةكم رافكل ديد اذهو مئازعسا ءازج (نؤزهسي

 ىأ ( نوعجرب مهلعل تايآلا انفرصو ) لاق كلذلو ىرقلا لعأ دارملاو طول موق ىرقو دوك رج وحن ( ىرقلا نه)

 ناعالا ىلا نايغطل| نع نوعجري -25882- مهلماربعلا عاونأو 4 نورسثمااو سداسلا ءزجلا ) 2 ا مهيلع انررك

 الهف (الولف) اوءحرب ىلف

 اوت نيذلامهرصن (
 هللا تايآب نودححل اوناكذا »© ليلقلا وهو ءانغالا نم ه5 ”ىثنم مهتدئفا الو

 فضاام ىلع بتم مكملانا ثيحنم ليلعتاا ىرحن ىرح فرظوهو ىنغاالةلص | 2020202-

 انكلها دقاو باذعلا نم « نؤزهتسي هياوناكام م قاحو 9 ثيح كلذكو هبلا (ةهلا ابرق هللا ندا نم

 انفرصو 8 طول موق ىرقو دو رجحك :# ىرقلانم ف ةكم لهاا :# ركلوحام 8 برشا داق
 اوذنتا نءذلا ل الزان ال مالح 7 3 اهريركتب © تايآلا ءاعفش ,هودختا ىأ ىلاعت

 هللا ىلا مهب نوبرقتب نيذلا مهتولا كالهلانم مهعنم الهف « ةهلاانابرق هللانود نم
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 4 فاقحالا ةروس)

 ًنافنا ادع ةعجو ةرسفعلا نودرقلتلاو كيلا مهاتلما يي نان ارق كلا ضر سنأو

 كيلا انفرصذاو ف ل>و نع هلوق مهل عفشت اهن وة مهلوش ن ع 00

 ةيآلا 5 ن!نم ارفن

 مد كالذىف ةصّقلا ركز هجم 1
 هتايتس ىف ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ع تااطوبأ تام ال نورسفملا لاق
 ماسسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر دحو تام املق هدو نم ةعثعو ءرصتبو ةطوخ

 ١ ىورف هموقنم ةمعاملاو هل ةرصنلا فيقثنمس ملي ئاطلاىلا جرخن هموقنم ةشحو

 هللا لوسر ىهتنا ال لاق ىظرقلا تكا دج نع دايز نب دز نع قح#ا نب د

 مهفارشأو فيقث ةداس دئموب رهو تقيقث نم 5 فئاطلا ىلا ماسو هيلع هللا لص

 ى نم شرق نه ا 0 ريعومط بيبحو دهوعسمؤ لياابدبع ةثالث ةوخا مهو

 ماكلاو ماسالا ىلع هنرصنت ند هلءاح اع ماكو هللا كَ هاعدق مهيلا ساجف مج

 كليسز أ ضيلا نك نأ ةيكلا ناك طرع وه م هدحأ هإلاقف و ةفلاخ نم ىلع هعم

 ل ادبأ ةملك كملكأال ثااثلا لاقو 1 هيدر ادحأ هللادخو ام رخ الا لاقو

 تنكذاو مالكلا كيلع 1 نأ مارطخ مظعأ تنال لوقت 6 هللا زم الوتر تف

 مهدنع نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ماقف كملك أنا ىل تش اف هللا لع بذكت
 ا متلعفام متلعفذا ماسؤهيلع هللا لص هّنبالوسر مهللاقف فرقث ريخ نم سئيدقو

 ملف هيلع مترحتىف كلذ ديزيف هوك علل اسو هيلع هللا لض هللا لوسر هركو ىلع

 سانلاهيلا م هءنوعتاو هنويسي ايليشع مهديبعو مهءاهفس هن هن اورغَأَو ف

 هعرت ناكنمو فرقث ءاهفس هنععحرف هيف اهوةعسرىنباةييشو ةيتعل طءئاحرلا ءزللو

 قلام نايريو هيلا نارظني ةعيبر انباو هيف سل بنع نم ةلبح لظ ىلا دمعف مهتم
 مسح اوم ىلا ةارملا كلن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلدقو فيقث ءاهفس نه

 ىأأ مهلا لاق ماسو هيلع هللاىلص هتلالوسر ن 'أمطا الف كئاجأ نم انيقل اذام اهل لاقف

 محرأ تتأؤ قوز تناذ ساننلا لع ىاوهز/ :ءاضل تلك ىو فض تا

 وذغىلاوأ قمه دش لا قلكتْنم ىلاىر تو ناتضتملا تتر تاو
 زو 1 ىلهسوأ كتيفاغ نكلو ىلابأ الف بضع لع كن نكي مل نا ئرعأ هتكل
 . ىب كذأي نا نه ةرخ ا مثدلا أ هيلع حلصو تاملظلا ه|تةرشأ نيذلا كهحو

 اننا 1 الفكيالا ةوقالو لو>ال ىذرت ىتح ىتتعلا كل كط#*“ ىلع لحوأ كيضغغ

 دَح هلالاقف نسادع "3 لاش ايئارصن امهل امالع اوعدف امهجعر هل تكر##قلام ة ةهعسر

 لكي هللقو لحرلا كلذ ىلا ه. بهذا ُ مث قيطلا كلذؤف فسو بنعلا اذه نم افطق ١ ١

 هيلع اال هللالوسر ىد نب هعضو ققح ويطااب لبقأ مث كلذ سادع كس ان

 00 3 هّللأ مس 0 لاق هالي 1 هللا لص هللالوسر مف عقر ف لكهللاقو ماسو

 هللال وسر هإلاقف 7 هذه لهأ هلوشام مالكلا اذهناهتلاو .لاقمث ههحوملا سادع

 لحي 3 و قارصتانأ ل !اّمو كيدانو 0 تنأ دالتلا قلن ماسو هي هيلع هللا لص

 ( سها <19 اغلدو انو

 انة رص ذاو) بذكلا هللا ىلع

 كيلا ا

 رفنلاو كون مهب انلبق 1

 (نلا 0 ءرقلا لود

 نييدصلا نع

 ( ارفن كيلا انفرصذاو )

 طهز ةعستمهو (نإلا



 0 5 م 0 نيد هر

 ١ 0 1 ا هانز لاقف تمن سنوبام كنردبامو سادع ا 00

 لبقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سادع بكاذ ىن انأو اين ناك ىخأ كاذ

 ' مهءاحالف كيلع هدسفأ دقف كمالغامأ ةعسر ىنبا دحأ لاقف لاق همدقو هيديو هسأر
 ىديسايلاق هيهدقو هءدبو لجرلا اذه سأر لبقت كلامسادعاي كليو هلالا/ سادع

 كخو هلالاقف ىنالا هملعيام عاب ىنربخأ دقل لجرلا اذه نم ريخ ضرالاىف ام

 هيلع هللا ىلص هللالوسر نا مث هنيدن.٠ ريخ كنبد ناذ كنندنع كفرصيال سادعاي

 ناكاذا ىّتح فيقث ريخ نم سمر نيح ةكم ىلا اعحار فئاطاا نم فرصنا ملسو

 نمعلا نيدصاق اوناك نيبيصن نجح نم رفن هيرف ىلصي لديللا فو> نم م ماق ةلحن ن :رطرب

 نم غرف اف هلاوعمت او بهشلاب اوهرو ءاسلا م عمسلا قارتسا ن م اوعنم نبح كلذو

 مهربخ هللاصقف نآرقلا اوممسامل اوباجأو هياونمآ دقو نيرذنم مهموقولا اولو هتالص
 ةروس ىف ىأبسو رخآ لوق ةيآلافو ن1 !نم ارفن كللا انفرصذاو ىلاعت لاف هيلع

 اوجر امل نلا نا ىورو سابع نبا ثيدح نم نيوهحصلا ىف جرخم ثيدح وهو نحلا

 مر ل تعب لوأ ناكف را فزملا يارس سيلبا ثعب بهشلاب
 نابصيشلا ىنب نم منا انغلب ةزج وبأ لاقو ةماهت ىلا مهثعبف متاداسو نا فارشأ

 انممس انا اولا مهموق ىلا اومجر الف سيلبا دونج ةماع مهو اددع نملا رثكأ مهو

 مهوعديو نجلا رذنينا ماسوديلع هلا ىلص هللالوسر سعأ لب ةعاج لاقو امج انآرق

 لهأ نم مهو نجلا نم ارفن هيلا لجو نع هللا فرصف نآرقلا ميهلع أرقبو هللا ىلا

 ىلع أرقأ نا ترعأ ىنا هباعجال ماسو ةيلع هللا ىلص مالنا لاقف هلمهعجو ىونيب
 هللا دبع هعبتف ةثلاثلا مهعبتتسا مث اوقرطاف مهعبتتسا مث اوقرطاف ىنعبتي مكيلف ةليللا نمللا

 انكاذاىتح انقلطناذ لاق ىريغ 0 هعم رضح مل دوعسم نب هتلادبع لاق دوعسنئا
 مئاطخ ىلطخو نوجا بعش هللاقب ابعش ملسو هيلعهللا لص هللا ىن لخد ةكم لعاب
 جتتفا مهيلعماق ىتح قلطناف كيلادوعأ ىتح هنم جرختال لاقو هيف سلجا نا ىنلعأ
 هللاىنىلع تفخ ىت> اديدش اطتل تعسو ىوهت روسنلا لاثم ىرأ تلعجف نآرقلا

 مث هتوص عمسأال ىتح هنيبو ىنيب تلاح ةريثك ةدو_ا هتيشغو ماسو هيلع هللا ىلص
 مهنم ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر غرفف نيمهاذ نايس عطق لثم نوءطقت اوقفط

 3 ارارع تممهدق هللا لوسزاي هللاوال تاقف تع ىللاقف ىلا قلطناف ر ىقلا ع

 مل ت>رخول لاقف اوسلحا مهل لوش كاصعب مهعرش كتمعس ىتد سانلاب تدل

 اذ ةلاعر تبآر ممذ تلق اش ثيأر له لاق مث مهضعب كفطخم نأ كيلع نمآ

 مظعلكب مهلتعت هتف دازلا عاتملاو عاتملا ا نيبيصن ن> كئلوا لاق ضين باي مهيلع

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنف انيلع سانلا اهرذق هللا لوسراي اولاقف ةرعبو ةثورو لئاح

 مهنا لاقف مهنع كلذ ىنغيامو هللا لوسراي تلقف لاق ثورلاو مظعااب ىبختسينا ملسو

 موب اهبح اهيف اودجو الا ةثورالو لكأ موب هل هيلع اودد والا امظع نودحال

 6 تاكا )
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 | مهني لتق ليتقف تأأرادن نانا لاقف اديدش اطغل تععس هللا لوسراي تلقف تاكأ

 | ىناتأو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زربت مث لاق قالب مهنيب تيضقف ىلا اوكاحف'

 ءاعدتسساف رقلا دن نم ”ىش اهيف ةوادا ىعم هللا لوسراي تاق ءام كعم له لاقف

 دوعسم نءانأ انلركذ ةداتق لاق روهط ءامو ةبيط ةرك لاقو أضوتف هيد, ىلع تيصصف

 هل ليقف اورهظا لاق مث مهآر نيح هوعزفاف طزلا نم اطعم اخويش ىأر ةفوكلا مدق
 هيلع هللا لص هلال وسر ىلا اوفرص نيذلارفنلاب مهيشأام لاقف طزلا نم موق ءالؤهنا

 تايفالاهءاتكىف قهيبلاهركذ فيعضرقلا ديبي ٌقوضوتالا ثيدح تقولك ملسو

 ىنلا بعص له دوعسم نءال تلقلاق ةمقاعع 2 ىذلاو اهلكاهنع 21 هديئاساب

 هللالوسر عم انكانكلو دخأ انم هحكام لاقدحأ مم ن لا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص

 ليتغاوأ ريطتسا انلقفباعشلاو ةيدوالاىف ءانسقلاو هاندقففةلبل تاذماسو هيلعدتلا ىلص

 كان دقف هللالوسراي انلقف ءارح ليقنم ءاحوه اذا ازهصأ الثموق | 8 3 ةلمارمشب انف

 تأأرق م تيهذف نكلا ىعاد ىانأ لاق موق تاب ةليا رعب انتبف كدحت ملف كاتبلطف

 ا لكم كل لاقف تالا ءولأَسو مهتارين راثآو مهراثآ اناراذ انب قلطناف لاق نآرقلا مهيلع

 | لاقف مكباودل فلع ةرعب لكو ال نوكي امرفوأ مكيسأف عقب هيلع هللا مسا ركذ مظع

 ١ ةياوريفداز نجلا مكاوخا ماعط اممناف امهب اوهعتستالف ءاسو هيلع هللا لص هللالوسر
 | هلوقفةيآلا ريسفت امأو + دعت ىف اسم هحرخأ ةريزملا نجنم اوناكو ىبعشلا لاق
 | كيلا اشبذا ركذاو ىنعي ماسو هيلع هللا ىلص ىنال باطخلا كنلا انفرصذاو ىلاعت

 ةعبس اوناك سابع نءا لاف رفنلا كئاوأ ددعىف اوفلتخاو نا نم ارفن د
 ةعت |ونك نورخلا  لافأف مهموق ىلا السر هللا لوسر مهلعُحل نيبيصن نح نم

 ىورو نآرقلا اوعتسا نيذلا ةعستلا نم ةعبوز ناكل اق شبح نب رز نع ىورو
 | نندصو ءاوهلا قاب نوريطي ةغحأ مهل مهم فص فانصأ ةثالث نا نا

 | كئاوأ نأ مهضعب لقنو نونعظيو نولحن فنصو بالكلاو تايخلاروض ىلع
 ىراصنلاو دوهلا ميفف سنالا لثم ةريثك للم نآ!ىفو اولاق اولساذ ادوج اوناك نأ

 وحنو 0 رقلا قلخو ر ردقلاب لوش نمو ةعدترم رم ىو مانصالا ةدبعو سوخلاو

 نبا لكَ نوفاكم لكلا نا ىلع ءازعلا نم نوقتحلا قطو 0 تال كلذا

 الق نأ رقلا نودع وف باقع م-اعو باو مهيأ معن

 دوعي هنا لمتحي لبقو نآرقلا اورضح الف ىنعي نآرقلا ىلا دوعي 0 0 3 7
 هيلع هللا ىلص هللا لو سر اورضح الفإ ىنءملا نوكيو ملسو هيلع هللاىبص لوسرلا ىلع لا

 معسشل |وتكسا ضعبا | مهضعب لاق ىنعي  اوتصنأ اولاق 2 نآرقلا عاتسا لحال م اسو

 ثيحهنم اوناكىا نآ رقلا ا

 لاق ىأ (اولق) نوم |
 ا لبا ) صحا مهضعب

 ىور نيرعسم ار كسلا

 مهلا قرتست تناكنملانا

 اوجر ءامما تسرح الق

 ًابنلالا اًذهام اولاق بهشلاب

 رفن ةعبس ضوف ثدح

 رخل فارشأ خرم هللا

 مسه ىونين وأ نيبيصن

 اوغاب تح اوبرضف ةعبوز
 ىداوىلا اوعفدنا مث ةماجن

 هللالوسر اوفاوذ ةادخت
 وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلصي ليلا فوج ىف متاق
 انقاذ رجفلا ةالصىفوأ
 نب ديمس نعءو هنءارقل

 2010و ارقام ويح
 ىلع ماسو هيلع هللاىلص

 ناكاعاو هارالو نمل

 هن اورف هتالص ىف ولي

 وهو نيعتس» اوفقوف
 مهعامتساي هللا ءأيناف رعشبال

 هلوسر سعأ هللالب ليقو

 مهلع أر قو نجلا رذني نا
 مهنه ا رفن هللا فرصف

 ًارقأ نا: تسعأ ىنا لاقف

 ىعبتي نذ ةليللا نا ىلع
 الا اوقرطاذ انالث اهلاق
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 ىهتنال ىأ (ضرالاف زععغ سلف هللاىعاد يا مهلبق 1

 اذهنم بالا نع اوضسعا ثرح ه نيبه لالضوف كئلوا  هنم هنوعنع 4 ءايلؤا
 ملو 46 نهقلخم ىبي ملو ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا نا اورب مل وا و: هنأش
 داب الادب اداحنالاب عطقنتالو صقنتال ةبحاو هتردق نا ىنعملاو زج ملو بعتب

 ءابلاو ردقن بوقعي ةءارق هس لع لديو داق ىا# قوما يحي نا ىلع ردات

 ىلب # هلوش هنع باحا كلذلو اهزيحىف امونا ىلع لّتشم هنا ىلا دق 00

 دوصقملا ىلع ناهربلاك ن وكي ماع هو ىلع ةردقال اريرقت 5 ريدق ”ىش لك ىلع هنا
 اورفكن يذلا ضرعيمونوفداعملا تايثاب اهقح دارا ًادبملا ققحمب ةروسلا ردص امل هناك

 رطخ تحت قبب وا هنم بتي ملام هيذخأ بنذب ىنأ نف مالسالا ماكحأ مهيلع ترج

 ىنمومل لبق سانلانيب ىضق اذا لاق دانزلا ىبأ نعو مئتاهللا لثم ابارت اونوك مهل لاقن
 مهلنو رخآلالاقوابارت تنك ىنتيلايرفاكل الوش. كلذدنعف ايارتنودوعف ابارتاودوعنملا

 مح تلأس رذنملا نب ةاطرا لاقو نويرشيو نوط

 نحلل تانشحلاو سندان تايسنالاو لاق ناحالو مهلبق لعن نهثمطي مل ًارقو 3 لاق

 اف اوسياو باحرو ضبرفف ةنجلا لو- نجلا ىنمؤم نا زيزعلادبع نب رع لاقو
 سيلف هللا ىعاد بحيال نمو 9 ىلاعت هلوقو ةنكلاىف ىنعي

 هي كئاوأ» هللا نم هنوعتع اراصنا ىقعل هكءايلوأ هنود 1 هل سل وع هنوف هلئازحملال

 نيه هباع لكلاف هقلخو هعادس ان 0 هيلع روع توملادعي هءامحاو ٠ قلخلا 3 نا

 نم ىندي © ربدق ”ىش لك ىلع هنا ىلب قه هلوقوهو توملادعب هتداعاو قلخلا عادا 0
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 | باوث نحلل له بيبح نب ةرعك
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 | نع كرو مكبونذ نم مكل رفغي هاوق اولوانو رانلا نه مهتاجنالا باو مهل سدل موق

 1 ع 0 10 دي نبل م
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 ككئاوأ ءاياوأ هنود ند هل سل و) برهم هم
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 1 ا رالف ما رك مك باذعلا أوقودفلاق انيرولياولاق

 | دجلاو تابثلا ولوا # لسرلانم مزملاولوا ريصاكربصاف ؛ م

 ١ اودهتحا عئارشلا باعت امزملاولواو ضيعبتلل لبقو نييدتال نمو ماج نم كناف منع
 | مهريهاشمو اهف نينعاطلا ةاداعمو اهقاشم لمحت ىلع اوربصو اهريرقتو اهسيسأت ىف |

 | هموقىذا ىلع ربص حونك هللاءالب ىلع نورباصلا لبقو ىسيعو ىسومو ميهارباو حون |
 .بوق»و خذلا ىلع عيذلاو هدلو حذو رانلا ىلع مهارباو هيلع ىتغي ىتح هنوب رضي اوناك
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 هىلسال هللاوىكاو لسرلا نم ءزمل ولو ًاريص كرب

 هه ع وع

 | هللاق ىبوءورضلا ىلع بوباو ني كلاو بِلا ىلع فسويو زصبلاو دلولا دقف ىلع

 اوناكامدعب مهسفنأ ىلع مهم فارتعا اذه هك اننبرو ىلب اولاق إ# قخلاوهو لسرلا

 باذسلا اوقوذف © مهل م« لق » كلذ دنمف مهل عيرقتو محبو هبفو كلذا نيركنم

 بالما  لسرلا نم مزعلا واوأ ريض اكريصاف لف لجو لع هلوق 46 نو رفككمتتك اع
 ىلع ريصلاق لسرلان م مزعلا ىلواب ءادتقالاب ىلاعت هللادمأ ملسو هيلع هللا لص يبل

 اوفلتخاو ريصلاو دجلا ووذ كالا لاقو مزح وود سابع نبا لاق هموق ئَذأ

 هللاثعبن مل منع ىلوأ اوناكلسرلا لكديز نبا لاقف مهنم لسرلا نم مزعلا ىلوأ ىف

 نيدلار خف مامالارايتخا وه لوقلا اذهو لقع لاكو ىأرو مزحو مزعاذ ناكالا ايبأ
 زخ نم بوث لودتن اك ضيعبتالال نيبستلل لسرلانم هلوقىف نم ةيظفا نال لاق ىزارلا
 مهربص ةوقل مزعلاب مهفصو مهموق ىذأ ىلع كلبق نه لسرلا ربص اكربصا هللبق هناك
 لبق هنا ىرتالأ هيف تناكة لعل سنونالا مزعلاولوأ مهلكءاببنالا مهضعب لاقو.مهتابثو

 0 وأ موق لاقو توها بحاصك نكتالو ماسوهيلعدتلا لاس ىنال |

 نيذل|كئلوأ مهركذ دعب هلوقل ايبنريثع ةينامك مهو ماعنالا ةروس ىف نوروكدملا |
 ءادعال ةرشاكملا اورهظأو داهجلاب اوسحأ نيذلا ره ىلكلا لاقو هدتقا ,هادجف هللا ىده

 ىلع نوروك ذملا مهو ىسومو تيعشو طولو ّاصو دوهو حون ةتاس مه لتقو هلا ا

 هموق ىذأ ىلع ربص حون ةتس مه لتاقم لاقو ءارعشلاو فاىعالا ةرو_سىف قسنلا
 هدإو دقف ىلع ريص بوقعيو لوقىف عادلا ىلع ريص ق+او رانلا ىلع ربص مهارباو

 نبا لاقو رضلا ىلع ربص بوباو :نسلاو بحلا ىلع ربص فسويو هرصب باهذو
 هللا لص د عم مهف عئارشلا راك 11و معو مههارباو حون مه ةداتقو سابع

 ذاو هلوقىف نييعتلاو صيصختلا ىلع هللا مهركذ دقو ةسهن نيمجأ مهلعو ملسو هيلع
 5 ١ 5 0 لا

 هلوققو مح نباىسعو ىسوهو معارباو جون نمو ثكنمو ,هقاثيم نيسدنلا نم | 52 4|

 لاق تلاق ةشئاع نع هدنسب ىوغبلا ىور ةيءآلا احون ه.ىخوام نيدلا نم م مكل عرش

 كر لا نا ةقئاءايدج ل الود ىنالاب ”دلا نا ةشئاعاي !سو هيلع هللا ىلص هللا ل روش ل

 لاقف ,هفلك امىئفلكنأالا ضرب ملواجو بحت ن ءدبصلاواههوركت ع بسلبلا مزعلا ل وأ 2

 ندهجالو اوربصكنربصال هللاو هتعاط ن

 (ةوقالو)

 || ب ل : 5 : 1
 | ةنس نيعبرا هتئط+ ىلع ىب دوادو نيدهبس ىبر م نا الكل اق نوكردمل اانا هلوق



 نودعوام ن نورب مو مأك) رخأتناو ةلاخالمم لزان هاف هلبجعت مهل عدتالىأ باذعلاب شيرقرافكل (مهل لهتستالو)

 امندلا مهبل عدم كئنيح ؟ ادع ةارواس ١ نورصةث_سل منا هه ع ه ه2 أ (914 +

 باذعاب شير قرافكل هي مهل لحمتستال وه نتج ا عيبلعللا لصقنبل ىلعة نبل عضي ملىسعو

 نم ةعا_سالا اوثبليملل نودعوبام نورب موي مناك و ةلا_عال هتقو ىف م لزان هناف

 انه( غالب ةعاس اهأويسح ىّتد امندلا ىف مهثبأ ةدم هلوهنم اورصقتسا راهن

 ىرقدهنا هديؤيو ه.لوسرلانم خيبت وأ ةيافك ىا غالب ةروسلا هذهوا هل ٠ مظعو ىذلا

 اذا مَع ”اكهنلا نوغلمس تقو مهيأ ىا ضارتعا امهْيبامو مه هربخ ًادتم عدلا لقو غلب

 كلم لهف ِظ اغالب اوغاب ىا بصنلاب “ ىرقو«مهرع ةدماو رصقتسا هيفاماوأرو هوغلب

 ا اهرسس "وماللا حفب ك كلب“ ىرقو ةعاطلاوا ظاعتالا نع نوحراخلا #نوةسافلاموقلا الا

 ارقنم مشو هيلع هللا ىلص ىنلا نع « موقلا بصنو نونلاب كلهنو كلهو كله نم

 امندلا ف ةلهر لك هذ تاس رع ةلكدك فادح الا ةروس

 عست اهيآو ةيكم ليقو ةيندم ع

 ما
 م26 نونالثو ناموا

 رضرلا رشا م م 5 را

 روصلا ضع ره 6-5 هيلع هللا ىلص كي : اك ةلاعال مخ 5 هاف مولع باذعلا لوزتب

 ربخلا مث لاههتسالا كرثو ريصلاب ىلاعت هللاء سحاق مم مهم أ ن ع باذعلا لزب نأ بحأف

 هرج باذعا| نم ىعي 9 6 نودعوبام نوربموب 4 اك ا لاَقف تالا"

 راصإ باذعلا اوشاع اذا آ ىنعي 44 ران نم ةعاسالا اممدلا ىف ىنمي 46 اوثبلي م

 وهف اليوط ناكناو ىغمام نال راهن نم ةعاس ردق هنأكزربلاو ايندلا ىف مهثبل لوط
 مالكلامتو ءانفالو 0 الب 3 لا ديأوهو باذفلا م مي اع موديام ىلا نيك 1

 هيقامو كولا اذه أ 0 5 غالب 0 ىلاعت لاقف أدشا 3 م رام نم ةعاس هإوق دنع ا

 ىنعي © كلم لهف ظ غدلبتلا ىنمع غالسبلاو مكبلا هللانم غالب ىدهلاو تايتلاوا أ

 هتعاطو هللاب ناع الا نع 00 ىنعي دي :4 نوقسافلا موقلا الا : ِظ لزت اذا بادعلاب 7

 موق لاق اذهاو نوقسافلا موقلا الا 1 و هللة 3 كيال هليوات جاحزلا لاق | 8

 رعأ هللاو ةيآلا هذه نم ل ةبآ هللاةجرل ءاحرلا ىفاه :

 م26 ةيندم ىهو ملسو هياع هللا ىلص دم ةروس ريسفت امس 2

 مد ةبا نوثالثو نامت ىهو ا>خم 0 4

 ا هاجر
 هللاليشا 0 اورفك نيذلا 9 لجوزع هلوق ©
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 م7 ىو لاتقلاةروسىمستو مالسلاو ةالصلا هيلع دمح ةزوس عويم

  كواينو مالسالاف لرجل نعال # هللا لبس نع اودصو | زاك ا

 ا نلعتستالو مهاذأ ىلع ريصأ ندي كميل ٍلجحتسلالوو تف ىلاعت هلوق # هللابآلا ةوقالو

 نم ةعاس اهو. د 5

 ىا غالب اذه (غالب) ران

 ةيافكمي مظعو ىذلا اذه
 غيلبت اذه ع ةظعوملا ف

 (كإم لهف) لوسرلان م
 ناف ىنءملاو باذدع كذله

 موقلاالا) هللا باذعب كلبم

 سا ( نوةسافلا

 ظاعتالا نع نودراخلا

 هياعلاقهيحاوع لمعلا وهب

 روش انك سا داكلا
 رع هل هللابتكف اق>الا

 امندلا ىفةلمر لكددعب تانسح

 هللا ىلص دم ةروس

 ةروس ليقو ما ميول
 ةيكم ليقو ةماده لانقلا

 ةيآ نوثالثو ناك ىهو
 6 ةيآ نوثالثو عست 4

 *6 ميحرلا نجلا هللا مسب و
 ا اورفك سذلا )

 اوس سا أ( هللا ليبس نع

 كالهلاب ( مهل لسعتستال و

 (نودعونامزوريموب معأك)
 رخؤمو مدقم بادعلا نم

 ىف اوثكع ىل ( اوئيليمل)
 ردق ( ةعاسالا ) ايندلا
 ةغلب (غالب راج نم) ةعاس

 تقو ءاح اذاف لحاو

 لهف ) كالهلاو باذعلا
 موقلاالا )باذعلاب (كلهم

 نورفاكلا ( نوةسافلا
 اورزذ. كح نيالا مهو

 هللا ليس نع 0

 هي محلا نوحرلا هللا مسب لف هك لاتقلا ف كاز ةكماهلك ىهو موديله هللا لد اهيف رك سلا ةروسلان مو 1

 سائلااوفرص (هللا ليبس نع اودصو)أ نأ رقلاو م السل | هيلع دمعك (اورفكنيذإ ا)ىلاعتهلوقىف سابع نا نع هدانسابو



 دصورفك نم لك ماعوأ

 اهلطبأ ( مهلاعأ لضأ)
 اهلعح هتقيق>و اهطيحأو

 اهل سل ةعئاض ةلاض

 ا-ملاع بيشو اهلبقتب نم
 مهلاعأو لبالا نم ةلاضل اك
 نم مهرفكىف هولمام

 |١ ماعطل اماءطاو ماحرالاةلص
 هتيقحلبقو رصخلا ةقيرط ىلع اضارتعا # مرنم قحلا وهو هلوش هدكا كلذلو | 0

 لاعأ نم نولعفب اوناكام لاجالاب دارأو مهنم اهلبقتي ملو اهلطبأ ىنمي 6 مهلاعأ لضأ |
 وحنو ريوعجسملا ةراحاو ريسالا وهو ىناعلا كفو ماحرالا ةلصو ماعطلا ماعطا نم ربلا ا

 لاق الئاق نأك ةمدقتملا فاقحالاةروس رخ آلابقاءتم ةروسلا هذه لوأ مهضعب لافكلذ | ديا ليسو ءدصلاو لس

 مارخلا دهتملا ةراعو

 ديكلانم هولع ا

 هيلع هللا ىلص هللالوسرل

 اولعو و نذلاو )

 واراصنالا نموا 6

 ماع 1 تاتكلا لعأ نم

 (د# ىلع لزئاع اونمآو)

 صيصختو نآرقلاوهو
 هلوسر ىلع لزاملاب ناعالا

 هب ناعالا بجيام نيب نم
 كلذدك أو داع ميظعن

 هلوقىهو ةيضارتعال اةلججاب
 ىأ (ميرنم قحلاوهو)
 د نيدنا لبقو نآرقلا

 ةبلع دارج ذا قااوه

 هريغل مءان وهو مدا

 معو هتعاطو هللا نيد نع

 امو يراك هةيقو
 وأو جالا انا ةهسو

 ادص مالا نع هن رس ف ادودص دصيهنعدص ىرهوملا لاقهنءمهريغ اودضوأ مالسالاف لوخدلان ع اوعنتماو

 باتكلا لعأوأ رد موي م 55 ع نومعطملا مهو 1 نورشعلاو سداسلا ءزكلا م هنع هفرصو ةعئم

 لها نم نيرصملاوا شيرق نيطايشوا ردبموب نيرغطللاك هنع سانلااوءنموأ هقنرط |
 طظفخو ىراسالا كفو جرلا ككل مهم راكم لعج 4 مهلاعا لضا # باتكلا

 الذاضوانيللاىف ءاملا لضياكه بف ةرومثم ةبواغموارفكلاب ةط_غةعئاضىأةلاض راوجلا |

 رصنب هليبس نع دصلاو هلوسرلدبكل |نم هواعام لطباوا هللادحو هباودصق مل ثيح
 :نيرحاهملا مع 6 تااصلا اواعو اونمآنذلاو ِط هلكن.دلا ىلع هندراهظاو هلوسر

 صيصخ## دج ىلعل زن اع اونمآو ول هريغو تاتكلا لها نم 1 نيذلاو راصنالاو )أ

 هيف لصالا هناو هنود متيال ناعالاناب ارامشاو هلايظعت هب ناعالا بجنامت هيلع لزنلل

 هللاو لاعالا نم هوكنو ماعطلا ماءطاك ةملاص لاعأ مهلو نوقسافلاموقلا كلبي فيك
 اودصو اورفكىذلا مهنيةسافلاناب ريخأف ريخ. نم ةرذلاقثم ناكولوهإعلماعل عيضإمال

 مهسفنأ دنعن م اهواءف اعنا ءسماب الو هتلنكتمل نال اهلطبأ ىنمي مهلاعأ ل ضأهتلا ليبس نع
 |! مهركمو مهديك لطبأ كاحمتلا لاقو ىلاعت هللا اهلطبأ بيسلا اذهلف كلذ مهنع لاقيل |

 مهاورفك نيذلإ هلوق دارملا مهضعل لاق مهلع ةنانلا لءحو سو هيلع هللا لص ىنااب

 1 20 5 : "ايلا

 ثرحلاو لهج وبأ مم شيرق رافك سؤر مهوردب موب شدجلا نومعطي اوناكن يذلا |
 رافك مه ليقو شيرق رافك عبج مه ليقو مهريغو ةعرمر انما ةبيشو ةيتعو ماشه نبا

 اوعنمو ىنمي هللا ل بس نع اودصو رفاك لكهءفف لخدنف ماءوه ليقو باتكلا لهأ
 مالسالاف لوخدلانم مهسفنأ اوعنم وأ مالسالاوهو هللانيد ىف لوخدلانع مهريغ |

 نم اولممام ىلا انمدقو ىلاعت هلوق هنمو هتلاريغل تناكابنال اهلطبأ ىنمي مهلاعأ لأ
 نيذلا سايعنبا لاق 6 تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلاو ق# اروثنم ءايهها:لعل ل

 لبقو باتكلا لهأ ونمو ليقو راصنالا مهاونمآ نيذلاو شيرق وكرشم اورفك
 نينمؤملا عبج لوشيل ىلوالاوه اذهو هلوسرو هللاب نمآ نمؤم لك هيف لحدبف ماعوه

 اهاو دم ىلع هللا هلزنأ ىذلا نآرقلاىنعي دم ىلع لزناع اونمآ 8 نيذلا 5 و

 هللا لص هللالو_سر هن ءاحام عيمجم ناعالا نم بجيام عم صاصتخالا ظفلب هركذ

 هنالا ناعالا متيال هنا ىلع اهينتو مركلا نآرقلا ناشل اميظعت هللانع سو هيلع

 هيلع هللاىلص دم نيد نا هانعم ليقو # مهر نه ق+لاوهو قف هلوق كلذ دكأو

 هاوقىف ىروثلا نامفس لاقو مس هيلع دربالو اهلك نايدالل حسان هنال قطاوه ماسو

 «اونمآو) رديموي رمت اقفنو من انسح لطبا (مهل اعأ لضأ ) ,ماحصاو ماشهنب لهجوبأو ماشه نب ىرتخلا

 مالسا |هملعد# بامصصأ مهو مم. ر نيبو مهنا اهف تاءاطلا ( تاحلاصلا اولع و ) نآرقلاو دو هللاب ( اونمآ نيذلاو (

 نآرقلا ىنعي ( مير نم قحلا وهو ) مالسلاهيلع د ىلع ليربج هب هللالزناع ( دج ىلع لزن اع اونمآو )



 ,هعوجرل ىداعملاو نكن مهم ناك ا لالا هلع 1 بر

 مهلاح 3 مهلاب ممصاو وه حلا صلا مهو ناع الاب اهرزتس »8 مهيأ ا 0 مهذع رف

 د نعش اع 6 اذهو 8 قرا ءالؤ ود ع 0 0 دا 0 بيدا 0 قحلا | 1 ا |

 ةذابر

 ربوصت 4 ا 5 2 لات ربش حركيا دتسا ناع لكل نعي ريعتلاود

 ب ا

 كلش مهار مدع امم 3 ما وح رل دال رفكلا نم مهم ناكام اقل ءياعو

 ىن»ي مهلا ملصأ لبقو م مادعأ نع فيلا م ماطعأ اعاعدلا رومأ ىلع طيلستلاو |[

 اورفك ن ذلاناب كلذ #8 اوصءيال قع مهلاعأب حالصا ىلا دودي حال_ضالا ١ 1 نأ :
 1 1! ا ||

 ىلا محار كلا مهد عقل

 اوزيتعلل

 براوهو ءاقالانم 6 اورقك نرذلا ميقا اذ ذاف ف ىلادت هلوق 6 نافل ل
 لتقاان 2 ,عاباق ىلا ,فرتت واير و اونرغاف ىمي #4 بات نلا تري

 نال برضلاب تاقرلا ص+ اعاو ع اءنءالا 1 3 نود لة تاقرلا ترض دارك

 (سم ةساخ و اق ١ لاقننينمؤملال ءأ
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 ,فيقضلاب كوني نيالا لعلوناو لكاشلا ءانل 2 از ئىرقو دي 3

 0 لذاطالان 2 ا ىلا 5 هر اغا 3 كلذ © ديلاَو هم هول ا

 أ ودا اون مآ نذلاناو لطاد لا اوءسااو او زفك١ نإ كلَ ناو هر ًادتبم وهو حالصالاو

 || 0 تلج نإ يطا 0 نيف لاو

 ١ الثم"ت ”آسلا ريفكتو 07 ةلثم ا عارناو مهتييدنال هم لالطألا

 ا اويرضاف هلصا# باقرلابرضف 8 ةيرالا ىف # !ورفك نذإا مَ

 ١ دك أتلا ىلااعذلومفملا ىلا افاضم هءاتم بدئاوردصملا مدقو لءقلا ف

 3 مماعإب لس قدا 34 م 1 5- مهنعز مك ف شق ءوفلات "ل ب 5- ىلع نتاع اونآو ْ

 ا 5 را هدو اب مهلسأو - هو مهلاح قد 2 مهاب مصاول م مهم 35 1

 1 دل ممأم ارد مانأ مهوصع سارعنا لاقو دا 0 م 5 اذا باقلا ند

 | ىعي # ممر نم قحلا اوءبتا اون مآ نيذلاناو وه ناط_كلا ىندي « لالالا او

 | نينمؤملا تاس ريفكتو رافكلا لاعأ لالضا وهو سعالا كلذ ةبآآلا ىنعُمو ن

 | اهلا ب رضي كلذك ف: مهر نم ملا نينهؤملا عابتاو. لطابلا راقكلا عابتا بب
 | نبات كرضر لاما هع سال مجار مهلاثمأ ىف ريعخلا © مهلاثع

 ١ نيشرقلا لاثعأ فرع كل كا ىنمم لع نير ملال

 ١ لاعأ ل اائمأو نيتمؤملا تان د لا يا كالذكا جاحز | لاقالع

 ناك 0 م لادم 1 6 4 ادم 0 3 0 دع ةماآل يسال هلا ني 0 بر م -

 (مهلاب ضاق ع

 اوعرتا اورفك نيذلا ناب كلذ 0 انلاو 1 ءاطعأ اع ايتدلا لع طيلستلإبو نيدلارومأ ف .قيفوتاب ٌّئ

 نيه ر كاادحأ لاع لالطاو وه 2 كلذ ه6 امو 1 كلذ عر علق ملط | اوءدا اونمآ

 ناط._كلاودو قطانملا ءالؤه 4 1 ةراودسإ عامنا تالسإ ناك ه7 ع 10 ل ثص- حالصالاو ىتاثلآ

 نآرقلاوهو ق!اءالؤدو ١
 ترضلاكلذ ل ثم( كلدك )

 هللا نيس 1 ملا كرجقلا

 سانلل)

 ىلا وأ سانلا ىلا عحار
 نيشرفلان م نيروك ذملا

 نيوكلاو )ع 4لا اًمما

 برضي هنأ ىنءم ىلع

 نساك لحال مهلاشما

 عابس رنا ل وريتعرل

 نر ةاكلا لمعلا الثم لأ طابلا

 لحدعل الثم قا عابناو

 كدلسالا لع ر | نطاولا
 ريفكو نافعا 3 5 رظالثم

 راربالا زوفاذاثم ت املا

 (اورفك نيذلا متيقا اذاف)

 بركاوهو ءانقالا ند
 هلطأ (ناقزلأ ترضق)

 ابرض باقرلا اويرغاف

 مدقو لفلا 0

 اناًضم هنائم تبدناق ردضملا

 م6 وذ( مم ايسرهتعرفك ( ا

 ( مهلاب ملصاو ) داهجلاب

 مم انو مم اشو مهلاح

 لاشو اندلا ىف مهلعو |

 مالسالاف مهسأ رهاظا

 قدلا ”ىقلان نيب (كلذ)

 نب زئاكلا لاعأ طرحا ١

 نآرقلاو مالسلاهيلعدم* (او رفك دلني ) ل لاطبالا كلذ '

 نآ رقلا قد (ميرنم قد د | 6 ءسنا) ن 1 رةلاوإسوهءلعمهللاىل !صدمدك (أو :ءآ نيذلاناو) هللا كرمثلا قدي (لطارلا

 كك م



 مارك ديكنالديكوتلا ىنمم هي[ 6 ةرهر- ءاطعامم ( نورمثعلا وسداسلاءزدلا ١ راصتخاهشضو لوعفملاىلا

 هنق ىلا ةيصنلاب لعفل | ىلع

 ال1 باترلا ترش
 بحاولا نأ ال لتقلا نع

 ةصاخ باقرلا برضت: نأ
 ءاضعالا نم اهريغ نود

 رثك أ ناسنالا لتق نالو

 هلتبقر برضضب نوكيام
 ناو لتقل | نع ةرايع عقوف

 اذاقح) هآبقر ريع برض

 (قاثولا اود_ثف) لتقلا

 عتفلاب قاثولاو مهورسأف

 مسارسكلاو
 ناب: اود هن

 مكنماوتلغال تح ىراسالا
 نادءب ىأ (دعب انماماف)
 انم (ءادفاماو) مهورسأت

 هب قثوام

 ام ماعشل نايوصتم ءادؤفو

 انم نونعاماف ع نب روصم

 ىنمملاو ءادق نودفت وأ

 كعب نم سحالا نيد رب ريخلا

 ملع اونع قا ناد رعس لا

 نيكرسشملا ئراسأ ركحو

 قاقرتسالا واللا ادع

 روك دملا ءادفلاو نملاو

 هلوق خوسنم ةيآلاف
 ةروسنال نبك ركملااولَققا

 نعو لزئامر ا نمةءارب

 ند مويلا نسدل كا ماع

 و ًامالسالاوه اعاع أ نقال

 اذاقح] ًانانعأ اون رضخاف

 مهوك ريق ) مهومتنخلا

ْ 
| 

 او هياعدتلا لص ىنلا هكرتف تئشام هنم طمت لسف لاملادرث تنك

 عر نا نم هوةظلعاو مهلتق مترثكا ,  هوم ا 0 0

 امافؤل هد كد قلو ”وبام كلا محفلاب قائو هلاو مهوظفحاو مه 0 0 قاولا اودشن# 0

 ' نما نيبرسالادعب ريخلا دارااو:ءادق نودفتوا انم نونعاماف ىا © ءادفاماو دعب انه

 نالو لتقلاب سالا ىف مادا تصخت كلذاف هتقر برضب نوكيام عنشأ نانا لكك

 مكالتملاو توملا ىلا عرسأ ناكهندن ن ء نيبأ اذاف ندا اكد فرشأ نم شارل

 ذوخلأم مهوعرهقول تقلا ىف مقلاب ىنعإ 4 مهومتنخنأ اذاىتح# ظٍ ءاضعالا نم هريغ نال

 ا لتقلاب مهومتاقلأ اذ 122

 ىتح مهئاثو اودشو مهورسأف ىننلاو ىرسالاىف ىنعي © قامولا اودشف 8 7 راو ١

 رسالادعب ىنعي *6ءادف اماو دعب انماماف 2: هيدشي ىأ قا والاسا قاثولاو رك ةءاوتإال

 ةءللاو ظيلغلا نيملا ؟ ىشثا ند

 دف معوداق نامأو يضوع غن مهقالاط ابانم مهاع اودع نأ اما

 برااىف ,مفقثت اماذ هلوقب ةخوسنم ىه موق لاقف ةيآلا هذه رح ىف ءالعلا فاتخا

 كاوضلاو ةداتقلوقاذهو موالد ثءح نيكرشملا اولتقادلوشو مهفلخ ند م6 د رشف

 .نه ىلع نملا زوجال اولاق ىأرلا باءحأو ىعازوالا بهذهيلاو جرح نباو ىدسلاو

 لقنو مامالا ىأر امهأ قاقرتسالا وأ لتقلا اما لب ءادفلا الو رافكلا نم رسالاىف عقو
 ,قنعلا برضوأ مالسالاوهاتا ءادفالو نم م مويلا سيل لاق دها نع فاثكلا بحاص
 ةيزخالوبقل اولخف مملعنعوأ اوقرتسيو ل تقلا كرتب مهيلعنع نادارملا نوكي ن لأ روك

 هاور دقق نيلسملا ىرسأ مهارساب ىدافن نأ ءادفلاب داريو ةمذلا لهأ نم اوناكنا

 ةفيخ هريغبالو لاعال مهءادف ىربال 5 :ءروهشااو ةقينح ىبأ خ نع ايهذم ىوا اطل

 لاجرلا ىف رابط امال وةك ةيآآلا نا ىلا ءالعلازثك أ هدو نيلسمللاب رح اودوعيأ نأ
 سروال قل ىلع نع وأ مهقرتسيوأ مهلتقب نأ نان اورس أ اذا راقكلا نم نيغلابلا |

 رثك أو ءاطعو نسل لاق هبورمت نبا بهذ هيااو نيلسملا ىراس اي وأ لاملاب مهمدا- من وأ

 رثك امل سابع نبا لاق قماو دجسأو ىفاشلاو ىروثلا لوق وهو ءالعلاو ةبادعصتلا

 ١ لوقلااذهو ءادفاماو دعب اتماماذ ىراسالا ىف لجو نع هللا لزن :أ ماطاسدتش او نولسلا |

 ْ لاق ةريره ىبأ نع «قر) هدعب ءافلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لم هب هنالو مص" اوه

 ةماك هللاقب ةفينح ىب نم لجرب تءاشس دجن لبق اليخ ماسو هيلع هللا لص ىب دا ثعب

 لاف متو هيلع هللا لس ىنلا هيلا جرخف دجمملا ىراوس نم ةيراسىف هوطبرف لان

 ناو ركاش ىلع منت

 | ددلا م ناك اذ تح
 ريس ا ٠ نأو مداذ لق لثق نا دجعاب ريد ىدنع لاقف ةماعاي كدنعام
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 كو مداذ لتقت لتقت ناور رك اش لع معن :: ناكل تاقام لاق ةماغاي كدنعاملاق

 دغلا نم ناكاذا ىئدح ماسو هياء دّللا ىلص هللا لوسر 2ك كةرشأم ةهئم طع لَ لاملا ديرت

 ناو مداذ لتش لتقف نار كاش ىلع مب ع ناكل كافام ىدنع لاق ةماعأب كدتءام لاق |

 2ك (ءادفاماو): ادفريغب هاسرتفريسآلا ىلع 5 : لوش(دعب انم اماذ) ريسالا اوقلاوت سان( قانولااودشنف )مهوعرسأو



 اير

 ردب بر صوصخوا ةيفئهلادنع خوسنمو قاقرتسالاو ءادغلاو نملاو لتقل نيب مامالا

  اهرازوا برها عضت ىتح## اصعك ادف ”ىرقو قاقرتسالاوا لّقلا نيتي اولاق مهناف

 ٍلسمالا قرب ملو برحلا ىضقنت ىا عاركلاو حالسلاك اربالا موقنال ىتلا اهلاقثاو امنالآ

 برشلل ا مهصاعمو مهكر ش برا لها عضي ىتح ىنءملاو اهماثآ لدقو ملاسموا
 بر> نوكيال ىتح مف ةيراح ماكحالا هذهنا ىنمع عومجعللوا ءادفلاو نمالوا دشلاوا

 ةماقث اوقلطأ ملسو هيلع هللا لص هللالوسر لاقف تئشام هنم طمت لسف لاما ديرت تكا
 هللاالا هلال نأ دهشأ لاق رسما لد مث لستغاذ دهتملا نم بيرق لت ىلا قلطناف

 م ىلا حسا صر لع ناكام هللاو هلوسرو هدنع ادع نأ ديعأو

 كنيد عيصاف كنيدنم ىلا ندب أ ند قع ناك امدتلاو ىلا ءوجولا بحأأ كهجو عبصأ

 دالبلا بحأ كدلب عيصاف كدلب نم ىلا ضغبأ دلب نم ناكام هللاو ىلا هلك نيدلا ا
 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هرششبف ىرت اذا ةريعلا دب أ ناو ىتذخأ كليخ ناو ىلا اهي

 هتلالوسر عم تل أ ىنكلوال لاق تويضأ لئاق هل لاق ةكم مدق الف رمي نأ ءسأو
 هللا لوسر اهيف 00 ةيح ةماعلا نم مك - ًايال هتياو الو ماسو هيلع هللا ىلص

 لاق نيصح نب نارع نع ىراخلا ءرصتخاو 1 ملسم ظفل ملسو ةيلع 0

 فرش ” تناكو هوقو اذ ليقع ىنت نم ذاحر ملسو هب هنلع 20 هللالوسر بادحأ رسأ

 هللا ىلص هللالو_سر ءادفف اد هللالوسر , بادكأ نم نيلحر ترسأ دق

 ماسم هج رك هدنسمف ىقاشلا هحرخأ فرقت امهترسأندللا قنلخرلاب سو هدلع

 ايلاشاىع «اهراز 1 برالا عضت ىتح ىلاعتهإوقو ع اذه نمل وطأ ظفلب دواد وبأو 1

 رزولا لصأو لاتقلانع اوكسعو تلسأأ اوءضي ىتح ىنعي برخالهأ دارملاو اهلاجلأو |
 برشلا لثم نوب راحل امره برحلا ل يقو لمحت اهنالارزو ةدكسالا مف ناسنالا هلمحتام

 مهرفكنم اونوتينأب مراد نو دا مي ءانعمو ماث آلا رازوالاليقو بكرلاو ||

 مهلاعأ ئابقو نيكرشملا رازوأ مكلانقو كبر ح عضتىتح هانم ليقو هلوسرودللاب اونمؤيف : ش

 .اهلكللملا لهأ لخد. ىقجرسالاو لتقلاب نكرشملا وتحمأ ةيآلا ىو اوبل 0

 ىسع لوزن دنءكلذو لاتقالو داهح هدعب نوكيالف هتلدلك نءدلا نوكيو مالسالا ىف ||

 ذنم ضام هاه ملَسو هيلع هللاىلص ىنلا نع ثيدحلاوف ءانسو مالسلا هيلع يرش ||
 ىلكلا لاقو دنس ريغب ىوغبلا هركذ اذكه لاجدلا ىتمأ رخآ لتاش نأ ىلا هللا

 ريخرسا اذا فلكملارخاركذلا ناف اندنع تب تبا وهو ءادغلا ذخأ نب : | نيبو قالطالاو

 صال ىا ه6 كلذز# سو هيلع هللا لص ىسيع لوزنب لبقو متكوش لاوزب نيكرسشمملا عم :

 | دقق كهحو ن

 |١ ع ُ كلذ 2 ماع أ امال قبال ىد ءار ملا لاق اولايوأ اوملسي َىَد هائعم 1

 0 ا

 ىدافشب نأ ءادفلابو ةيزجلا مهاوبقل اولذف يلع 0 اريل لثقلا كرت 0 نع نا دارملا :

 وو هللادجر ةفينحىأ 4 د< ةروس]) نع اب انهذم ىزاكسا ار هه 949 0 دقق نياسملا ىو مهاراسأ

 5 روهشملاو امهاوق

 لاعال مه ءادف ىرال

 ابر> اودوعي الثل هريغبالو
 فاكشلا اندنعو ١ انبلع

 نأ مامالل ىلاعت هللا هجر

 ه0 رالارومالا دح اراتخم

 ءادغلاو قاقرتسالاو لتقلا

 ىتح) نملاو نيإسملا زاساب

 ( اهراز 5 نرالا 0

 قااامالاو اهلاقنأ

 عاركلاو حالسلاك ارمالا
 اهبإنا ايهزاذزأ لقو

 2 ا

 ايكو نراك رشا حو
 ا راما

 دلال ترص قلنا
 ىلع ىنءملافءادفلاو نملابوأ
 ىفاشلا دنع نيقلعتلا الك

 لع نولازيال منا هللادج-ر

 نوكيال نأ ىلا ادبأ كلذ
 كلذو نيك رمثملا عم ب رح

 ليقوةكوش مهاقب ملاذا

 مالسل هيلع ىسع لزئاذا

 هللادجر ةفيشح 5 دنعو

 دّشااو برضلاب قاعاذا

 3و ا و نولتش مهنا ىنعملاف

 بركلا'سنح عضت قد

 قبال نيح كلذورازوالا

 اناث نركرشملا ةكوش

 ىنمملاو ءادقلاو نملاب قاع

 ( كلذ ) ليوأتان هانرك ذا ع ءادقلاو نملا لوأتي نأ ذل اه 0 ردد تار لا ىد نودا يو مهيلع نع يو

 تصنلا 0 وهف كلذ 3 اواعقاوأ ريخو اد وهف كلذ تداعأا



 ةفجلرلا وأ فاطاكالهلا تاذذل ضعس , لاتق ربغإ مهام ع ةسسال ب مهنم رضت:الا هللا ءاشروأو :

 هك رمح 3 0 [ة حو نب: ةوءالاضحت * نم رفاكل اين: .ؤأا ىأ (ننسبب كت هع ولسل) لاثقلاب لع

 (مهلاب لصيو) ريكو ركس 0100 2 تاو كاما وأ هللا ق هر ط ىلا ( م دهس م لاعأ لضي ن هللا ليس قا) ه 3 هريغ اواناق

 اهترعةنجلا ملخدبو ) 4 6٠.١ 1 - مهلاعأ ليشو 4 ن رورشعااو سداسلا ءزخلا + مهء ىصخح ىطرب

 ١ .نكلو# لاصتتسالاب مهنه مقتنال # مهنع رصتنال هللاءاشي واو كلذ ميول لعتاوأ كلذ | 0

 ١ مهودهاجم ناي نيرفاكلاب نينءؤأأا ولبل لاتقلاب كسعا ن .كلو » ضف يس وايل | 0 0 57

 | مهياذع ضعبب مهيدبا ىلع مماجاعي ناب نين» الب نيرقكلاو مظملا باوثلا اوبجوتسيف |١ نإ م د اينأ
 إ | ًأرقو ٠ اودهاج ىا هللا ليبى اولتاق نيذلاو #8 رفكلا نع ءبمهخعب عدبر 0 ةحئارا توغو فرللا

 | نم لضي ىرقو اهعيضي نلف## ( 011 1لاي افا اد هتتسا ىل اوان ضفح و نايرم مبا نأ 3 0 5 4
 مهلا سيول مهتبادهتيثيس وا باوثلا ىل 1| © مييدهيس 38 لومفمل ءاتياا لع لضي ولَص ْإ هللانيد ىأ (هللاورصخشت

 .ام اولمف اهلا اوقاتخا ىتح ايندلا ىف مهل اهقررع دقو 46 مهل اهفرع ةدجلا ميلخديو |
 دنع هتك ام نك هناك هبلاىدتهيوهلزن» ا ؛ثيحن مهلا هنيبوا هءاهوبججوتسا ا

 'ٍ 1 ا تم ل اهددحوا ةحتارلاب بط وهو فرعاا نه مها اهبطواو 0 9” نار ا ناو 3(.
 6# رصني 8 هلوسرو هنيد اورصتتنا 46 هللا اورصنتنا اونمآ نيذلااع ءااي #9 ةز

 رافكلا عم ةدهاجماو مالسالا ىوقحم مايقلا ىف # مكمادقتا ترو 88 ؟ودع ىل
 ىقعالا لآق اعا هضقنو اطاط#او ف مل است اورفأ نيد

 هللا ءاشولو ىني 6 مهنم ارصدال هللأ ءاشيولو 3 د رافكلا كح ندم نيبو 10 ِءذلا

 | وليل »» لاسفاي عسأ نكلو ىتعي # نكلو زف مهرسأ عافكو لاتق ريغب مهكلحال

 نيرفاكلا نم لق نءو باوثلا ىلا نينه وألا نم لتقنه ريصبف ىتعي ه# ضعبب ركضعب
 نودهاجلا مهو اولتاق ”ىرقو ءادهشلا ىنعي م«هللاليبسف اولتق ني ذلاو # باذعلا ىلا

 ىتلا مهلاجأ باوث مهنوي لب اهلطبب نلف ىتعي 4 مهلاعأ لضي نلف ف هللا ليبسيف
 نيملسملا ف ت تقفاقو دحأ موي تازن ةيآلا ءذعنا اناركذ ةداتت لاق ىلاعت هن اهولع

 ١ ةرخآ آلا فو روعالا دشرأىلا ايندلا ف ممانح مايأ ىنمي «مسدهيس# لتقلاو تاحار |
 ةنللا مهلخديو # اهلبقو مهلاعأ ىخربو مهلا ملصيو 9 ىل لعلا تاحر ,دلا ىلا ْ

 ا نولدتسيالو امؤطخال هنا 1 ل د سوا او مهلز زانم مهل نيب هي .لااهف ع

 هتحوزو .هلزتمو هتح رد ىلا ا نءؤل | نوكف اوقلخ دز اهوتكاس مهناكاج 1ع ْ

 سابع نباع نع لهو نيرسفمللا ز ا لوق اذه ام :دلاىف هلعّأو هل ريم ىلا هنم همدخو ٠

 | هلوق #© ثبطع ىأ فر 000 لا جراوند فر ران ا مهل اهفع

 3 ) رد نذلاو)

 ريخاوءادتنالاب مفر عض وم ا | ءارح !انمق 3
 هلوق فطعو (ملاستف)

 هللا ءاشيولو) هللابرفك نمل

 مهنه رقت 2 (مهتمرصتنال

 ةكب الملاب ةكم راقك نم

 لاتق ريغنملاقبو ريغ

 نيرغاكلاب نينمؤملا ريتا

 نيذلاو) بيرقلاب بيرقلاو
 ةعاطغ ( هللا ل يبس ىفاوات
 ناحتا هو ردن موب هللا

 مهانسح لطب نلذ( مهلاعأ

 مهقف وب(ميدهيس) داه+لا ىف
 5 وز ةكطاصاا لاعالل

 مأشو م اح( مهلاب

 (١ هلوطرو هللا نيد اورصنت ىنعي 6 هللا اورصنت نا اوتمآ نيذلا اهيأ اي ف لجو ع
 .؟ : 0 111 د

 1 ممادقأ تشو ودع ىلع ىدعإ < رصتت هنؤ>-و هللاءانلوأ اورصنت إو ا
- 

 , 7 ةقأاو 3 . 00 5 1 ا
 ادعب ىنعي سابعنا لاك < مهلاسعتف و فكن نلا و دلل لعو 3 لاتقل دنع ىعل

 مها

 مها (مهااهن ع ةنذ 3 امهلحدي وز ة ةق ايعااموب مهلاعال 7 هن هلي مصيو هر -- لإ ىف 0 م62 يس لاشو

 هللا اؤرصمت نا) نآرقلاو مذا اس!اةملع دم :(آو 5 اهيزاي 0 مر زانم ىلا امدلاف نودتهياك اهنلا نودم هل اهني 2

 .ترخلاىف (مكمادقاتيثو) ودعاا ىلع ةيلغلاب دنا رص ودعلاعم لاتقإاب مالسلا هم هلع ادع هللا ى اور رمعت ن ل 42 ّ مرصتن

 . مهلادعبو مهلاسكتف ( مهلاسعتف ) ردي مون نومعطملامهو نآرقلاو مالسلا هيلع دمحم (اورفك ندلاو) لوزت ال يل



 0 لوقا ٍنأ نم ايل 1 وأ سلا

 نرقا 7 هللا لزنا ام 02 كلذ 9 هيلع فطع 4 مهلاعا 0 ع

 هي اهلاثما قي روضملا عضوم رهاظلا عضو نم نيرفاكلل وف مهلاوعاو مهيلهاو مهسفنا نه ؛ 1

 ناو # مادعا ىلع مهرصان 6# اونمآ نيذلا ىلوه هنلازاب كلذ وه تاخدق ىتلاهللا

 ليقو مهل ءاقش ديزنبا لقو مهل ةببخ كامعضلا لاقو مهل اطوةس ةيلاعلاوبأ لاقو مهلا 7
 مو هيلع اوعداذا اسعت رثاعال لاقي رانلا ىف ىدرتلا ةرخ ”آلاىفو ةرثعلا امندلاىف سعتلا, 7
 ىلاعت هنا ىه و ةليلح راشا ادهقو همايق اك ءأ اوعد اذا اعل هدضوةماق اودنرب 3:

 مهوتب نا زئاجلا نم ناكلاتقلاو بركس ىف ىنعي ممادقأ.تيثي و نينمؤملا وحب لاق امل إ

 5 نا ؟لاظر هللا ريخاو لاتقلاو برها همدق تشاو ريصي اًضيأ رفاكلا ناب مهو

 امباو ىدهلاو رونلا هيف ىذلا نآرقاا ىنعي # هللا لوتأأم اوهرك ممناب © لالضلاو

 لامهالا اوفلأدق اوناك مهنالا س ةنلا ىلع ةقاشلا فالاكتلاو ماكحالا هيف نال هوهرك"

 و دملاب دخالاو كلذ كلر م هلع ّىشف ذالملاو تاوهشلا ىف نانماا قالطاو

 مهلاعأ لطباف تعي 6 م لاعأ طحاف : »هلا ازنأام اوكك فسلا اديلف هللاةعاطف أ[

 ىلاعت لاقت رافكلا فوخ مث لمعلل طبخ كرمشلا نالو هللا ةعاط ريغىف اهواع ىلا أ

 مثال | نم ىنعي © مهلبق نم نيا ةبقاع ناك فيك اورظنف ضرالا اوديو ملقأ ف
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 لحدبأل قتلا نمؤملا تلق ناف © مر نم ةرفغمو قه ةذللاو هكفتلل منال بورشملا | 0 0 0 0 1 0 | ةيوسلا تبث نم ةلربع
 ىنملا نوكي نأ مزالب سدا تاق ةرفذملا امو مهل نوكي فيكف ةرففملادعب الا ةنجلا ٌْ 0 5 3 ب

 تالا لكن م اهف مهلو ىندملا نوكيف بينرتلا ىضتقنال واولانال اهفنم ةرفغم مهلو | لا 0 0 ل

 مفرب اهف ةرفذم مهلو ىنمملا ناوهو رخآ باوجو الا مهلوخد لبق ةرفغم مهلو 2
 باسح هيلع بترتي اهلوك أم ناذ ايندلا فالح نوبرشيو نولكأي اهف منع فيلاكتلا (اهيف)ةنب الهالو( مهل)
 (تارفلا لكنم )ةنجلا ف
 ةرغغمو) تارّدلاناولأ نم

 اسدلا ىف مهيونذل (ميدند

 ( رانلاف دلاخوه نك )
 اهتم جرخالو اهيفتوعال

 ءام اوقسو)لهجوب أ وهو
 ) مهنءادما عطؤ)| راح (اميج-

 ةر .اكلريوصت ةدايزراكنالا

 | هي رانلا ىف دلاخوه نك ىلاعتهلوق دلع هش باةعالو ةيلع باسحالة لا 8 باقعو

 دلاخوه نك ك مئادلا مي ملا 39 اذهىف وه نم ىنعي
 ١ |. وهوا جنم ميما

 1 5| ]2 كنه :ي> هلع را دقرلا ديدش ىعلإ 0 اميه ءاماوقسو 0

 ىنعي مهام أعل طق فموي رش اذا 5 ذ ف مهسؤر ةورف تءقوو مههوجو ىوش 3
 :جاحزلا لاقو اياوحلان هه نطاقات عيج وهو ىبم مج ءاعمالاو مهر ا نه تحر 8

 هءرنم ةن ىلع ن اك نأ ل اق ىلاءت هناك مدهام ىلا عجار نانلاىف دلاخوه نك < هلوق

 ةريره ىأن ع مه ءاعمأ 0 اميج ءاماوقسو رانلاىف دلاخوهو هلع ءوس هلنز ا

 سان ىتح ملاذ مهس و ىل اع بصل ميا نا ل 1 ماسو ةيلع هللا ىلص ىنلا نع

 هفوح قام تاسدق هقوح 0
 مر ,مصلاوهو هيمدق نه فرع قح

 ا ظ 8 رخأ ناك امداعب مث

 0 : «ىدمرتلا) 7



 سا نورضح اوناكنوقفانملا مه ( افن آلا اذام معلا اوتوأ نيّدلل اولاق كدنعنم ! ركل قس رع
 موه انواع الاب هلزوقايالو 4 دو ةهرو3س ذآ هنوعالو هماللك نوءودف م ٠6ه م مسو هيلع هللا ىلص لأ ل

 نور اوناك ل 0 1 ىنمي# كدنع ن هه اور اذا ىدح كنلا مهتس نم مهنم وي

 عل ىإ رعلا اوتوا نيذلل اولاق ربي اود رخ اذاف ههالك نوءعسنو 20

 ةحراجلان م | ناهس نم مدقق ا 8 27 مهلوق نم افنآو هن انواهت مهئاذآ

 '”ىرقو لاقىف ريمضلا نم لاجواافنتوه اتقو ىنمع فرظ وهو فنتناو فنأتسا هنموأ

 اونواهتو اًوزهتسا كلذاف هكمهءاوعا اوءبتاوت,مولق ىلع هتلاعبط نيذلا كئلوأ ين افنأ
 لوقوا ماهلالاو قيفوتلاب هللا مهداز ىا 4 ىده مهداز اودتها نيذلاو ةنالاكي

 ئوش ةننم قد اذاَه ههركف هيف كل برش لاق هعر) ديدص ءام ند قس هلوقق

 هجرخأ هوجولا ىوشي لهملاكءاع اوثاغي اوُيغَتسي ناو لوقو مهءاعمأ عطقف اميج ءام

 اوناك نيذلا نيقفاسنملا ءالؤه نا ىنمي 45 كدنع نم اوجرخ اذا ىتح ف هنعالفاغتو

 نيذللؤظ نيقفانملا ىنمي هكاولاقذ كدنع نم او>رخ اذاذ كفالك نوعقسنا دمعاي كدنع

 وهو نآلا دم لاق ىذلا ام ىنمي 46 انآ لاق اذام ل ةبادصلا نم ىنعي 4 ملعلا اوتوأ

 هللاىلص ىنلا نا كلذو لتاقم لاق هتأدتبا ىأ مالا مالا تفس لاقي فانتنالا نع

 هي كءاوأ و كلج نوف تائسدقو سايعنب ١لاق ماسو هيلع هللا ىلص دعي لاق اذام ءازهسا

 اوءمس اع اوءفش ملو اونمؤي مف 50 ط نيذلا كَم نيقفانملا ىنعي ه# مولق ىلع هللاعي

 مهعا وها اوسبإ تللذ نسف قنا ملو مهن ملف ممولق هللاتامأ قا عابتا اوكرت امل

 لب عفتتبالو مه-إ قفانملا نا هللا نيبامل نينمؤملا نعي هي اودتها نيذلاو 3

 ىلاعت لاقف 3 اع عفش ىذلا ىدتهملا نمؤملا لاح نبب ىوهلا ةعباتم ىلع رصم وه

 لك مهنا ىنمي 6 ىده مهداز ف ناعالا ىلا مهايا هللا ةيادهب ىنعي اودتها نيذلاو

 هئما ومع“ اع ا لح وع هللا نع هنءاحام ماسو هيلع هللا لص هللالوسر نم اوءعس ا

 مهاوش باو ل كاع لاقو ىومنل !اوهو هن مهسعأ اع 3 لمعلل مهقذو : حن

 ( تما تعا اأو 6 0:  نادلاو) ماسو هيلع هللا لص

 | هل اوقلي مذا امالعتساوا ءازهتسا ةعاسلا لاق ئذلاام 5 افنآ لاقاذام, فذ ةيادلا

 _ اهءازج مهاطعاوا مهاوقت ىلع مهناعاوا نوقتيام مها نيب ة# مهاوقن مهانآو ف لوسرلا |

 أ ماسو هيلع هللا لص ىلا نع ةماما ىبأنع 230 ا بيع ثيدح لاقو ىذمرتلا

 | ىلاعت هللالاق هربد نم جرخت ىتح هءاعنأ مطق هيرش اذاذ هسار ورق تشدف 20

 ١ رافكلا ءالؤه نمو ىنعي 5 مهو ىلاعت هلوق #* بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا

 هب انوامت هنومهشالو هنوءيالف كلوق نوءّسي نوقفا_ملا رهو 5 كيلا مهتسإل نم ف

 :هوءسم نب هللادبع اولأس دعا نم اوجرخ اذاف نيقفانملا بيعيو بط ناك ماسو هيلع

 : لاو فاقلاو تكلا ل ىنمي 46 مهءاوهأ ريناد » ل ةس اوس الرا

 | ىو مهاوقن مهانآو 0 مهناعا عم اناعاو مياده عم ىده كلذ مهديزبف ءوقدصو ||

 ىلوال اولاق اودرخ اذاف
 لاق اذام ةباعتلا نم معلا
 ءازمسالا ةهح ىلع ةعاسلا

 هللاعبط نيذلا كئاوأ)
 اوءبتاو ممولق ىلع

 (اودتعا نيذلاو مهءاوعأ

 نآرقلا عام“او ناعالاب

 ىأ (ىده) هللا (مهدا ذ)
 رش وأ العو ةريش
 مهاناو ) مهرودص

 وأ الع مماعأ ( مهاوقت
 نيبوأ ,هاوقت ءازج رهان

 ند ( مهنمو ( م سعاه

 (كللا عقتسا نم ) نيقفانملا

 ةمجلا د كتبطخ ىلا
 نه اوحرخ اذا ىتح )

 كدنعنم اوقرغت (كدنع

 نيذلل) نيقفانملا ىنعي (اولاق)

 ماعلا اوطعا ( ململااوتوأ
 دوءسم نب هللا ديع ىتعي

 مالا اهيلعد# (لاقاذام)
 ريثملا ىلع ةعاسلا (انن1)

 هللا لص د« لاقاع ءازهتسا

 ( تن ل

 (هللا عبط نيدذلا) مهنوقفانملا

 مهف (مبولقىلع) هلامتخ
 ىدهلاو ىلا نولقءيال

 رفكب (مهءاوعأ اوعبتاو)
 ةنامكلاو قافنلاو رسلا

 هللا الوسر عم ةوادعلاو

 ا ةريصب (ىده) كت طم( مدان ناع : الاب (اودتها

 لاَشو مراخنا بانتحاو ىصاعملا كرتب نيم لوش معاوقت مهمهلأ (مهاوقتمعانآ و) تاينلاىف اقدصتو نيدلا
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 نورظح لعف) نوةتبام مهل

 نورظتن ىاأ ( ةعاسلا الا

 وهف اهنايتاىأ (مهينأتنأ)

 (ةتغب ) ةعاسلا نم لامتشا لدد

 ( ايطار خا[ ءاهدقم ) هاذ
 دع كيم وعاو ال ءامذاع

 قاَعدناو !سو هيلع هلثا ىلص

 عا:ةلءقو ناخدلاو رمقلا

 ةرثكو ماركل اةلقو ماحرالا

 مهتءاج اذا مهل ىتاف) ماكللا

 شفخالا لاق ( مهاركذ

 مهاركذ مهاىاف ريدقتلا

 مم هاحاذا

 (نورظن لهف) خودسنملا

 الا)ةكمرافك كوبذك اذا

 نا ) ةعاسلامانق (ةعاسلا

 ءاحدقف زةأحف (ةتغب مهرتأت

 قاقشنا اهملاعم (اهطارشا

 نه نآرقلاب ماسو هيلع
 انيلات أ مك

 مهلنبأ نُ (مهل ىأف )

 مايق ( مم ءاح اذا )
 ) مهاركذ ل" ةعاتلملا

 ةبوتلا

 ١ ةعاسلا نملاقشا لدي هيةتغب مهتأتناؤإت اهريغنو رظننب لهف 5 ةعاسلاالانو_ ظن. لهفإت# ||

 لاحدلا 4 ازهحم ا اداغم حل انشق انيوعزأ ايعطم ا اممم ارقمالا ا

 1 0 اه رسلاو ايامالعو امازامأ ىأ هك اهطارشأ ءاحدقف يف ىلاعت هلوقو د نسح |
 ةعاسلاالا نورتي لهف ىلاعت هللا لاق دقو سوؤنااى اطقيما أ ةعاسلا 'مامق ن ناكاملو ٌ

 مهيتان 5

 «(قر) ماس و هيلع هللا ىصهللا لوسر ةثعبو رمعلا قاََشنا ةعاسلا طارخأ نم نورسفملا |

 ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق نشل نع قر امهدع هيعيصأب ريشبو نيتاهك |

 ىنعم لبق ىرخالا ىلع هذه لضفك امقيسف ةعاسلا سفن تدعب لاق ةياورىفو

 نا دارملازا ثيدحلا |
 1 اهلا 7-11 كاد فاو ل وطلا قننسمالا | 2
 0 ا رت كا داتا وح ليقو كولسلا قنيسسالا | يلا

 د عدلا هد ا ماسو ةيلع هللا ىلص ى هنا نعاشن ددح مكدحأ الا هناو

 نم لاقوأ ةعاسلا 7 3 ملسو هيلع هلا 1 هلال ْ

 30 ء(ق) 0 لاجرلا لقبو ازا رب 1 ميك ةأرما نس ظ
 نامزلا نراقب نا ةعاشلا طارشأ نم ن نا ماس وهيلع هللا ىل 1 هللال وسر لاق ل )اق 32و ١

 سا ف م هيلع 0 ا

 لاق ةعاسلا نع لئاسلانءأ لاق هيل شت اذا ىتح عسي مللي |

 ا ك1 الا دو ذللك ايعاضأ فق والو دعما رخام ةنامألاب تحسد ١
 مها 6 نف ىنعب 6 مهاركذ ممتءاحاذا مهل ىناف ف ىلاعت هوقو 4 ةعاسلا رظتناف |

 اهي ه.22- 4 نورشملاو سداسلا ءزجلا )

 انا ةفاسم طرخ هالع متت [ ئزقو 0 اهطارشا ءاحدقف ذي هلوقو

 اهتاراما ريظدق هنال هتعي ةعاسلا م اي نأ قدمو 6

 لهف

 ناعالا ن نعءاودعت نيذلا نيقفانملاو نع رئاك- 1١ ىقعا 5 ةتغب م ام نا ةعاش ا اللا نور ظن

 2 هع مهتان ةعاسلاف اونمؤي ملف

 اهماق ةعرسل ةعاس ةمايقلا ثيمسو ةلاعال ةرناآ ةعاسلاو ةعاسلااآلا نورظتن.ال ىنمملاو

 نورظت ليف اعيس لاعالاب اورداب عجول اع هللا ىلص هللالو- ر لاق لق ةرب ره ىبأَن ع

 ركذ مهتءاحاذا مهل ىتاذ

 لد وْنع هلوق # ىوقتلا مهل نيب 00 ىنمع مهاوتنا سفن م ءابآ لقو

 ديد_مو ديعو هيقف مهقاغنو مهرفك ىلع مهو مؤ

 ا لو ىدنرتلا هحرخأ نمأو ىهدأ ةعاسلاو ةعاسلاوأ رظتن بئاف رشف

 لاق اهطارشأ ءاح دقف ىلاعت لاقف ةعاسلاماق نو ىم لاق الئاق نايف ةتغب

 ةعاسلاو نأ تدعي لاق ةياورؤو نيتاهك ةعاسلاو 3 تدع لاثو مادمالا لل ىتلاو

 ىطسولاو ةبايسلا مو ىرخالاى ع امهادحا ل_ضفك نيتاهك ةعاسااو.انأ تكب

 لي 6 ىش 0ك ماو : !سو ةيلع هللا ىلص هوم نام

 ةياورىفو لتقلا لاق جرهلا امو و اولاق جرهلاا كيو علا قليو نتفلا رهظتو ملعلا صقنبو
 هللا ل وسر انيب لقدر ره أن ء (خ ) لها رهظرو اقَوأ لّهخلا تيأو معلا عفرب

 ىضف ةعاسلا ىتم لاقف قاع هءاحذا موقلا ثدح

 مهضعل لاقو لاقامهركف لاقام عمم موقلا ضب لاقف هثيدح ىف

 لاق هللالوسراي اذان ااه

 «ركدتلا)



 (دجي ةروس] هه ه /٠. يس

 تاعاذا ىأ 2 6 كدنذل رفغت_ساو هللاالاهلاال هنأ عاف 0 مفشالو هأ عرشال دئنحو

 كلذىف ناعالاب بستحالو ةبوتلا مهتم لبقتالو ئركذلا مهعفنت الف ةعاسلا ميتءاح

 اذه ىلع را ماسو هنيلع هللا ىلص ىنلل باطالا 5 هللاالا هلاال هنا عاف 9 تقولا

 هنع بيجأو سمالا اذه ةدئاف اف وهالا هلال هناو هتلاب املا ناك اسو هيلعهتلا لص هنا

 ىلع مد ىأ سلجا سلاعلا لئاقلا لوقكو هذ ماعلا نم هيلع تنأ ام ىلع مد ءانعم ناب

 ناو باطخلا اذعنا لقو كلع ىلا الع ددزا ءاسم نوكيؤأ سواكطلا ١ هلع سناب
 ةئيبع نب نايفسو ةيلاعلا 3 لاق هتمأ نه هريغ ه.دارملاف ماسو هيلع هللا ىلص ىنلل ناك

 اهمايق دنع عزفمالو ىبهمالو أادلمال هنا ملعاذ ممتءاج اذا هانعم هلبق اع لصتم اذه

 لطبت كلامملاعيجج ناو هللالا هلاال هنا ملعاف هانمم لبقو وهالا هلال ىذلاهللا ىلا الا

 هللاسعأ 5 كينذ] رفغتسا وول وهالا هلاال ىذلاهتلالا دحال حالو كلمالف اهمابق دنع
 هءاودتقيلو هتمأ هب نتسدل هلروفذم هنأ عم رافغتسالاب ملسو هيلع هللا ىلص هيب لجو نع

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر تعم“ لاق ةئيزع أ ىتزملا غالانع (م) كلذف

 مكبد ىلا اوبوت لاق ةياور ىفو ةرم ةئام مو.لاىف رفغتسأ ىتح ىلق ىلع ناغيل هنا لوب

|] 

 ةنيكسلاوه نيغلا اذه ليقو هنم هتلارفغتسي ناكف هريغ نع هيطغيو ماسوهيلع هللا لص ١

 يانا لاقو ءديغنعو هنع ةمدقتملا هو>ولا ىكحو هةعم رفذغةتساوامذ كلذدع

 اك را 3 و باقلا ىثْمِي ماظعاو ةنسح ةلاح نيغلا اذه نا لم“ لقو |

 ةعاسلا ميتاج مهرك ىا مهار د مهل فدكف رمقلا قاَقش داو لوقا 2

 ١٠ تمم لاق ةربره ىبأ نع( خ ) مويلاىف ةص ةئام لحو نع ىبر ىلا بونال ىتا هللاوف

 | ىفو ةرم نيعبس مويلا ىف هيلا بوتأو هللا فغتسال ىلا لوقب ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر
 | ىلقىلع سلي ىأرتسلاو ةيطغتلا نيءلا لق ىلع ناغبل هناهلوق ةم نيعبسنم رثك أ ةياور ||
 ْ ناك ّت> كلذ هنزحاف هدعب هتمأ لاوخأ نم هيلع هللاةماطأ ام كلذ بسو ىطغو ,

 | هلا ىرب ىتح مهلا صمو نيللملا رومأىف رظناا هلغشي ناكامل هنا لبقو مهلرفغتسي ]|

 | هرفتلاوهو هيف وهام ماقم مفرأن ع ةدابع فرشأو ةعاط مظعأن م ناكناو كلذب لغشدق |
 |! ناكبيسلا اذهلف هاوس ”ىش لكنهم همه صولخو هعم هتقو ءافصو لجوْع هرب |

 | ذوخام وه ليقو نيبرقملا تاس راربالا تانسحناف هللارفغتسي ملسو هيلع هلال |
 | هلق ىثغي مهلاو لغشلا اذه ناكف ءاعسلا ىشني ىذلا قيقرلا مغلاوهو نيغلانم |

 أ راهت ةالاو ةيدو.علا راهظا اهل هراغثت ا بيس ناكو 0 4 هلع هللا ىلص هلق ىش +: ىلإ 1

 ١ تارتفلا ه.دارألا نا ضايع ىغاقلا نع ىوونلا ندلا يع ميلا ىو ىلاعت هللايلا |

 | لفغوأ رتف اذاف هيلع ماودلا ملسو هيلع هللا ىلص هنأش ناك ىذلا ركذلا نم تالفثلاو

 ا ليمكتو ةمادحولاب علا نم م هيلع ا ىلع 3 نرد ةاكلا ةواقشو نينمؤملا ةداطس

 اذا مهلاح ن وكي تم ماتقم' ليو هني فاشل مهءاجاذا ةبوتلاو ظاعتالاو رك ذتلا

 هلاال) ناشلانا (هنارعاف)

 كيئذا رفغتساو هللاالا

 راضال ( هللا الا هلاال

 الو منام الو عفان الو

 لذمالو زءهالو ىطوه

 سل هنأ لعاقلاقبو هللاالا

 هلاال_ لضفك هلضف ”ىش

 ( كينذلرفغتساو ) هللاالا

 ىدوبلا برض نم داب

 نيمسلا نيديز



 كينذ رافغتساب سفناامضهو مضاوتلا ىلعو هللاةيئادحوب معا|نمهيلع تنأام ىلع تبناف ىنمملاو (تانءؤملاو نينمؤمللو
 ءاس الا بتذ نا ريغهملال انكلو هلرافغتسالاب ءسعاف تنذ هل هن نإ زاحت اليوأتلا حرش ىفو كنيد ىلع نه بونذو

 ةلج فطعا تاي ًالاهذهىف تآافلاليقو رئابكلاورئاذصا نه حبق اةرشامم انيونذو ميرقلا هت نود لضفالا كرت

 وأ م كلام نر نورفتسا كج مسيو ( ماوشمو) 0 ما ميلف ع هللاو) لاصتا امهنيب ةلج ىلع

 ناو ىثو قش ناب قيقح هلثمو 10 ةنلاىف ا لا اعأف 5 مكبلقت 4 روبقلاف ؟ اوثمو مكتايح ىف م كاتم

 داوق عمعست ملأ لاف اعلا ه9 ه٠. ل لضف نع 1 [ نورشعلاو سداسلا ءزلا ١ ةنينعنب نايقس لئكسو رفغتس

 ْ 10 | رفغتساو هللا الاهلا الهنا زعاف
 سفنلا |

 فاضملا ف د> وراجلا ةداعاىفو مهنارفغ ىعدتسيام لع ضار او مهلءاعدلاب مهبونذلو أ م لا 5 1
 اونمآ نيذلا لوقبو) علا

 | اعف ( ةروس تاز الول

 تازنأ اذاذ) داهملا ركذ
 أ داهملا ىنعم ىف ( ةروس

 ةماشةمريغةنيبم (ةمكع)

 بود>والااه> و لمتلال

 ظ © تائمؤملاو ن نينمئدلل وزد كينذل رافغت كالا ايوصهو اهلاعفاو اهل احل الأ

 كرتبامةعس هلام بنذلا ناف رخآ سنخ اهناو مهبونذ ةرثكو مهحايتحا طرش راعشا

 || ىقملاىف «# ماوثمو # اهعطقنمددال لحام اهناف امندلا © مكبلقتم ىلع هللاو لف ىلوالا

 ا تازئالول اونمآ نيذلا لوقبو ## داء اودعاو هورفغتساو هتلااوقتاذ مكماقا راد اهناف

 ١ ةنيم « ةمكح ةروس تازنا اذاذ #8 داهلا سعا ىف ةروس تازئنا اله ىا © ةروس

 | # ضرع مهبولقف نيذلا تيأر  هبعالاىا 5 لاتقلا اهيفركذو ض اهيف هءاشتال

 | ةفاعو انبح## توملانم هيلع ىثغملارظن كيلا نورظن 8 قافن لبقو نيدلا ىف فءض
 سم لل ةروس هداتق نعولاتثقلا

 | لمأ تونذل ىأ كينذل ذل رفءتسا 3 هدب لا ىنعم ف ليقو اروكش ادع نو ةاوأ لاق 1 1 0ك ىهفلاتقلا ركذاع

 0 فا مار 5 اذهو هتدبإ لهأ ريع نم يفعل 0 6تانمؤااو نينمؤمللو» كنب | ا ا جدلا نآْلا

 1س عيفشلا 3ك مهيون ذل رفغتسينأ مسو هيلع هللا ىلص هيب سعأ ثيح ةمالا هذهل | ين لادتتللا 0
 1 3 - .٠ ِ ١ .٠ كك . م 4 2 خا

 | مكفرصتم ىنعي مكبلقتم كاعشلاو سايعنبا لاق ه5 كاوثمو مكبلقتم مامي هللاو ل يف | ةنداهملاو مفصلا .مناكام
 0 م ىلا كري د ويوم 0 | موب ىلا خوسنم ريغ وهو ا مكلقتم قو رانلا ىلا ةنحلا | 22 اذ و امزإأ قف للا 1 1 كنموا | ٠ , و

 ل ءاناأل ب ند م ؟<بلقتم ليقو مكعج ضه ىلا لمالاب مكاوث.و راهلاب مكلاةسشأف (ناثفلا ايف ركذو) ةناقلا

 عيمجم ملاع ىلاعت هنا ىنمملا روبقلا فو ايندلا ىف ؟« اوثمو نءوطبو تاهمالا ماحرأ ١

 اوتمآ نيذلا لوقو 9 ىل ! اد هلوق دمع ىخو.قدناو امم 0 هيلع قكالف مكلاوحأ

 اولاقف هللا لبسيف هاهجلا ىلع اصار> اوناكنينمؤملا نا كلذو 6 ةروس تازنالوا
 اذ 0 كح ةروس تلون اذاف 0 ده م 5ك داهملاب ان سعات ةروس كلذ الهف

 تلا داهجلابا,يف سعأ ىأ

 ٌْ (ضرع مءولق ىف نيذلا
 | نيقفانملا تيأر ىأ قافت

 ا اهنم نورجمتا مهني اهف
 | ىلع نآرقلا دشأ ىهو ةمكحم ىهف داهجلا اف ركذ ةروس لك دما لاق # لاتقلا | ىمداا رظ كازو طد)

 ظ نورظني لَه نوقفانملا مهو اقافن ىتمي # ضرع مولقىف نيدألا تير 5# نيقفانمل صخشت ىأ 1 وملانم 1
 هيلع دعا راظن ص ودعلا ءاعأ 5 نع انيحو داهدلل محم ةيها 0-5 8 ىوعل 2 كيلا اماعزحو انيح مهراصبأ

 توملا ةشاعم دنع 72 00 || راظن اك ىنعي 3 توملا نم ةيمشغلا هتباصأ ع نم ران

 (ديعو) مكلاعأو ركتيحمو 0 لع كان تكل نمرلا نا (تانؤملاو نم ولاو)

 داخل مهو نآرقلاو مالسلا هيلع 0 نيذلا لوقبو ) ةرخ آلاف مكلزنمو مريصم ( ماوثمو ) ايندلا ف

 ليج (ةروستازنأ اذن )دن هتعاطو هللاركذ ىلا مهقايتشانم كلذ اون ةروسب ليربح ( ةروستازن) اله (الول)

 ١ 07 موقف ئذلا ت 1ك لاتفاق سأ ( لاتقل ام ركذو ) ىهلاو صالاو:مارخلاو لالملاب ةئيم 000

 ما نايثغيف وه نك ( توملانم هيلع ىثغملارظن ) لاتقلا كركذ دنع كو ( كيلا نورظنب ) قافنو كش

 ودعلا عم مهلاتق لا



 اتسم مالك( فورءملوقو

 ءاعدلا ءال :ءمو لآ نم لقوا يرق وهو ىلولانم ل |ءفا مهل ليوف #4 مهل ىلواف # | |

 ةعاطنولوش ىبأ ءءارقل مهلوق ةياكحوا مهلريخ فورعم لوقو ةعاطوا ةعاط مهما ْ

 فرظلاأ لماعو زا هيلا هداتساو سمالا بادككال وهو دح ىا # سعالام نع اذاف

 1 2 معدل ون نا ف مكتم عقوتي لهف #8 ميسع ل اهف مهل اريخ يح قدصلا ناكل

 اوءطشو ضرالاىف اودسفتنا 0 مالسالا نع ميلوو منض سعاوا هيلع متسأتو نماثلا ٍإ

 نم ةيله اللا ىف هيلع متتكام ىلا اعوحروا اهل ايذاجنو ةيالولا ىلع ارحاشت  مكماحرا

 ريللافوذحم ادتموه اذه لف 4 فو رعم لوقو ةعاطإإل 4وقب ًادنبامث اًذهدنع مالكلا ٠
 ناكافورءم الوق اولاقو اوءاطأولىنمملاو مب ا مها لثمأ فورعملوقو ةعاطمربدش

 هللا ةعاط مهبىلواف هزاع هابلا فمع مهلف ماللاو هلبقاعب لصتموه ليقو نسف لأ
 ةباحالاو ةعاطلا تناكل اوباحأو اوعاط أول ىنعملاو ةباحالاب فورعم لوقو هلوسة |

 هبف 6 سعالا منع اذاذ 0 هنع ءاطع ةياورىف سابع نبا لوق ىنءعم اذهو م كولا

 مالا ءاح اهرتك ميار دلصأ لو ليقو مالا بحاص مع اذاف هربدقت فدح

 اوءذكو نوقفانملا 1 سعالا 1 اذاَه ةياآلا ىعمو مقوتم ا ادهو تقولا اندو ْ

 0 وأ هائعم ليقو قدصلا ىنعي 3 مهلاريخ ناكل هللا اوقدص ولف 4 3 هءاودعو ايف '

 ناو مكلعلف ىأ هك مع لهف# 0 0 كلذ ناكل ةعاطلاو ناعالا راهظاىف هللا |

 0 نا نك مفرافو 8 هلا عام نع متسع ىنعي © متيلوت ا

 3 0 ةيصحملاب , ضرالاف الا اعلا اخ متكامل اور 0

 0 ير مدلا 6 ملأ هللا باتكوع اولوت نيح موقلا مث 48 فك

 نالاق ماسو هلع هللا ىلص ى ىلا نا 5 ةريره م ىبأ ع نع( قارن ندرلا ا

 ةنافارفد هتطق كءطق نمو كو كلصو نم ىللاعت هللا لاف نوجرلا نم ةيعش ملا

 تماق مهم غرف اذا ىتح ق واللا قلَخ هللا نا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 معأ لاق كعم ءطقلا ع نم كيذياعلا ماقم اذ كتلاقو لدم لاو نجرلا 1 0 مرا

 لاو مم كل كد 0 لاق لب تلاق ك_ءطق نه عطفأو كلصو وانه ل ا نأ نيضرب ا

 ىف اود نأ متياوثنا يس لهف منش نا اًور رك ماسو هيلع هلئا ىلص هللا لوسر

 | نوربدشالفأ م .ه رامبل ع 0 أ متاحرأ اوعطقتو ضرآلا |

, 5 9 

 نهم ٠

 اع ءاعدلا ءانعمو برقلاوهو ىلولا نم لعفأ و هو مهل ليوف ىنمع -_ ( مهل ىلواف ) توملا دنع
 / (سمالا منعاذاف) 0 76 و فورءملوقو ةعاط 2 هه. 5 هر

 0 ْى فانئتسا فوره٠ لوقو ةعاط مه سعأ هيلا كؤيوأ هور 4 مهيليي ناب مهيلغ |

 ا
 ْ ناعالاوا داه+للا ىلع نصرا نم اوعز اعف ىا *# هللا اوقدصولف لبقو فوذحم 1

 مو 1 كب راقو كليو ديدهلا ىف مهل وةىنءموهو ديدجو ديعوةيف هك مهل ىلوافؤ# |

 ةعاط) هوركملا مهي ناب مج

 مههزاو ساللا د>و اذاف

 اوقدصولف ) لاتقلا ضرف

 ةعاطلاو ناعالاىف (هللا
 (مهلاريخ) قدصلا(ناكل)

 تفتلا مثداهجلا ةها ركن م

 برضب باطن ا ىلاةسغلا نم

 لاقهباهرالاو عبوتلا نم

 نا متياوننا متيسع لهن)

 اوهطقنو ضرالا فاودسفت

 نا مكلملف ( مكماحرأ

 هللا لوس ر نيد نع مد ىعا

 هتنسو ماسو هيلع هللا ىلص

 متنك ام ىلا اوءجرت نا

 داسفالا نم ةيلهالا ىفةيلع

 فانتااورواغتلا,ضرالا ىف

 ةلئاتقع ماحرالا مسطقو

 براقالا
 ند نرخ تالا دوو

 ا د نإ

 ريللاو مسالا نيب ضارتعا

 اضعب عضم

 نأ متيسع لهف ريدقتلاو
 اوءطقوضرالاىفاودسفت

 مهل دعو ) مهل ىلواف )

 لوّش(ةعاط )هللا بادعنم

 هلل ةعاط نيئمؤلا نم اذه

 (فورعملوقو) هلوسرلو
 ةعاط لاو نسح مالك

 ا او اه نيقاملا
 "0007 تورس لوقو
 ْن همه ريخ مالسلا هيلع دمحم

 ةيهاركلاوةفلاخلاوةيصعملا
 00 تا ا ملل

 هه اوقدصولف 0 نولسملارثكو ملأ ساآلارهظو وه سحالا دح (سعالام نعاذاف )دمهم انورءمالوق ١ ولوقو هللاذعاط اوءيط ًالاشو

 أ ونا نا نو“ ع نيقفا دا رسشعمأب م لعاف (ميل ونا متيسع لهف) 4 همصعملان وه (مهل | ريخناكل) , هد داه>و ماع نيقعانملا ىنعي

 راهظاب (م ا اوءطقتو) د اسفلاو ىغاعملاو ل 0 (ضرالاىف اودسغفتنا) مل سو هيلع هللا لص ىنل .: ادعي همالا 20



 (كئاوأ) متياوت نا مكماحرأ
 نيذلا) نير وكذدملا ىلاةراشا
 هتجر نع مهدعب أ( هللا مهنعل

 || ةظعوملا عامسا نع( مهعصاف)

 نع ( مهراصبأ ىعأو (

 ىدسهلا قيرط مهراصبا
 (نآرقلا نوربدتب الفأ)

 ظعاوملانه فاح 7
 ةاصعلا دوو رحاوزلاو

 ىصاعملا ىلع اور ال ىتح

 نوةفانملا( كئاوأ) رفكلا
 نيذدلا مه( هللا منعا نيذلا)

 ريخ لك نم هللا مهدرط

 قحلا نع ) مهمحأف (

 ) مهراصب أ ىع او)ىدهلاو
 ذلفأ] ىتملاو ىلا 7
 الفأ ( نآرقلا نوريدتب

 لزئام نآرقلاب نوركفتي

 مي

 « نورسشء لاو سداسلا ءزملا م

 نوربدتن الفا 0 هلسس نودتهي الف 2 مهراصيا |

 قمح 1١

 نانزاسملا ةغا ىلع اذهو ميسع له مها لودبو مهلاح فرع نم مهنم كلذ عقوتس

 ملوي بوةءينعو ضارتعا موت ناو اودسش نا هريخو هيريعخلا نوةدبال ميك ى

 اوءطقو محرلا ةميطقو داسفالا ف مهوكدعاسو مهعم مثجرخ ةلظا كلوت نا أ

 نيذلا © نيروكذملا ىلا ا توا عطقتلا نم اوعطقن ”ىرقو عطقلا نم

 ىمعاو ده قللا عا هسأ نع هك 6 مهعصاف ب ماحرالا مهعطقو مهدايسفال 6# هللأ م عل

 دثموقلاو قورءلا كابتشاك ةكششتملا ةبارقلا ةنجمدلا اهلافتأ'بولق ىلع مأ نآرقلا
 راعتسا نجرلا نم ةيوش محرلا لدح املو رازالا ىلع قلطي دقو ناسنالا نم رازالا |

 ةاص ىعءدو ةيدسل نع بيستلاو هم رق ند بيرقلا ك_ةساك ذخالاو هنءاسنعسالا اهل ٌ

 لاق ريم ا كياللا كناعلاو اماصدض مجرلاعطقو مهلا ناسحالاو براقالا ةريم مجرلا

 0 تسيلو ىباعملا نم ىعم ىه اعأ ربو عطش و لصوت لإ محرلا ضايع ىخاقلا

 لاتتضتالا كلذ ب صضعب ةضعإ لصتيف هدلاو جر هعمج تبسلو ةبارق ىهاعاو

 لثم برض اهقاعتو انه اهعابق ركذ نوكف مالكلاالو مايقلا اهم ىأتنال قاعملاو اجر

 ا اهلصاوةلمضفو اعاش ميظعت دارملاو كلذ لافتا برعلا ةداع ىلع ا نسحو |

 زوحيو لاق لصاملا بيسلا كلذ مطق هناك اعطق قوقعلا ىم“ اذهلو اهعطاق منا مظعو

 هللاسماب اذهب انمناسا ىلع ملكتو شرعلاب قلعت ةكئالملا نم كلم مايق دارملا ن كك نأ

 ةيآآلا ىف لبقو رعأ داو كيدحلا ادع ىكف أ صانع ىداقلا مالك اذه لجو نع

 اودسشت نا د 6 متيلون نا 3 مدسع ل لهف ىند اا ند وه ميلوت نا هلوقىف

 ريرقتلل يسع لهف هلوقىف ماهفتسالا ىنممو م ل1211 اوتطمو ملظلاب ىنمي ضرالا ىف

 هللا ىلعكلذو عقونو جرنو عمط ىسع تلقناف افلا مكلم عقوتب له ىنعملاو ناو دل

 ىجرتملا لعف مكب لعشب ءانعم مهضعإ ل لاق تاق هانعم اذ ”ىش لكب ملاع ىلاعت هنال لا

 هنأ .ةائعم غرشتعالا لاقو كلذ مهم مقوتي معلا رظنبن . لك ءانكم مهضعب لاقو ىلتملا

 مكدقع ةواخرو مكضي ا نم لكركل وش ناب هام يك نإ

 مهدلع و 1 :ا روم أ متلوت نأ كتم مقوي له نورتام ءالؤهاي ناعالاىف

 « كنا وأم ايندلا ىلعاكلاتو كلملا لعارحاتت مكماحرأ اوعطقتو ضرالاىف اراد

 ىعت 4 ا نيذلا 4 ماحرالا عطق هو ضرالاىف 1 ىلوت اذا نم ىلا ةراشا

 ا 0 قحلا عامس نع ىنعإ 3 مهعحاذ 2 هتتح نع 0 ةتجر نم مهدت

 هءاونمؤيملو هومهش ملثنآرقلا اوءمسامل منا كلذو ىدهلا ق قيرطن ىنعي © مهراصبأ

 مهل ن راك ناو ىمعلا مصلا ةازتع 7 هوعش ملو هوكلسي مل

 ما را نوربدتنالفأ 0 0 3 ا ءىفو هبف نوركفت.ىنعي #8 ن

 ةركب الا رثلا يدتو رجا فلا ةيامو يتلا هتاف ا اا هاو

 6ال

 ند ةهيقامو هن وغصب 41-5 ل رقلا

1 1 1 

 وسو سحسسوجس سس سسوس بو يال 222222232222322



 هت ه١ ١م

 لصيال 4 اهلافقا بولق ىلعما ف» ئصامملا لع اورسحتال تح رحاوزلاو ظعاوملا ||
 ري دو ريرقتلا اه جزمهلا ىعمو ةعطقنم ما لقوا اهل فشكنالوركذ اهيلا

 طرفلوا ةواسقلاىف اها ماهبال اهناب راعث لاو ا مهنه ضب بولو دارملا نال بولقلا

 اهل ةيسانم لافقا ىلع ةلالدالاهيلا لافقالا ةفاضاو ةروكتم ةمهبم اهن ًاكاه 16 و اهتلاهح

 اود درا نذلا 0 ردصملا ىلع اهلافقا “ ىرقو 5 ةدووهعملالافقالا سناخنال اهب ميا

 لئالدلاب  ىدهلا مهأ نيرتام كعب نم# رفكلا نم هيلع اوناكام ىلا * مه دابدا ىلع

 نم رئابكلا فارتقا مهل لهس 5 مها لوس ناطيشلا اله ةرهاظلا تازملاو ةدكخاولا

 اره مهاوقب هدر 0 ليوستلا كلذك الو اهليقام مضل اواو هدوم تدلق زومهم

 8 مها ىلماو ف مهل لوس ناطيشلا د.ك ىا فاضم ربدقت ىلع كر وق 1 «نالواست

 ماو بوقعي ةءآرقل ةبوقعلاب مهلحاعي ملو هللا مهلهماوا ىنامالاو لامآألا قف مهادمو

 داس ند ءاذغإ | ليلش هبف كقوكمتإو هنوألت تقو مهلا ع تاقلا روضح عهالا

 لع>واهلافقأ بولق ىلعلب 0 5 اهلاافقأ تولق ىلع مأ 0 ةيثلا صواخو فرصلا

 ىنعع اذك نع لفقم نالف لاق ةعاطلا لعف ىطاعت نم ناسنالل عنام لكل الثم لفقلا

 وهو مهبواق ىلع لفقأو مهراصبأ ا مهعصأدق ىلاعت هللا ناكاذا تلق ناذ هنم عونم ١
 قاطي الام كاك تلق ةديدشلاا عناوملا هده عم نأ رملاربدت مهنكك فكف ملا 2 )

 لعش هتلاو انه كلذكف نمؤيال هنا هلعىف قبس نمل ناعالاب سأ هدا: نآل دنع نا

 ليقوىسأتلا ه.دارملا نآرقلا نوريدتسالفأ هلوقنا ليقو هيلعدحال ضارتعاال ديربام
 هللا مهنعل نيذلا كك اوأ لاق امل ىلاعت هللانأ كلذو ههمدملا ف هدب لل 0 56 ا هده

 مهام كرت ىلع مهل جرهتلاك نآر لأ نوربدت هلأ هلوق ناكف مه ا 0 ميه

 7 و رفكلا ىلع مهرارصا ىلعمهل تيكبت -لاكوأ ةنمللا هببسي ١ 0 ىذلار قكلا نمدهنف
 هللا لوسر الت لاق ريبزلا نب ةرئسع نع ىلعثلا دانساب ىوغبلا ىودو *# هدارع ملعأ

 سفنىف باشلا لاز اف اهحرشب وأ اهي هللانوكي ىتح اهلافقأ بولق ىلع لب نِلا |!

 كلذريغ لبقو نيرمثعو نيتا ةنسدلو هنال ماسو هيلعدللا ىلص ىنلا كرد مل مهلجأو 1
 ارافك ىرقهقلا اوءحر ىوعلإ < مهرابقأ ىلع اودنرا نيذلانا ص لحوْع هلوق # 7

 ةداتق لاق ةيادهلا قير ط ميا 3 و امدعب نم قع هي ىدهلا مهل نيش امدخب نم ©

 ماسو هيلع هللا ىلص ذم اورفك باتكلا لهأ رافك مه

 ءانبلا ىلع مها ىلماوو رعوب اا رقو ء فانئتسالاو الاهل واولا نوكيف مهل لها اناو ىامهل

 لع ءره باش لاف اهلافقأ بولق ىلع مأ نآنقلا نوْريَدَحَ الفأ ماسو هيلع هللا لص ْ

 نيءباتلا راب 2 ىجبان ريب 2 ةورلعو لس ثيدح اذه هد ناعتساف يلو تح رمي

 أ اودحوو هوفرع امدعب ند

 او رفك مثالوأ ري فاللا مه ىدسلاو , كاوعضلاو سايعنبا لاقو مراتك هتعن
 ا 14 مهل ىلم ا 0 ائسد 0 ىدح ميرقتلا مهل نر ) ىبعي 03 مهل لوس ناطيشلا ف اين

 ( اهلافقأ بولق ىلع مأ )

 1 رقتلا ةزمهو لب ىنعع

 م.ولق ناب مهيلع لرعستلل
 ركذ اما لصوتبال ةلغقم

 2! ![نالتواتلاتركتو

 م٠ ةيساق بولق ىلع

 ةارلاو كلذ ىف اهعأ

 بواق ىهو بواةلا ضءب
 لافقالا تفضأو نيقفانملا

 دارملا نال بواقلا ىلا
 لافقأ ىهوا,.ةصتخملا لافقالا

 مجتفن الف تقلغتسا ىتاارفكلا

 عبطلاو متلخاو نيرلا و<

 ىلع اودنرا نيذلا ناز

 مهل نيبتام دعب نم مهرابدا

 نوقفاننملا ىأ ( ىدهلا

 دعبارس رفكلا ىلا اوءحر

 ناطيشلا) مهل قا حوضو

 ةلجج ( مهل ) نبذ ( لوس
 اريخ تءقوربخ و ادّتيم نم

 ه.سصورعاد زنا ونال

 ىف مهادمو (مهل لمأو)
 قنا نامالاو لاعألا
 دمو اري ىنأ ورعونأ

 مهرع ىف

 ( اهل اففأ بولق ىلعمأ )
 ناقفانملا بولق لع مأ
 مذ لزنام نولهتءيال لافقأ

 1 ءااودرا نذلا ناز

 نبدىلااوعجر (مهراهدأ

 دعب نم) دويبلا مهو ممابآ
 ديح وتلا(ىدهلا ءهلن زيدتام

 ا اي بيتي يبي تيئتظت بيبي ا كحل ةفضصاو نأ رقلاو

 مهل مهل يلعاو)نمهنيد ىلا عوجرتامهل نيذ ( م اذا 1 هلبا نأ 5 !مهنيد ىلا وحرلا ١ نز ) لوس ناطقا لاق دت هلو وهيلع هللا لص



0 

 دو, وادع ىأ (سمالا ضعب ىف ميسم) دوهال اولاق نوقئانملا ىأ ( هللالزنام اوهرك نيذلل اولاق مهاب كلذ)
 - ا مه ريع مهرأ رس 8 صفح و ىلعو ِءْر :حرسأن م ردصملا ىلع ( مهرارسا مامي هللاو ) هنرصت نع

 مههوحو نوبرضي) دئنيح مما.حامو م ها , نوامعإ تكف 1 نورشتعلاو سداسلا ءزملا م ى 1 ( ةكتالملا

.0 

 سابع ناانع (مهرابداو

 تا الا ةيصعن لعدحأ

 هربدوههحو ىفةكتالملا نم

 ىبوتلا ىلا ةراشا ( كلذ)

 ببسإ (مناب ) فوصوملا
 (هللاطخأام اوعبتا) مهلا
 نرئاكتلا ةا

 نم ( هناوضر اوهركو )
 طبخات ) َنيِتعْوَل رش
 مهلاعأ

 (اوناقممنأب )دادتر الا (كلذ)

 (اوهرك نيدلل) دولا ىنعي
 ىتاودح> نوقئانملا مهو

 كب ةنقاو زئام)رسلا

 مَ كني عنسس 2 6 (

 هلع دج سعأ ( سالا ضب

 نا هللاالا هلاالب مالسسلا

 هللاو ) انيلع روهظ هلزاك

 دووياارارسأ(مهرارسأإي

 ( فيكف ) نيقفانملا عم .

 ةكئالملا مهتضبق (ةكئالملا

 نونرمضي ) دوهلا ىن#إ

 00 مماقعإ (مههوجو

 مهروهظ ( مهرابدأو (
 بولا برضلا(كلذ ١

 ىا 45 هللالزنام اوهرك نيدلل اولاق ممابكلذ ف مهلوا ناطرشلا ريمخ وهو لوعفلل |

 دحاوا يبل نوةئانملاوا نيقفانإل هتعن مهل نييتام دعب ىبنلاب اورعك دوهلا لاق

 هبنوسسأتام ضب وا روما ضعيف دا 7 8 نيكرشمل كك فلا

 دع دف سارعو 7 هللاءاشفا كانه مهلوق ا 3 مهرارسا

 ”ىرقو.ذئنبح نولاتحبو نواب فيكف «# ةكئالملا متفوتاذا فيكف د ىلع ,هرارسا

 مههوجو نوبرضي 8 هنءان ىدحا فوذحلا عراضملاو ىضاملا لق وهو مهافوت

 ىفوتلا ىلا ةراشا## كلذ هل لاتقل نغنونب<و هنم نوفاخاع مهيفوتل ريوصت مهرابدأ 5

 سعالا نايصعو لوسترلا تحن ناقتك و رفكلا نم هللا طخ أ ام اوعبتا ناب ف فوصوملا
 # ملاعا طبح اقل تاءاطلا نمامهريغودابلاوناعالا نمءاضربام# هناوضر اوه ركوؤ#

 مهادهو اولهمأ ىنمي هلعاف مسي ملام ىلع ءاسبلا متفو ماللارسكو فلالا مضب ”ىرق

 مهل ده ناب ناطيشلا مهل لماو ىنمع ماللاوف لالا فب مهل لماو ”ىرقو ريسلاق

 سلو قلطملا لغافلا هنال هللانمالا نانوكيال لاهمالاو ءالمالا تلق ناف لمالاىف |
 قمملاو لوسملا ناأثلق ةءارقلا هذه ىعم اف هلا لع بهذم ىلع دق ل

 هللانأ ث ثتثيح نم كلذ هيلا ن3 اعاو لعق ناطيشلل سدل طز ةقشقحلاىف

 لعف ناطمشلل

 ىلاعت هللاوه

 مكاحآ ىف مهل لوقبو حبقلا مهل نيزبو مهينع ناطيشلاف هناسلو هدب ىلع كلذ ردق ىلاعت

 ءالمالاو ليوستلا ىلا ةراشا 5 كلذ 8 رمعاارخآ ىلا مكتسايرو 0 اوعتتف ةعسف

 مهو « قار | اوهرك نذفاو ولاق  نيقفانملاو أ باتكلا لعأ ناب ىنمي 6 راب و
 هيلع هللا ىلص دم ةوادع ىلع نونا ىجعا 2 6 سالا ضءبىف مك ا 3 نو كما

 ادم هس هللاربخاف ارس كلذ نولوش 0 رع هاد عبو

 الاكل ا ؟ معرارسأ للي شارو ف لاق مث < م مربح ينو هيلع هلال ْ

 000 ه# ةكئالملا يفوت أذا فن كف لف رهسعأ نم م ةقاخ هيلع

 6م برشلا كاذب < كاذ مرادأو هوجو نورضي ف ةكئالخلا تفوت ْ

 هللا لص هللالو_سر عم داهملا كرت ىنعل 5 هللا 0 ام اوعا 2 ما تيسإ ىجعل

 ملسو هيلع هللا لص دموع اورفكو ةاروتلان رم اوك اع سايعنا لاقو ملسو هيلع 1

 ةعاطلاو ناعالاوهو ل>و نع هللا ناوضر هبفام اوهرك ىب نهي 46 هناوضر اوهركو ظ

 لاعأ نم : اهولع ىلا مهلاعأ طبحأف © ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر عم داهجلاو |

 «ربلا و 0 علاعأ طبحأف ) هديح وت اودح ( هناوضر اوه ركو) ةيدوبلا نع ( هللاطع“أام اوعنا مهاب )

 1 اوعحر نيذلا نيقفانملا ن نأشىف 8 انه ىلا مهرابدأ ىلع اوددرا نذلا نا هلو 22 تلقت 4 لاو ةيدوجلا ىف م انسد لطب اة

 ١ مهنيامث اورواش نيذلا هدام أو قفانملا ضاعلا ىلأ َس مك ١ نأشىف 5 دل زل لاغو مه:دنع ع ندا سمع ةكم ىل | ةهدملاز

 دهىف نورواشي اوناك اذكو اذك لعفن ةمالا هذه 5 انملونا سو هيلع هّللاىلص ىنلا دعب ةفالللا أى ا



 90 هانا نوةفانملان اناملاو .مهدا 7 اضاع ن “ل ض 11

 ةمالعب هللا مهم نا وهو مهتمالعب ( مهاميسن مهتفرعاف ) مهيلع كائلدو موك انفرعا ( مهك انيرال '

 هداه دعب ملسو هيلع هللا لص, 4 دج ةروسا) هلال وسر ىلع جام دمك ممن دنع هلل 1 رعود اب

 ناكنيقفانملا نمدحإا هي آلا 3
 ا هللا ٌررني ن *لاْنأ |« دنا جارخت نا نا ضل معولق ىف ن.ذلا بسح ما

 لئالذب مبكاانفر 0 ءاشنولو 9 مهداقحا هك رهناذض|و نينؤلاو د 0 1
 باوجلا مال ماللاو اهب مهعست ىتلا متامؤاعإ # مهاد :ةرعلف ف مينايعأب مهفرعت

 ١ لوقلا نو فوذ< مق باوج 6 لوقلا ني ىف مهفرعتلو جيت رطل رك
 ٠ 56 لدعبب النحل 0 ا علا : و '

 5 مهنف رعنل وز هاوس

 هوحنف ( 00 + يف
 ىوُذ نع 2

 ال اوناك مم ال مهم الك

 قام ناقك 1ِط نورد

 مهتق رعاف ىف مال !او مهسفنا

 ىف اكوا باوجفةلاد

 3 2 1 مذا ناو فول | 1 ان 0 ىنعإ 4 0 هللا جرحي نا نا ا
 3 دوز حاماو مهنفرعتل و مهدشج سايبعن!لاقو ديدشلادقلا وهو نءضب 'اهدحاو مهقافت نونمؤملا فرعلا 9 .

 ١ ضرم ميولقىف نيذلا بسح مأ ىلادت لاقام هت مهام ميتفرعلف مهكانيدال ءاشنو
 هنا ىلاعت هللاربخإف اهرهظب ومما غنأ 1 لق ذائاق 0 0

 فوذحم مق باوج ىف
 نا لاعأ ملعي هللاو )

 ش (يكواب و)اهرشن ماهريخ
 امالعتساال امالعا لاتقلاب
 ريتخلا ةزماعم ملماعنوا

 لدعلا راهظاىف غلبا نوكمل
 نوءكعسنالو بط# ىنلاو

 نسبا ارا يح تطال

 د 0
0 
0 

 طا 6 ص
 2 فرات 1 1

 ل
3 85 0 077 

5 3 

 لع نأ ل اب مارت هلم كل لجن ىأ تال 92 و 0
 مهف رعي ناكو نيقفانملا نم مالا دع لوز د ملسو هيلع هللا لص هللالو سر

 ندللو ءدصقمو ءاوخو لوقلا ىنسىف ىنءي هي لوقلا نىف مهقرعتلو ف مها

 ضيرعتلاو ىنءملا ىلا عرصتلا نع هنلازاو مالكلا فرص أطخو باوص ٠ نا 1

 هت ع نا ركضمب لءاف سو هيلع هللاىلص هلوق نمو ةغالبلا ثيح نم دوحت اذ

 وهو نهاظف موهذملا ن 0 اأو لوقلا نطل مفر عتلو هلوقب دضق هيلا "ضعب
 كناو ةياآلا ىنممو فيرمصتلا وأ با عالا ةلازاب اطل ىلا باوضلا نع مالكلا :

 هوعبقتو نياسملا سعأو هزم نجل ل ارق هب نوضرعي ايف نيقفانملا نفرع | ل

 هفىعالا سو هيلع هللا لص ىنلا دنع قفانم ملكتبال اذهدعب ناكف هبءاز ١

 5 هللا ىلاسعت لاق مث 6# هقافنو هنطاب داشف ىلع همالكىوحفب لدتسيو هل

 | هك ركتوابناوؤلع ىلاعت هلوق 5 هلع ردق ىلع الكىزاخف هدابع عيجس لاعأ نعي 3

 هيتوادعو نينمؤلل روقان | اهدوجوو اه 'وك لبق ءايشالا عيمجت ملاع ىلاعت هللا ناف ريتخلا ةلماعم مكتلماءنل

 (مهايسب) مف رعتاف ( مهقرعلف ) ةيعبقلا ةمالعلايدجماي (رهكاننرألا ١ :(( سه دله اخى اق ش

 نيقفاسنملا ةرذعم ىهو مالكلا ةرواىف (لوقلا نلسىف) دمعاي ىفرعت نكلو (مهفرمتاو) كلذدمب ةحبق

 لاتقلاب ركربتغلهّلاو ( مكتوابتلو) هاوسرلو هلل كضفبو مكتوادعو مكرارسأ (مكلاع

 دوعسم نء هللادبعل كلذ

 هيلع هللا لص ىنلا لاقاذام
 ريالا ىلع نآآلا سو

 (بسح مأ ) مهنم ءازهتسا

 مواقف نيذلا ) نظيأ
 قافنو كش ( ضم

 (مهناغض أ متلا ج رنا نأ)
 موادع هللا روظإ نانأ

 لاش وءاوسرل وهلل .هضغبو



 ةارسا (مرابخا رض 13 دنا ءانلعام اتناك ملعن ئا داهملا ىلع 0 مكنم نيدهاجما ملعن ىتح)

 1011 1 كو املس انتو نا كنافانلبتال مهللا لاؤو ب اهأرق اذازاك هنا لمضفل ان :عو ركبوا وامو ملعي ىح

 !نيبتام دعب نه) صدقو ردن موب نيمعطملا ىنعي 0 لوا اوقاشو هللا لسس نع رع اودصو اورفك نذلانا )

 + |هنا مهل رهظام ؛ نورسشعلاوسداسلا ءزجلا + دعب نم (ىدهلا
 ١ .1١ ٠ ركل 30 تالا سال ااا طاطا مللاططسلااا

 ىلا (مهلاعا طبعسو أيش مكلاعانعددربخام 6 ؟رابخا وابن وإلا مقاشم ىلع ه«نيرب اصل او مكت تمني دهاحلا لعن تحول ١
 لوسرلا ةقاشم ىف اهواع

 نولصي الف اهلطبيس ىا
 اهمااي ) مهضا ىغا ىلا اهنم

 هللا اوعطا اونمآ نيذلا

 الو لو_سرلا اوعيطاو

 قافنلاب (مكلاعا اولطبت

 زيع ىتح ( ملعت ىتح)

 هللا ليبسيف (نيدهاجملا)

 را مكحبم (

 ( نيرباصلاو ) نيقفانملا

 بركلاىف نيرءاصلازيكو

 مكضغبو رارسأ ر هظنا
 مكتفلاخمو مكوادعو

 مكقافن لاقبو هلوسرلوهلل
 دمحع ( اورفكنيذلانا)

 نآرقلاو ماسو هيلع هللا لص

 ( هللالييسنع اودصو )
 هللا نيد نع سانلا اوفرص

 (لوسرلااوقاشو)هتعاطو

 ن.دلاىف لوسرلا اوفلاخ

 (ىدهلا مهل نيبتامدسب نم)
 هللاا ورضي نل ) دمحوتلا

 هللااونصقنب نا ( بش
 مهرفكو م وادعو مهفل اح

 اش هللا ل يبس نع مهدصو
 6« لزن ) ( اونمآ نيذلا أي ) ردب مون نومعطملارهو ردنموب ماقفنو ممانسح لطبي ( مهلامأ طبهسو )
 و ةوادملاو ضغبلاو قافنلاب مككانسح ( كلاعأ اواظبتالو ) رسلاف ( لوسرلا اوعيطأو هللا اوعطأ ) ةينالعلاب
 اهفدّتلا اوعبطأ نآرقلاو مالسلاهيلع دمحم اونمآ نيذلا اهمأاي لوقب نيصاخملاف ةيءآلاهذه تازن لاشو لوسرلا
 أو ءايرلاب مكلاعأ اواطبتالو داهلاو وزغااو ةنبسلا نم كسا اف لوسرلا اوعيطأو ةقدصااو ضئارفلا نم

 أنارث 6 لااا طيقعسوإ» هتاثم عيظفتو هيظعتل فاضملا قذحو هتقاشع هللالوسر '

 دهاجملا رهظي ىتح داهإلاب كسمأن انا ىنمي 6 نيرباصلاو كتم نيدهاجلا لعن ىتح ع

 ريصيالو لاتقلا ىبَأِي نم نيبتيل اهفثكتو اهرهظن ىنمي 6 مرابخأ ولينو اذ روهظااو |

 مه سابعنب|لاق ىلاعت هتف نكت مل منال ةرخآآلاىف اباوث اهل نوربالف مهلاعأ لطبتسو |

 ؛أ أك ملسو هيلعهتلا لص 0 ةكالط كرتب ركلاعأ اولطبتال ليقو كلاعأ لطبتف |
 ولكلا لاقو هناصغو ملسو هيلع هللا ىل لص هللالو سر بيذكتب مهلاعأ باتكلا نك
 > ول اصلاخناكامالا لاعالا نم لبشالإ هللانال ةعمسلاو ءايرلاب ملاعأ اولطرتال |

 | اورضي نأ) لوسرلا اوفرعو 0014 ظن- قمل

 ركبوبا ًارقواهبذكوابقدص ف نينمؤملا ممالاومؤ مماع !نعرهرابخاوا امو اهسح رهظف |

 ولبن نحتو ريدقتىلعواولانوكسب وابنو بوقءينعو اهلبقام قفاويل ءايلابةثالثلا لاعفالا
 مه: ىدهلا مهلنيبتام دعب نملوسرلا اوقاشو هللا ليبسنع اودصو اورفكنيذلانا#

 .اورضين وا مهدصو مهرفكب < هكًايشمللا اورضينل ردن مو نومعطملاو| ريضنلاوةظيرق

 مهدصاقم ىلا اهب نواصي ذاق هتقاشم ىف اهوبصن لا مهدناكموأ كلدب مهلاعا تانسدح

 اوعيطاو هللا اوعيطا اونمآ نيذلااهسأاي مهناطوا نع ءالجلاو لتقلاالا مهل رمث

 ءايرلاو بجلاو قافنلاو رفكلاكءالؤه هب لطبا اع 5 مكلاعا اولطبتالو 0

 .دوجولا ىلع ىأ ملعن ىتح هلوق نم دارملا نال هزيَغ نم هيلع ربصيو كتم ردا نمنيبتيو

 هوفلاخ ىنعي * لوسرلا اوقاشو هللا ل بس نع اودصو اورفك نيذلانا  داهجلا ىلع
 ياي هي ىدهلا مهل نيبت امدعب نم ل هريغو داهجلان 1

 قي 6 أع هقلاورضي نا ف ماسو هيلع الس لوسرلاقدصو ىددلا,ةلأ مهل

 0 كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو كلد مهسفنأ نورضي اعا

 #لوسرلا اوعبطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلاابأاي 98 لجو نعهلوق 6 ردد موب نومعطملا
 نينهؤملا هللاعأ ماسو هيلعمتلا لص هتلالوسرل مهتقاشم ببسب رافكل | لجو نع هتلارك ذام
 اطع لاق 46 ركلاعأ اولطبتال 17 ىلاعتلاق مث ماسوهيلعدتلا لص هلوسر ةعاطوهتعاطب

 وكرششتالو ةعاطلاو ناعالا نه متنأ امىلع اومواد: ىنعملاو قافنلاو كرسشلاب ىنعإ

 !لوسر باع ناك ةيلاعلا وب لاةرئابكلاو ىصاعملابكلاعأ اواطبتال نسحلا لاقومب ركلا
 كرمشلا عم عفنمال اك بنذ ناميالا عم مهرضيإال هنا نوري ماسو هيلع هللا ىل-
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 اهوحنو ىذالاو نملاو |!

 للعتع منار فغيدق هنا ىلع هموهضع لدنو بيلقلا بادحاىف هلوزن مح ناو هرفك ىلع

 اوعدنالو #« مسلا ىلا اوءدتو 9 اوفعضت الف 5 اونمتالف إي هءونذ راس عم هرفك |

 1 ا

 تؤبو اهفعاضي ةئسدمكي ناو ىلاعتلاقو هربارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هرياريخ ةرذ
ْ 

 ةرصعع ةريثك نيئس تاعاط لطمس نان مرك أو لدعأ ىلاعتدتلاذ اهظع ارجأ هندإ نه

 ظ

 لوقلا كلذ نع انففكف ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هد كرمشي نأ رفغيال هللانا لزن >

 ىربال نم ةياآلا هذه لدتساو اهصي ملزم وجرتو ةريبكلا باصأ ند ىلع فاخئانكو
 لمعلا كلذ لاطبا هازوجلال عوطت موصوأ عوطت ةالصىف لخدول ىتح لفاونلا لاطبا
 | تييدقو باتكلا ةئيبم ةنسلا نال ةحالو ةيآلاىف مهل ليلدالو هنم جورخلاو

 ا
 ١
 أ
 ١

 ا
|| 

 ١

 مئاص ىتاف لكلاق هيلا هيرق الف اماعط هلعنصف ءادردلا ابأ راز نالس نا اضيأ نيرحصلا

 اوتام مث هللال يبس نع اودصو اورفك نيذلانا ال ىلاعتهللاءاش نا تارجخلا ةروس |

 هللا هرفكى ع تامرفاك لكىف ماع اهمكحو ردي بيلقف اوقلأو رد اولثق نيذلا |

 اوذعضتالف ىنمي نيإسملا عج ماعوه مث ماسو هياعدللا لص ىنلا باحال هبف.باططأ |

 ةرصنلاو نيؤسملل ىعالا نا ىلاعت هتلاربخأ مهلع نوااعلاو مهل نويلاغلا منَ د قلل

 نيإسملا اوبلَغ ناو ميدلع مهل ةبلغلاو
 مكصقنم نا ىنمي  مكلاعأ كرتي ناو لف بلاغلا ىلاعلا وهف هعم هلاناكن مو ةنوعملاو

 77 مكلاعأ مرتي ناو ) كودع ىلع ةرصنلاب مكيمم ( مكعم هللاو.) ركل الا رخآد

 ةرصنااب وعل 1 مكعم هللاو ضي تاقوالا ضءبىف

 5 ا 2

 لإ نب ب داي 40 يييرسلا

 مرا ن1 ظن أ تامنم لكىف ماع  ىلهتلا رفغي نافرافك مهواوتام مث هتفا ليس نعاودسو اورفك || 00 ل ا ا

 ١ اسدحددو ثتدبلا لا محو لف اعاص عبصأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا تأ نيوهحصلا ىف

 || ىفو هظفلب سيلو ثيدحلا ىنمم اذهو لكاذ امئاصتحعصأ دقاف هسرق ةشئاعل لاقف |

 | لوسر ىلع اونمتال ةيآآلا ىنعمىف لتاقم لاقو هعم لكاذ لكأت ىتح لكأب تسل لاق |
 | نيسغ ةصقلا رك ديسو هنأ سى كلر مكلاعأ لطبتف ملسو هيلع هللا لص هللا

 مْ هللا ليبس نع اودصو

 رفغي نلفرافك مهو اونام
 ا 5( لكلا 8 ٍ وو نبل ©

 0 1 17 0 | ًارقوام ومع ىعدانم اوعدنالو ىرقونا رامضايهيصن زوو اللذنو ارو صل اىلا
/ 

2 7 5 
 2 .. || نم هلاقلعتم تاتقاذا لحرلا ترثو نم كلاما 00 كلاما ناد ع أ مرسلا < كتم هاو زل نوبلغالا 4 نولعالا متاوزل نيسلا رسكب ةزجو ركبوبا ااا ةسض 2 / 5 5 0 3 7

 0 5 1 ىرب نم 5 الا هدوم قلددساَو هااعا طر نادعب رايكلا نم اوذاخت ع اللا ده تازنو | اودسو) ىدعا اوك 22 ريس يي 22-52-22
 الو ىا ةملانملااضوركب | لاقثم لمعي نف لوقب ىلاعت هللا نال كلذو اف مهل ةحالو ىصاعملاب تاءاطلا طابحأ وباو ةزجرسكلابو( يسلا )| < ا ا ظ

 مصلا ىلا رافكلا اوعدت |
 ىا( نولعالا متأو ) 0 0 5 0

 موز< اوعدتو نويلعالا |( ى* ًالويقمالا اننانسح نه ىثال هلأ ىرئانك لاق هنارع نبا نع ىورو ةدحاو

 | ىح شحاوفلاو رئابكلا اناقف انلاعأ لط ىذلا اًذهام انلقف مكلاعأ اولطمنالو لزن

 الو اوفعضتالف (اونتالف)

 ىهنلا كح ىق هلوخدل
 ةرصتلاب ( مم هللاو ) |

 كرت ناو ( كرمان أ

 مكصقن ناو ) مكل اعأ ا

 مكلاعا رحا

 دمحم (اورفك نيذلانا)
 نآرقل او ميسو هيلع هللا ىلص

 رد 8 نومعطملا مهو

 /غ هللا ليبس نع اودصو 7

 هللا نيد نعسانلا اوقرص

 !راتقوأ(اىامم) ةتعاطو | < : : ' ٠

 ( مهل هللا رفغي ناف ) 0 5 5
 , هلا رافكس رخال ا * | ونيس اف 8 ءاشب نم كلذ نودام رفغيو هءكلرشي نارفغيال هللانأ ىلاعت هلوقل هلرفغبال

 وس رو هلئاب راع سرا 1

 | وفعضئداذ أو: داو 1 8 1 3 ا

 4 ( اونجالف) | ملا منمادبأ لصلا ىلإ رافكلا اوعدتالو ىنمي 85 ماسلا ىلا اوعدتو نونمؤملاامأ |

 ا” رض نبا 4 نولعالا متنأو 9: اوس ىت> مسرح مهو لصااىلا رافكلا اوعدي ناب نيلسملا |

 ىلالاقيوهصلا ىلا ( سلا |

 لاتقلا لبق مالسالا ١

 نوتلاغل !(نولعالا متأو) آ

 م لائقلاب نينمٌّؤلا ريشعماب

 داهلا ّق مكل اعأ صقذط



 ) ٍ ع ضو خر 1 (وهلو بعل ايندلاةوحلا اعز

 "ه1 5- (مىلاوم ا ركشيالو) ( نورشلاو ىرانلا ءزجلا) 11 1-5
 لعافلاو رنخلا 0 هلا

 نب نانفس لاو لوسرلا

01 

 ىأأ (فضف اهوُنك

 هلك هبلطتو ل

 : غاولبو ةقلابملا ءاقحالاو
 اق ”ىئثلك ىف ةياغلا

 كرتي ملاذا ةلئسملاف ءاقحأ

 ىنحاو حاحلالا نمت ايش

 لخلاواهللاىا ( جرختو
 عانتمالا دنع ( مكن اعضا)

 ْ نال عما لاوس دنعوا:
 هنف سيلو ناسنالا لغشنام بعللاو هتعاطو ل>ونع هللا ةدابع اههناكامال اوهلو || ربطت لاش كلة : ناسن الا لغش : >وّنع هللا ةذانعو اهمناكامال اوهلو 1

 ) متن اه)دقللاو ةوادعلا :هلاغشا هش ملو هريغنع هلغشي ملو ناستالا هلمعتسا اذا مث لاما قالو لاكن ىف ةعقنم أ

 ْ لوصوم (ءاله) ةسنتلاه

 (نوعدت)هتلص نيذل |ىنمع

 ىه( هللا لسسىف اوقةفنتل)

 وزغلاف ةقفنلا

 ول هنالع ليادلا اق هناك
 مهَز 5و 6 < افحا

 1 نوعذي' م 7 ءاطعلا

 ( ايندلا ةوبللا انآ)

 ( بعل ) ايندلا ةابحلاىفام
 | حرف ( وهلو ) لطاب

 ( اونمؤت ناو ) قبال
 هلئا مكتاعإ ىعااووقتست

 رفكلا( اوقنو) هلوسرو

 (اهونكلأسينا) ةقدصا|ىفاهلك( مكلاومأ كلاب الو ) ىلاعأ باوث (؟روجأ) كطمي ( كوي )

 | 2 .ءارفاو قيل تول ليا دب 0 00 قاف ا بيرك

 اكرم ميتال ) 0 اوتو ْ

 :هرسثعو |'

 مكتغضيو 6# كئاتضا جرخمو ظطاوطعتالف 6 اوامتت قف هلصأتسا 0 ةناثلا |
 'نوتلاب ةءارقلا هديب ىلاعتدلا جر ىف ريعضلاو مألسلا ةالصلا ةيلع هللالوسر ىلع ١

 هكءال وه متنا اهي كئانض |عفروعابل اوءاتثاب جرختو رق « ناغضالا ببسعنال لئعللوا

 (ةاكزلاوأ ١

 1 3 ةارككو ا

3 2 301 : 

 و ويبوع رسف لب مكلاوفا عيج

 غولبوةنلابملا اح الاوءاقحالاو لكلا بلطب م كقويف اه وكلن ناو

 واو 1 هوقو اواونولا 3 مادلقإ ع اى
 4 هثايييع

 ع

 رجوي لب ةلئصلا مكلاعا م نظر نا هريغو 1 مكلاعا باوت ن تاون نه اش

 ه«وهلوبنل اندلا ويلا اا ط ىلات نق انتل مني ةرخسلا رع ا وخل

 لاهلك متدلانأ ملعدقو ةرخآلا ٍبلطنع ايندلا كسنمت فك ع رونعو لطاب غا

 اوقتتو اونمؤت ناواؤ# وبللاوهف هفن تامهم نع هلخشا ناو بعالا وهف ةمهملا

 .٠ 13 / عام أ 0 1 ا .- للأ 0 1 3 3 2

 ناعالاب مهسعاز لب الع رجالا ءاتنال مهلاوها دابعلا نم لاسيال ىلاعت هللا نا ىنعي | نوعدت نيذلا تأ ىا

 سو هيلع هللا ىلص دع ركل ًاسيالو انعم ليقو ةنجلا اهلع معشتل ةعاطااو ىوقتاو

 اهلك مكلاوما (سو هيلع هللا ىلص هلوسرو ملا مكل أسيأل هانسم لبقو مكلاوما
 ةاكز وهو مكلاوفا نم رشا عبر وهو ضف نه اضيغ ركأ اا 10

 لاوفاىف ىلاعت هللا اهدرف اا ةحاح اهف هلودرو هلل سيل مكلع درت مث ,كلاوم

 تعذ لوقلا اذه' ىلاو مكسفتا ةاكزلا جارخاب اوريطف ءارقفلا ىلع اهدرو ةانعالا
 رييضلا « اهويكلتسي ن 0 1 لديو ةئينع ني ن زامقس

 !ةلكملا ىف ةغلاملا 1 اهلكابلطيو ٠ م دهجل ىنعي + ؟ كفصف 0 لاؤمالاىلا 10

 «4 اواذؤت قو حاذنالا نم أه كرتي مل اذا ةلكسملا ف ءافحلا ل لاق 0ث 6 ةياغلا غولبو

 مكتب ةدعشل مكتوادعو مكضغإ ىنعا ه# كناغضا جرخبو ف 8ع هوطعتالف 0 قع
 يءالؤغرتأ اه ة*ناغضالل جرم لاومالا ةللسع ءاقحالان | هللازع 0 لاق لاومآلل

 اوقفنتا نوعدي 0 ىلاعت لاقف مهفضو ف نأتسا 3 * نوفودوملا نوبطاخنا ءالؤهاي متى

 ]| ةاكزلا جارخا هبدا ارملا لقو وزغلاو داهحلاىف ةقفنلا هن دارا

 «عجو)
 اع عاام مكلد رهظي ( مزفأ ير سو ةقدصلإ ( اوان نهج ( كمت ) ةقد دعا ىف اهلك

 ش هللا ةعاطف ( هللا لّئيسىف اوقفنتل نوعدت ) ءالؤه اي مث



 هلعو هيلع تاخ لاش هسفن ىلع لحب ليقو :هير ىعاد نعال هسفن ىعاد نع لحب ىا (هسفن نع لحب اماذ) ةضيرفلا ؟

 تاحاحلا نع ىنغ هنال هيلا ؟ دمحم ةروس م هتحاحخل كلذ صح أبل هنا هه ه1/2١- ىا (ءارقفلا متًأوىنغلا هللاو) :

 را 00 نكلو | نعلخيب امئاف لمن نخو لف ةمدقتملاة يلا ىلع ليل دلاكوهو نواب ساني لب نم كش لت

 ( اولوتت ناو) 000 ىنممهيمضتل ىلعو نعب ىدعي لمملاو هيلا نادئاع لكلا ررضو قافنالا عفن ناذ 4« هسفن
 00 اوسمذاف أ و مسمأي اف ؟ءارقفلا متناو ىنغلا هللاوإ# قهكتسم نعالاسما هنافىدعتلاو كاسمالا

 اونمؤتناو ىلع فطعكاولوتن ناوؤإ» مكيلعف متيلوت ناو مكلف متلثتما ناذ كجايتحال
 ىلوتلا ىف ** مكلاثما اونوكيال مثج نيرخآ اموق مكماقم مقب 6 ؟ريغ اموق لدبتسيإل

 ىلا نالس ناكو هنع مالسلاوةالضلا هيلع لئس هنال سرفلا ,هو ناعالا ىف دهزلاو
 ةالصلاهملعىنلا نع « ةكئالملاوا نعلاوا راصنالاواهموقواذهلاقو هذ برضف هبنح

 ةنهلا راهنانم هيقسي نا هللا ىلع اقح ناكدم ةروس ًارقنم مالسلاو

 هلوسر ةعاطو هتعاط نع

 وهو هليبس ىف قاغنالاو

 اونمؤتناو ىلع فوطعم
 اموق لديت_س ) اوقتنو

 اريخ اموق قلخم ( ريغ

 سراف مهو عوطاو مكنم

 نا لع مها لوس لس

 ناكو موقاا نع سو هيلع

 برضف هيئنح ىلا نامل

 هموةواذهلاقو هذخف ىلع

 واكو هدلب ىبشنعدلاو
 هلانا ايرثلاب اطونمناعالا

 هيلع ضرف اع ىنعي 5 لحي نم مكنف 9 هللا لدسيف لكلاو ربلا هوحو عيجو

 ةقدصلاب ىنعي * ل نمو ف دبلا ءوجوىف هقافنا ىلا بدنوأ ةاكزلانم هحارخا
 ىلعىا  هسفن نع لخم# اماف ذي ىلاعت هلوقوهو هلع رض ءادعتتالف ةضيرفلا ءاداو
 كلم هل ىذلا قلطملا ىنغلا هنال مكتاءاطو مكتاقدص نع ىنعي ه« ىنفلاهللاو لَه هسفن

 باوثااو تاريخنا نم هدنءام ىلاو هيلا ىنمي * ءارقفلامتناو ف ضرالاو تاومملا

 هللاىلص هلوسر ةعاطو ىلاعت هللاةعاطن ع ىنعي 6# اولوتت ناو # ةرخآلاو ايندلا ىف

 اونوكيال مث كديغ اموق لدبتسي ولف هايا مكمزلاو هب كسعااع مايقلا نعو سو هيلع
 مه ىلكلا لاق مكنم لسو هيلع هللا لص هلوسرو هلل عوطا نونوكي ىنءي © مكلاثما

 مورلاو سراف مه ةمركع لاقو معلا ,ه نسحلا لاقو نهلا برع نم عمتلاو ةدنك

 ةيآلا هذه !سوديلع هلا ىلص هلا لوسر الت لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع
 برضفلاق انب لدبتسي نمو اولاق مكلاثما اونوكيالم مكريغ اموق لدبتسي اولوتت ناو

 ىذمرتلا هحرخا هباهصاو اذه لاق مث نامل+ بكتمىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 2 صراف نه لاحر

 ىا ( ركلاشمأ اونوكيال
 ةعاطلاىف اونوكيال م

 عوطا لب مكلاثما

 ا ج يول رج

 9 مه

 ةقدصلاب( لغ:نم مكف)
 (ل:نمو )هللا ةعاط نع

 ةعاط نع .ةقدصلاب

 باوثلاب ( لم: اعاذ ) هللا

 هللاودسفن نء)ةماركلاو

 لاق لاق ةريره ىبا نع ىرخا ةياورىف هلو لاقم هدانسا ىقو بيرع ثيدح لاقو

 هللاركذ نيذلا ءالؤه نم هللالوسراي ملحو هيلغدللا ىلص هللا لوسر باحه<|نم سان

 هللا لوسر بنحي ناملس ناكو لاق انلاثما اونوكيال مث انم اولدبتسا انيلوت نا لجو نع
 اذه لاقف ناس خف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برضف ىملحو هيلع هللا ىلص

 سراف نم لاجر هلوانت ايزثلاب اطوتم ناعألا ناكل هدس ىسقت ىذلاو للاخت

 لا الا فروا ذهل ةروس 15 ملا قرط تدلل اذهل

 هدارع ملعا ىلاعتو هناحم# هتباو

 مكلاوم أن عىنغااوه(ىنغلا
 (ءارقفلا متأو) مكاقدصو

 هئاح و هللا ةجر للا .
 ( اولوتث ناو ) هترفخمو 3 تع

 20 عوطأو مكنم اريخنيرخ ا, تأيو ككل (؟ريغاموقلدبتسي) ةقدصلا نه سعااعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاطنع 2

 اونمآ نئذلا اهبأ اي هلوق نم لزن لانو هلل عوطأو مكتم اريخ اونوكي نكلو ةعاطلاو ةصعملاب ( مكلاثمأ اونوكيال .
 كلانممف انا كلذو هلل عوطأ و مم اريخ ةشزعو ةنيهج مهب هللا لدبف نافطغو دسأ نيقفانملا نأش ىف انهه 011
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 راوناب ىمسملا لوالا نيليلخلا نيريسفتلا نم سماخلا دلخلا تسرهف
 ليزنتلا ىناعمىف ليوأتلا بابلب ىمسملا ىتاثلا ليوأتلا رارساو ليزتتلا

 ه4[ توبكنلاةروس ريسفت زم
 هب . الا ( ةسفئل دهام امئاذ دهاح نمو ) لج ونع هلوق ريسفت

 ةيالا (ةايلؤاهانوذ نمااوذختا ننال ثما) لجو ع هلوق شط |١

 مد نورشعلاو ىداملا ءاوللا عع 55

 ةيالا ( اهقزر لمحنال ةباد نم ني اكو ) لجو نع هلوق ريسغت "61
 2 الا (بعلو وهل الا ايثدلا هذهامو ) ل>ونع هلوق ريسن 4

 7 | مورلاةروس ريسفت ]يح 59
 ةبالا ( نوحصت نيحو نوسمت نيح هللاناعسق ) لي وزع هلوق ريسفت 4

 _ 1 حييستلا لضف ىف لصف 0-
 ةباالا ( افينح نيدلا كهحو ماف ) لجونع هلوق ريسفت 5
 ه5 نامقل ةروس ريسفت زهم- .ه

 ةيآلا (ةبكللا نامقل انت[ دقلو )"لح ورع هلوق 03
 ةياالا ( مكبر اوقنا سانلا اهيا اي ) لجورنع هلوق ريسفت

 همت ةدحسلا ةروس ريسفل وح 8

 ةيالا ( عجاضلانع مون ىفاجتت ) لجوزع هلوق ريسفت 6
 ه2 هيلع ثحلاو ليللامايق لضفىف لصف 1- 7

 ةيالا( تاتكلامَوم ايادقلو ) لح ومع كرت 00
 د باز>الاةروس ريسفت - هذ

 5 الا ) مهسفنا نم نيئم ولا ىلوا ىلا ) لج ونع هلوق ريسفت مى

 ةباالا ( مكبلع ةلاةسن اوركذا اونما نيذلااهيا اي ) لجونع هلوق ريست 64
 م( بازحالاى هو قدنخلا ةوزغ ركذ زؤ- 44

 ةياالا ( ةنسح ةوسا هللالوسرىف مكلناكدقل ) لج نع هلوق ريسفت ٠
 ( باتكلا لها نم مهو رهاظ الا لزئاو ) ل>ونع هلوق ريسشت ٠١

 مج طرت تدور - ْئ
 َ . الا(ايتدلا ول اندرتنتنكناكحاوزاللةىنلااهيااي) لحونعهلوق ريست ٠١8
 له ةياآلامكح ىف لصف 19- 0
 مد نورشعلاو ىناثلا ءزإلا عجم 11

 ةيالا ( تيبلا لها سجرلا مكتعبهذيل هللا ديري امنا ) لجورزع هلوق ريسفت 6
 هب , الا 0 اذا ةنمؤمالونمؤاناك امو 0 لحو نع هلو ريفا 1١1م

 ا --1 لصف 0-1 ا

 ةيالا ( مكلاحر ن٠ دحا ابا دمحم ناكام ) لجو ع هلوق ريسفت 7

 هس
" 

5 

 0ك 7و 1 10 78
 7-0 ا ينس سا و يو نديرو سا



+ 

 ةياالا ( اريثكاركذ هللا اوركذا اونما نيذلااهيااب ) لجو نع هلوق ريسفت 4
 ةياالا ( ىنلا ىلع نواصي هتكئالمو هللاَزأ ) لجو رع هلوق ريسك ©

 --] اهلضفو سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع ةالصلا ةفصىف لصف زم

 ةيالا (اديدس لوق اواوقو ةفااوقتا اونما نيذلااهمااي) لح و نعدهلوق ريسفت 7

 هي ةنامالاف لصف - 2

 3 اا ل 4
 يالا ( ةيا مهنكسمىف ابسل ناك دقل ) لجورع هلوق ريسفت 5
 ةباالا ( سانلل ةفاك الا كاناسراامو ) لجو نع هلوق ريسفنت 7

 س4 ةكئالملاةروسريسفت ز- ل
 الا 4( بطلا ماكلا دعصن هيلا ) ل>ونع هلوق ريسفت اا

 9 ةبالا ( ءاملعلا ا هللاىشحي اما ) لح و نع هلوق ريسفت 66

 ةياالا ( اندابعنم انيفطصانيذلا باتكلا انثروا مث ) لجو نع هلوق ريسفت 0
052 1 - 

 ةيالا «الثم مهلبرضاو ) لجوزع هلوق ريسقت ١54

 هي كإذىف ةصقلاركذ

 م نورذعلاو فللاقا» ذلعأ 1-6 305

 "000011 لو ردكلا ءاتيلع امو ) :لجورع هلوق ريغ
 5[ _تافاصلاو ةروس ريسفن - فن
 ةياالا ( ىعسلا هعم غلب املف ) لجوزع هلوق ريسفت 34

 ه5[ حيذلا ةصق ىلا ةراشالاركذ ]»- كدي

 ةياالا ( نيلسرملانمل سايلا ناو ) لحوزع هلوق ريسفت 4
 هي ةصقلاىلا ةراشالاركذ زيي قل
 ةيالا ( نيلسرملانمل سنوي ناو ) لجوننع هلوق ريسفن 65

 ةباالا ( مولعم ماقم هلالا انمامو ) لجو نع هلوق ريسفنت 5

 -ه#[ ص ةروس ريسفت ]- "ّ
 .ةيالا ( ديالا اذ دواد انديع ركذاو ) لجونع هلوق ريسفت 5

 111 ( نارحااورونت ذا مصخلا اب أين كاتالهو ) لجونع هلوق ريسفت 4

 --41 مالسلاو ةالصلا هيلع دواد هيزنت ف لصف زج افذر

 هت ص ةدجسىف ءاملعلا فلتخا لصف زن فين

 ةباآلا ( باوا هنا ديعلا معأ نايلس دوادل اننهوو ) لجو نع هلوق ريسفت 0/41 ْ

 ةقآا (١ د اللا كنأو ) لجورع هلوق ريس 6
 ةباالا ( دحا ولا هللاالا هلانمامو رذنم انا امنا لق ) لحونع هلوق ريسفنت <95” |
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 نسحا ف ىبد ىئانا ملسوهيلعلالص هللالوسرلاقلاق امبنع هللا ىضر سابع نبانع
 ثيدحلا ىلعالا الملا مصتخم مبيف ىردتل ه دمحايلاقف مانملاىف لاق هبسحالاقةروص

 | ثيدحلا اذه نعم ىلع مالكلا ىف لصف ز-
 هه صمزلا ةروس ريسفت 1-

 يالا ( مكبر اوقنا اونمآ نيذلا ىدابعايلق ) لجو نع هلوق ريسفت
 ةياالا ( ثيدحلا نسحا لزت هللا ) لح وزع هلوق ريسفت

 ةياالا ( نوتيم مهنا و تيم كيا ) لجوزع هلوق ريسفت

 م37 نو رشعلاو عبارلا عر جم

 هب الا (نوئمؤيال نيذلابولقتزئشاءدحو ةللاركذ اذاو) لجو نعهلوق ريسفت
 ةيالا ( مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا ىدايعاي لق ) لجوزع هلوق ريسفت

 ه4 ةياآلاب قلعت ثيداحا ركذىف لصف ر6-
 ةياالا ((هردق قح هلا اوردقام,) لجسو ع هلوق رقت

 هه نمّؤملا مح ةروس ريسفت 1

 ةءآلا ( شرعلا نولمحم نيذلا ) لحو ع كلو
 3 ا مكبر نم تانيبلاب كءاجدقو ) ل>ونع هلوق ريسفت

 ةباالا ( ايندلاة وحلا ىف اونما نيذلاو اناسر رصننل انا ١ لج ونع هلوق ريسفت

 هياالا ( كيثذل رفغتساو ) لجونع هلوق ريسف
 5 لاجدلا ركذىف لصف زي

 ةياالا ( مكلبِحتسا ىنوعدا مكبر لاقو ) لجوزع هلوق ريسفت
 6 تلصف ةروس ريسفنا زي

 ةياالا ( مكترذنا لقف اوضرعا ناف ) لجوزع هلوق ريسفت
 ةيالا ( نوعزوي مهف رانلا ىلا هللا ءادعا رسشحم موبو ) ل وزع هلوق ريسفت

 ةياالا « اوماقتسا مث هللانبد اولاق نيذلانإ ) ل> ونع هلوق ريسفت

 -ه[ ةوالتلا دوحس مثتانعنم ةدحسلاهذهو لصف زم

 ةياالا (هتاآ تلصفالول اولاقل اًسِحعا انآ رق ءانلعجواو ) لور ةلوق ريسفت
 م2 نورشعلاو سماخلا ءزإلا جه

 -/ قسع مح ةروس ريسفت ز-

 ةباالا(ى رقلاما ردنتلايب ع انآ رقكللا انيحواكلذكو) ىلحوزع هلوق ريسفت

 35 الا ( احون هب ىدوام نبدلانم مكل عرش ) لجو نع هلوق ريسفنا

 ةبالا ( هاف نوجاحي نذلاو ) لجو نع هلوق ريسفتا

 ةبالا ( هدابعب فيطل للا )
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 ها:

 ةيالا ( ىبرقلاىف ةدوملا الا ارجا هيلع مكلئسااللق ) لجورع هلوق ريسفت
 هب الا ( هدابع نع ةبوتلا لش ىذلاوهو ) لحونع هلوق ريسشت

 ةناالا ) مكيديا تنك اجت ةييصم ند مكباصا امو ) لحونع هلوق ريسشلا

 01 ( اذكأو ةما سانلا نوكينا: الواو ) لجو نع هلوق ريسقت

 11 (ءاوعأ ههلا ذا قم تيارفأ) لجو رع ةلوق ريسفت

 ” 60 لسا نم اعدب تنك اه لك 7:لجورع-هلوق ريسف

 01!( ا هدلاوب ناسألا انيصوو )لج وزع هلوق نيسفت
 ةباالا ( رانلا ىلع اورفك نيذلاض رعب مويو ) لجوزع هلوق ريس

 ةيالا ( نْطانم ارغن كيلا انفرصذاو ) لج وزع هلوقّرريسفن

 بالا ( ةعاسلا الا نورظنب لهف ) ل>وزع هلوق ريسفت

 هت 4

 5 اهمكحو ةبوتلا ركذ ىف لصف ,-

 516 فرخزلا ةروس ريسفن [0-

 0 81! ىلع وحال ىداعال ل( لجو رع هلوق ريق
 7 ناخدلا ةروس ريسفن' ]يم

 ةياالا ( عبت موق ما ريخ مها ) لحوزع هلوق ريسفت

 ه8 ةيئاحلا ةروس ريسفت ]يس

 م66 نورشعلاو سداسلا ءزإ اجه

 --1 فاقحالا ةروس ريسفلا د

 اه لصف -

 2 كلذىف ةصقلا ركذ ]ع-

 ةب الا(ضرالاوتاومسلاقاخ ىذلا هللانا اوريملوا ١ لجوزع هلوق ريسفت

 4 رو ةاع نإ اص د عروس ريش ل
 ةباالا ( اورفكن يذلا مقل اذاف ١ ل> وزع هلوق ريسفت

 هه هب لا مكحىف لصف [2-

 ةيآآلا ( هللا اورصنت نا اونما نيدلااها اي ) لجوزع هلوق ريسفت

 ةيالا 01 تلال لادا لما لد ورع هلوق يفت

 يالا ( ةروستازئالول اونمآ[نيذلالوقبو ) لجوزع هلوق ريسفت
 هب الا ( مهرايدا نع اودنرانيذلانا ) ل>وزع هلوق ريسشفت

 َ آلا ( ضرص. مواقف نبذلا ب سح ما ) لميةلزع هلوق ريسفت

 3 . الا ( لوسرلااوءيطاو هللا وهيطا اونمآ نذلااملاي ) ل> وزعي هلق ريسفلا

 ةياالا ( وهل بعل ايئدلا ةورطاامتا ) لح وزع هلوق ريسفت
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 0 ل 2 مباع كيد 3 1

 مالعالا للعلا ىلا اشم مشل ليوأتلا زاوسلو ليرلا راو 0

 0 فشغاكر ب رنا و رب رقاق ناتبلا وزايبلا تليضفىواح رب .رضلاربطل

 ىرولال 6 2 عبنم تاراشالاو تايانكلا رهظم تالضءملا لئالد 2 ع

 | ةعالا هذه نع لازتءالا بهذم ةغ فشاكو ةنسلا لها د ىدهلاإع

 !  ىناقلاءرصعديحوو هرهد دب رقيدآلاو دم[ لْغَأ مامأو ف هرعلاو جتا رايد : جخآ

 ةنس ىنوألا ىفاشلا ىواضبا ارعن هللادبع ه0 نيدلارصان 0 ٠

 ةح رض رونو ه>ور هللا سدق ) 55 ( ليقو (دمد) 0 :

 ْش هقآلا ودق ةمالعلا مامالا كلا يلا والا بايلي - 0 ىتاثلا |

 ميهاربانب.دح نب ىلع نيدلاءالع ةنسلا يو ةعيرشلا رصان لاو
 هقينأت م غرف نزاخاب فورعملا ىفاشلا قولا ىدأذلا ١

 نيمآ هتجرب هلنا نوع ) 0” لَ هئاس

 ليزتتلا كرادع ىمملا لوالا ء نيريثلا نيريسفتلاب باتكلا اذه شماه لج دق
 نب دجانب هللادبع تاكربلا ىبأ ةمالعلا ليلو امامالا تفلأت ليوأتلا قئاقحو

 ناودرلاو ةجرلا بئاعم هيلع ( 7١١ ) ةنس ىقوتملا قتلا قسنلا دو ش
 ىدابآ زوريفلا بوق ندم رهاط لال. سايعنبا ريسفت نم سارقملاربوتس : قاثل

 (4117) ةنس قزوتلاب نافل كلذ ا
0 

0 

 7 ةماعلا ةعابطلارادب ححصملا ىراصح .ه رقلاىلدت نامعنب تعفردمجا| سا اكل لسوتلا لوي

 3 ليوأ#:1 بابلو ةفيحصل !!قوف ليزرنلا راوا تعضو ة- ككل[ قاشم ىلع تا

 قوق ليزتلا كراده تعضو كلذك و لود :امهني"الوصقم اهتحنا ١١
 لودجم امهننب .الوصفم هتحم سابقملا ريوتتو .شماهلا .



 5 ه-2-ج-
ٍ 0 0 00 5 

 م نورشعو عسن اهياو ةيد دحلا نم مٍلسو هيلع اجد 6
 ىتلا ةرودلا نمو قدح

 مد ةيندم ىهو حتفلا ةروس ريسف الجمس | اهلكىهو معقل اهفركذ

 نبرعو راما لعن ىف ريسي ناك سو هيلع دا هللالوسر نا سا نع (خ) | نوريدعو عست ما

 هلأس مم هرجي ف هلأسمث هبحي ف "”ىش نع رع هلاك ذل1 يه ريس ناك ناطذخإ | ١ نوتضو ةئامسج اهلكويآ
 ثالث ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىلع كك كمأ كتلك :رغ لاقف هبي || نافلا اهفورحو ةلك
 تيشخو سانلاماما تمدقت تح ىريعب تكرعحت رعلاق كبيحيال كلذ لك تاسم | - ةئامعيراو

 ظ نوكي نا تدشخدقل 1 خرصي اخراص تعمس نا تثيلاف نآرقىف لذي نا |

 لون دقل لاقت هيلع تإاسف لسو هيلع هللاللص هللالوسر تنحف نآرقىف لزن
 .انيبم اههف كلانقانا أرق مث 0 رع تالطاع ىلا بج نفل ةرون ةلدلا لع |

 ؤ
 شك

 ١
 ١
 ظ

 0000000 |( 3 ةييدكال هرافسأ ضعبو ناكو هنف دازو ىدمرتلا هجرخأو
 'ازوف هلوقىلا رخأتامو كينذ نم مدقتام هتلاكارفغيل انيبم اعف كلانتف انا تلزئاملا:
 ةيبدحلاب ىدهلا رحدقو ةباكلاو نزلا مهطلاع مهو ةيب دخلا نم هع سح يظع ّْ

 اندلا نم ىلا بحأ ىه ةيآ ىلع تازنأ دل لسو هلع هللالص هتلالوسر لاق |
 بادحأ لاقف ةيسإ دلعا لاك ايم اف كلاتمعف انا ىراخلا كفاو ص لطفا اعيج ا

 نينمؤملا لحديل ل عدلا لا انااق اتي نع اًينه ملسو هي ةيلع هللا لص هللالوسر |

 حكردق ةفوكلا 0 هش لاق رامالا 1 نم ىرج 1 0 تانمؤللاَو ا

 اي 2



 م 0 حرلا للا سم قهجم

 هققعأ ىضاملاب هنع ريرعتلاو هللا اهمظع ةكم نقب دعو هك انيبم اف كلانيضف انا وي |
 اعناو ةيبدخلا ملص نع رابخا وا كدفوا ريبخ ع ةنسلا كلتىف هلّقفتا اع وأ

 ةكم عقل ببستو ملصلا اولأس ىتح نيكرشملا ىلع هروهظ دعب ناك هنال اه هاعم
 مالسالاىف لخداو عضاوم ذو مهازنف برعلارئاسل مالسلاهيلعهتلالوسر هنعرفو .

 لأ نع 0 امهف كلانهف انا اما لاقف هاتركذف تعحر مث ةداتق نع ةلك اذه

 تاز لاق سنأ نع ةداتق نع ىذمرتلا هحرتأو ةمركع نف اًيع ائينه اماو
 نم ههديسع 0 كينذ نم مام هللا كلرفغيل ملسو هيلع هللاىلص ىنلا لع

 لعاع لا أ هبآ ةلمللا ىلع تازنأ دقل لش ملسو هيلع هللاٍلص ىنلا لاقف ةيبدخحلا

 كلنيب دقل هللا لوسراب اًديسح اًدينه اولاقف ملسو هيلع هللاىلص ىلا أرق مث ضرالا

 ىر# تادنج تانمؤملاو نينءؤملا لخديل هيلع تازنف انب لعشب اذاف كب لعشام

 اهظع ازوف غلب ىتح راهنالا امن نم

 < جارغلذإ لم ا“
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنال باطخلا 4 ازيبم احهف كلانمتف انا كف لجو نع هلوق *

 اوقلغلاو تمتالا لاتق ريشي ازهاط اندم اعف قالاتبكحسو اننصفاإلا 1
 ليقو ريبخ مذ هلا دهام لاقو ةكم عمت هلا سنأ نع ةدانق ىورف حفلا اذهىف
 تاق ناف ٠ هللجو نعهتلااهحعفي ىتلا مالسالا دالب رئاسو مورلاو سراف مف وع

 ىلاعت لاق فيكف دعب تحفدق نكت مل اهريغو ةكم داليلا هذه لاوقالا هذه ىلع
 لسو هيلع هللا ىلص هيبت ىلاعت هللادعو تلق «ءىضاملاظفلب انيبم احمق كلانحمش انا |[

 اهققحن ىف اهنال هرايخاىف ىلاعت هللا ةداع ىلع ايرح ىخاملا ظفلب هن ءىجو ميلا

 2ك امو انرب دقتو انمكح ىف كلانحمفانا لاق ىلاعت هن ةك ةدوجوملا ةماكلا ةلزع اهقمو

 ةيبيدولالص متقلا اذهب دارملانا نيرسفملا رثك أ لاقو ةلاغال نئاك وهف هد كحو

 ممصلا ناكو 0 قلغملا مف مهلا ىتممو سنأ نع ةياور وهو حصالاوهو

 هلهسو هرسبو لجو نعهتلادحف ىتح ارذعتم ايعصتسم ةيبدحلا موب نيكرشملا عه

 اههف ةكم مف ناكدقاو ةكم مق مفلا متنأ نودعت لاق ءاربلا نع « هفطاو ُظ ردقب :

 مل-و هيلع هللا لص هللالوسر عم انك ةيبدحلا مون ناوضرلا ةعس مفلا دعن ن*و ْ

 هللا ىلص ىنلاكلذ غابف ةرطق اهيف كرتث لو اهانحزتف رب ةيبدخلاو ةئام ةرششع عبدأ |[
 اعدو ضمض م انفوتف ءام..نرغ كنان لقد 8 اهريف_ث ىلع ساعف اهاناذ للسو هي هيلع

 هلودىف ىمشل ثالاقو اناكرو انتيشامو انئردصأ اهنامث دعب ريغ اهانكرتف اهيف / هضم

 ضوفمتق ةلكلاب اهؤام حزن هنا ىهو ةيظع ةيآ ةيب دخلا ىف هلرهظو ايظع الخ

 ا

 قلثم هنال برح ريغب وأ برح احكصوأةونع ةدلبلاب رفظلا عقلا ( انيبم اههتف كلانعق انا ) ( مح رلآ نحرلا هللا مسي
 هللا لوسر عجرم ت تلون ؟ مفلا ةروس ) دقو 0 عفوه لبق م ولا م و مفدقف ه.رفظ اذا هد رفظي ىلا

 تههتتتسلساملللا تل يي ل ااا
 نم رئت 4 اع هّنلأ ىلص

 َدِل ةَدَع ةيبدخلا ماع 0

 ظفل ىلع هب ءىجو حفلاب
 اهققحن ىف اهنال ىخالملا

 كلذ ىفو ةنئاكلا ةلزنع
 ةلالدلاو ةما_َعفلا نم

 ع ربا نا ولعىلع

 ليقو ىنعالام مفلاوهو
 نكي ملو ةيبدحلاعث وه
 نكلو ديدش لاتق هبف

 ماهي موقلا نيب مارت

 ولسملا رف ةراجو
 مهولخدا تح نيكرسثملا

 ملصلا اولأسو مهرايد

 لاقو انيبم ام ناكف

 ةيبي دما مف ىف ناكجاجزلا
 , جزتدهنا كلذو ةيظع دبآ

 ' ةرطقامف قب ىملو اهؤام

 هللا لوسر ضمضقف
 6 ميسو هيلع هللا لص

 ءاملاي تردف رئيلاىف هحم
 سانلا عيج برش ىت>

 للقو رييخ عفوه لبقو
 اثري ءاضق كلانيضق هانم

 اهلخدتنا ةكم لهأ ىلع
 لبا نم كءاصأو تنأ

 ةحاتفلا نم تدبلاباوفوطنل

 7 ميحرلا نجلا هللا عسب 5

 ساس كنان 32 هدأث او

 كرايم انا ( ىلاعتهلوقىف

 9 و لاتقريغب (انيبم اهم

 ناك نا ريغ هنم ةسدحلا

 قالا وعدت نا كان ع أوةوبنلاومالسالابكانهركالوش اند ءاضق كلانيضقلوش انيساهغف كلانا: ا!لاشو جراسا -



 رفع ( ة-هوك أ كم

 سيل حفلا لي (هللا كل

 ردقتلاو ةرفغملل

 فالا_:ف انا

 باسل

 هلثهو هللا كال رفةأ رقعتساف

 جيفلاو هللارضن ءاح اذا

 كاي ر درج 0 هلوق ىلا

 نوكينا زو#وهرفغاساو

 نا ثيدح نم 0-0 مف

 نانرفغلل اييسودعال داهح

 هر فخ نكي ل محفل لقو

 ةيادهو ةيعللا ماع لب

 وميقتسملا طارصلا

 ددع اا هّيكلو زيزفلا

 ٌدصالاو 0

 اهاصو

 ليقدثاك منلا مظعاوه اع

 اذكوأ ةكم مث كالرسإ

 ملا ل هيلع

 نيرادلا نع نيب كلعمجمل
 لح الاول جاهلا ضاسعاو
 كذ ن م مدقهام (

 عسج ديرب ( رخآتامو
 مدقهام 2 0 طرغام
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 رح انامو ةيرام ثيددح نم'

 يل (هللاكلرفغل) امعلا

 مدقت ام ) كل هللا كرفغي

 لَم ا ُ كمذ ند

 امو ) ى جوا 000

 أ ىجولادعب 0 رح

 ا

 هي سس -
 اودع مهناف مورلا ُُِش ا و 0 ترش ىذ ءام 1 تردف 7 هع مث

 ' مورئاةرو-ىف مالسلا هيلع لوسرلل احمت هن ١ كلت سرفلا ىلع

 | * هتن|كلرفغل قله لباق نم ةكم لخدت نا كلانيضق ىا ءاضقلا ىنمع حفلا ليقو
 ءالعاو كرمثلا ةحازاىف ىجدلاو رافكلا داهج نع بيسم هنا ثيح نم مشا ةاء
 ةفعضلاصيلختو ارايتخاعردتلابكلذ ريصيل ارهق ةصقانلا سوفنلا ليمكتو نيدلا
 مصب ام كنم طرفام عيج 6 رخأتامو كينذ نه مدقتام 9: ةلظلا ىدبا نه

 "0ع دقو هد

 اومتطاو رخأتامو هبنذ نه مدقتام هلرفغو ةيبردحلا مف لاق انيبم اههف كلانحمت انا
 روهظب نونمؤألا حرف سراف ىلع مورلا ترهظو هلم ىدهلا غلبو رببخ لدن
 كلذو ةيبردحلا ملص نم مظعأ متن نكي ملا ىرهزلا لقو سوجلا ىلع باتكلا لك

 ثالثىف مل-اف واق ىف مالسالا نكشف .همالك اومعسف نيِسملاب اوطلتخا نيكرسشملا نا ١
 هيلع هللاىلص هلوسر لحو نع للامر و آو كلذ مال_سالا زف ربك قاح ناش

 ماللا لق < رخأتامو كنذ نم مدقتامهللاكارفخيا 8 لجو نع هلوقو د مل-و
 ماك ةرفغملا عم كلعق ىكل انيبم اعف كلانممف ىنمملاو ىكمال هللا كلرفغل هلوتىف

 كينذل رفغتساو ىلاعت هلوق ىلادودرع وه ل_ضغلا نب نسحلا لاقو عناب ةيعنلا

 0000000 11 ١ كانامو كمذ نع مدقام هللا كلرفتل تانمؤاأو نينمؤدللو
 هرفغتساو رصنلا ةروسىف هلوق ىلا محار وه ريرج نبا لاقو تانج تانمؤملاو
 ةرقذملل ايس لمح ملا عقلا نا ليقو كرنذ نم مدقتام هللاكلرفنيل ابا وت ناك هلا |

 ةمعئلا ماكاو ةرفنملا ىهو ةر وك دملا ةعبرالا روهالا نم هل ردقام عاقجال نكلو

 لع كانرصنو معفنلا كلان رعسب ناق 2
 رصالاو مهقتسملا "ل

 كل ائرفغو كودع نضالغأو نيرادلانع كلوعمتجعل ايقتسم لعارص كاتدهو كرلذ
 باوثااديفو ودعلل داهج هنالزارفخالاببس منفلا نوكبنا زو< ليقو لجآآلاو لجاعلا
 فاوطلاوةكملوخدل اببس علا ذهناك لقو مفلاب زوفااوودعلاب رفظلا عمةرفغملاو

 نم مدقتامكنم طرفام عج هللا كلرفثيا ةيآلا ىنممو ةرفذملل ابيس كلذ ناك تدبلاب

 ءايبنالا ىلع رئاغصلا زون نهلوق لعاذهو اهدعب ىنعي

 آو وأ تدوم ىمي كبنذوم مدقتام ىلاسارلخا ءاَطْعْلاَدو
 د2 امو زلال

 لوقتاك ديكأتلا قيرط ىلعاذه لدم رك هلممت مل ”ىش ةتانامو ةودلال ف

 نم كل عقوام ىئعملا نوكف هقلت ملنمو تيبقل 00 برضاوءهرت ملندو هارت نءهطعا

 قع

 0 هتك مس م فس مع صدمت طعس و مد تتجسس جت تتسم اس سسوس ستون خس سس دسدمستسسممدتسسختدتاتت ادد سوخحتسد سد تدان مص_ون]

 ىنلا ل لواتو ةلفغو وهس نم ناكامهتم دارملا ليقو كلروغ+ه وهف عش ملاموبنذ

ٌ 33 1 : . 
 نب ملماسو هيلع هللا لض | نوكين |ىسع امانه تنذلا زك د دازلافهريغ بونذك تنذ هل

 ا( اذه. نم ناك اةامنذءامدق نير ةات .سرارتالا تاق نر تا وو وهس نم هنف مقو

 وهو هياعوتمعت ميل 0 هنأو كلط ل>وْنع هلل طلعو يلا هداعو لب ملأ ا

 «(هلوتز
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 3 نيدلا ءالعاب 14 كيلع هتمعن منيو ُُظ هماع بتاعينا

 كرصتيو طن ةسايزلا ماس ةنافاق ةلاسإلا ملص كا ل
 | اوتيل ىتح 7 نينمؤملا بولقىف 98 ةنينأمطلاو تالا * ةنيكسلا لزنا ىذلا

 عم انيقب 4 مهئاعا عم اناعا اودادزيا © مادقالا ضحدتو سوفناا قلق ثيح

 هب ءاحام ىلا نوكسلا اهيف لزنا وا اهيلع سقنلا ناتئمطاو ةديقءاا حوسر. منَ

 نيكفااو رصنلاو ممفلا نم كاطعأ امو ةوبتلاب ىنمي 46 كيلع هتمعن ميو 8 ىلاعتدلوق
 كتبو مالسالا وهو مقتسم طارص ىلاكر ديو ىنعي *© اهقتسماطارص كيد,وؤإت.

 | وهو مقتسم طارص ىلا ةيادهلاو ةرفغملاب ةمعنلا ماع حفلاعم كلعممل ىتعملاو هيلع

 أ عب ازبنعارصن هللا كرصنبو 0 م طارصملا ثد ىدرم و هادعم ليقومالسالا

 نمالا لصح ونيبملا فلا اذهب رصنلا رهظدقو ءادعالا ؛ءعروهظوةعنهو نعاذ ابلاغ ىنعي

 تحاص روصنم اوه زيزءلاو ازب فعهن وكب رصنلا ىلاعت هللا صو تلق نا: « ىلاعت هللادم< /

 رصنلا فدو لفوإَسوةحاذ صاةتسار ةشعدهاوقك ةنعاذ هانعم تاق ةاعع افرصنلا

 | ليقوقداص ماكتم لاشاك قداص مالك اذه لاق ايزاع ادانسا روضنملا ههفصوباع

 هذهىلا جاتحي اناليقو اراصتخاوازاحلا فاضملا فدخل هبحاص ازين عارصن هانم

 سيفنلا وه زيزفلان ا انلق اذااما ِبااَءااَربْرملاو ةيلثلا نم ةزملاتناك اذآ تارذقتا
 ىلاعتهلا نم وهىذلا رصنلانال تاريدقتلا هذهىلا جاتحالف ريظنلامدعلاوأ لبلقلا
 | وه 8 ىلاءتهلوق # از نع اريصن هوك فدو حدف ىلاعتهنلإ نم هنوكل هسفن ىف نب نع

 | مهسوفن جيزتتالثل مهبولة ىفراقولا وةنيب امطلا نسي هك نينمملا بولقىفةنيكسلالزن أ ىذلا

 | اهريسفتمدقتدقو ةرقبا ةزوسؤىتلاالا ةنينامط نآرقلاىف ةنيكس لك سابع ننالاق

 فاكر صنلا اذه هحو نيب ازيبنع ارصن هللا كرصنو ىلاعت هللالاق املو اهعضومىف

 نم مزليو نينمّؤملا بولقفتاشلاو ةنيبامطلا ىه ىلا ةنيكسلالعح ىلاعت هنأ كالذووه

 ىذلارصتلا انك نه كلذ ناكف اهريغو بوركلاىف ءاقالادتع مادقالا تاب كلذ

 | كلذو6# مهنعاعماناعاا وداد زياوإل ىلاعت لاقمث دن سو هيلع هللا لصديبت ىلاعت هللادعو

 لاو مماعاىف ةدايز كلذ ناكف ءاضتقع اولعو هءاونمآ ىهنوأسعا ملع درو الك هنأ 0 : 2 0 ١ 53 ع 350
 هناوتما 1 هللاالا هلاال نا ةداهشب ملسو هيلع هللا لص هلو سر لجو نع هللا ثعب سايع نبا

 ١ اوأزماكف هنيد لك أ ىت>داهجلا مث حا متءوصلامث ةوكزلا مث ةالصلا مهداز ةوقدصو
 اذه ىلكلالاق و منش عماني كاملا لاق و مهقبدصتىلا اقيدصت | اودادزاه وةدصو 5

 ع .

 د.حوالاوهو لوصالاب اونمآ اللدقو قة24ايؤرلاهلوسر هللا قدص نيح بدلا عاى

 ١ ارصن هللا

 | وه قف ةغلابم هفصوب فصوف روصنملا هزعيوا ةعنمو نع هيف ارصن #4 از نع

 م سه .٠ ع - - - 0

 ١ دعب ثعبااي اونمآو لو نع هللانع هنربخا ايم ملسو هيلع هللاىلص لوسرلا قيدصتو

 ا كالذ ناك ةيلاملاو ةمذلا تيلاكتلا م ىهو عورفلاب اونمآو رانلاو ةنطلاوتوملا /
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 ميو ) ديز هع نم
 كيد ءالعاب(كيلع هتمعن

 كدب ىلع دالبا مو

 (ايقتسم|ط ارص كر دهبي وز

 ىخذرملانيدلا ىلع كتشو

 اًرصن هللا كرصمبو (

 لذال اعينم ايوق ( ازيزع
 لز أىذلاوه) ادبأ هدغب

 نينم ملا بواقىف ةنيكسلا
 (مهناعاعم اناعا اودادزيل

 ةتيمااك نوكسلل ةنيكسلا
 هللا لؤنأ ىأ ناتملل

 نوكحلا مهبولق ىف
 ا تسي ةيينامملاو

 مهنيش ىلع انين اودادزيل

 ىلع ربصلا ةئيكسلا ليقو

 هللادعو.ةقثلاو هللا عأام
  هللارمال مظعتلاو

 ( هتمعن ميو ( توملاىلا

 هوا يك و

 كيد, و) ةرفخملاومالسالاو

 ىلع كتب (ايقتسم طا رص

 وهو ءاضرب متاق قيرط
 (هللا كرصتو) مالسالا

 (ازن نعارصن )كودءىلع

 ىذلا وه ) لذالب اعنم

 ةثيئامطلا ( ةنيكسلالزتأ

 نيصاخلا(نينمؤملا بولقىف)

 اوذادزيل ) ةبدحلا موب
 الع واقدصتوانيشإ (اناعا

 هلوسروءهللاب ( من اعاعم )
 عم ناعالا رب 55 وهو

 هلوسرو هللاب مماعإ



 > تانمّثللاو نينمؤملا لذديا اهكح الع هتلاناكو ضرالاو تاومدا دوت> هللو (

 ه7 5 8- مهتاس ( نورشملاو سدانسلا ءزخلا ) مهنع رفكيو اذ ندلاخ

 ( تاوعدلا دونح هاو

 ((ضرالاو ) ةككتالملا
 ءاشي نم ىلع طاس نونءؤملا

 هللا ناكو ( ا ص

 حفلا نم كن عصاع ( هلع
 ةرضتااوىدهلاو ةرفنملاو
 بولقىف ةنكسلا لازناو

 عنصاهف (ايكح) نينمؤملا

 نوصلخلا نون ملا لاقف كي
 هدنل هللا ةما ركب اوععم نيح

 ةرفغملاو متفلا نم هللادلاطعا
 هللادنع الا ةماركلاو

 لح دبل ( هللا لزت اف

 تاومعس اد ون> ىفو بامتعلا مهلوباوثلا مكل نوكيف كيدي أ لعد مادعأ كالهاو ملسوهيلع 0

 (:تانمؤااو ) لاحرلا

 (تانج)ءاسنلا نم تاصاُختا

 ( امتحن نمىرجن ) نيتاسب
 امك |اسم واه رش تن نم

 رم اراهنا(رامنالا) اهفرغو

 نيللاو لسعلاو ءاملاو

 نييتم ( ايف نيدلاخ )
 الو نوتوعال ةنجلا ىف

 مهعرفكيو ) !مهنوجرخع

 امادل ىفممونذ ( مع ايس
 ترك ذىذلا(كلذناكو)

 ازوف هللا دنع ) نينمؤللا

 اوزاف ةرذاو ةان ( ايظع

 رانلانماوجنو امفاموةنجلاب

 ىأنب هللاديع ءادق اهفامو

 عم نيح لواس نإ
 مهههللا لزتاف هللادنع انلاف ,مةييك الا ن<امهتلاو هتلالوسراي لاقف نين. ؤالهللاةماركب

 ازوف ىلاعت هللا !عىف ناك ريفكتلا و لاخدالا كلذ نا ىنعي هياهظعاز وف هتلادنع كلذ ناك و |

 تاومتادونجهللو فذ رخآلا مويلاو هللابمهناعاعم عئارستلاب اناعا اوداد راو رلا

 ىرخا سلا مني اهث عقونو ةران ضعب ىلع اهضعب طاسيف اهرما ريدد :”ضرالاو

 لخديل رظ ربديو ردقن ايف هكايكح ل ملاصملاب هكايلعمتلا ناكر هتمكح هيضتقاك
 لدامل هدعبامل ةلع 45 امف .نيدلاخ راهنالا اهتحننم ىركتانح تانمؤملاو نينمؤملا

 طراست نه ريذام ريد ىا ريبدتلا ىتعمنمه ضرالاو تاومعلا دون> هلو هلوق هيلع

 نيقفانملاو رافكلا بذعيو ةنجلا اولخدنف اهوركشيو هبف هتلاةمتن اوفرعبل نينمؤملا

 لدب هته لدب هناليقو اودادزباوا ركذام عبجوا لزئاوا انمعفوا كلذ نم مهظاغامل

 ريفكتلاو لاخدالا ىا## كلذ ناكو ظاهر هظيالو اهيطغي © هت امس نءرفكيو ل لاقشالا
 زوفلا نملاحدنعو رض مفدوا عفن بلج نهبلطيام ىهتنم هنال هيايظع | زوفهللادنءوإت

 هللاكرصنيو لجو نع هللالاقامل #4 ضرالاو تاومسلا دونجهللو ماع ىفةدايز
 هرصني فيك لاق الئاق نأكف ددعلاو ددعلا نم ةلقىف نونمؤملا ناكوازب نعارصن
 هللا ل صهاوسررصن ىلع رداق وهو ضرالاو تاوملا دونحهلنا لحو نع هتلاهريخاف

 قحمو ةقعاصو ةفحرو هه! مودع كلمنا ىلعرداق ا هدون> ضد م-وديلع

 هللاىلص هللالوسر رصن نوكيا نونمؤملا,مأ مكبولقىفةنيكس لزنأ لب لعب ىلفكلذ

 ةكلالملاتاوعلادونج ناىناثلا,ضرالاو تاوعسلاةكّتالم ما لوالا* هوو ضرالاو

 ةهعصلاوةقءاصلا لثم تاوعسلا دوت>ناثلاُشلا «تاناودملا عيج ضرالا دونحو

 هللازاكو ٍِ» كلذ وحنو قرغلاو فسملاو لزالزلا لثمه ضرالادونحو ةراعخلاو

 | مهريبدتىف ىنعي ايكح © ضرالاو تاوهسلا ىف نئذلا هدونج عيمجم ىني 4 اهلع
 | هلوق# كلادعأى ع ركلرصنلا لج ثيح ايكح نونءؤملابًاركبولقف اهب اهلعلبقو

 اقباسىعدتسي## رابنالا اهتحننم ىرحي تانج تانمؤملاو نينمؤملا ل ديل ف لجو نع
 ا نهنا هريدقت ليقوتانح مهلخ ديلنينم ملا بولقىف ةنكسلالزنأ ىذلا وههربدقت
 هوركشيل رصنلاو حفلا ,هدعوو ةيبيدحلا لصب نينمؤلابولق نكسنا هتمكحودلع
 اهنا سن أ نع ىورام مدقت دقورابنالا اهتحت نمىرجن تانج هلخديو مجيئيف دمعت ىلع
 ةباعصلالاق رخأتامو كرنذ نممدقتام هللا كلرفغيل انييماحف كلانعفانا ىلاعتهلوق لزن
 ىتلا ةْيآلا لجو نع هللالزنانانب لعش اذا كب لعشام ىلاعت هللا يبدق اًيرع اًئينه

 رفكيواهف ني دلاخ ف راجنالا اهتحن نمىرت تانحتانمؤملاو نينمؤملا لخدلاهدعب

 هركذ فنكف ةنجلا مهلوذهلبق نوكياكا تايسلا ريفكت تلقناف 45 مم ايس مهنع

 نم ةرغخلا و تايسلا ريفكتنا ليقوبيترتلا ىضتقتالواولا تلق هةنإلا مهاوخددعب
 ةنجلا لهأنم هنا ىنمع رك ذلاب لاخدالا مدقف ةنللا لهأنم فلكملا نوك عباوت

 مايظع)وب



 را ١

 ىضعب ىلع اهضعب طاسإ 00 تاوءكا دون> هلاو َْىَأ (ةكرشملاو نم 1*2[ تاقفاشم :ااو نا بده '

 فرعيل كلذىخكق اعاو مهل في نأ مهدعوو ةيبدحلا مصب نيم وما بولاق نكس 0 هتيضق نمو هيكح ودلع هرضتق د

 0 وسلان هرظ هللابنيناظاا ) هوهر 2 ثلا مهظاغامل نيقفانملاو نيرفاكلا بذعيو مهيثيف اهو ركشيو هللاةمعن نوئمؤملا
 هللانا مهنظ دا 0 وادا ١ دو ةرونالا لفرص نأ وسل ءفلاق هه: 37 ض- داسفو ةءادرنع ةرابع 6 و

 لوسرلا رد

 مهعحربال و 00

 اهيئاف نيرهاظ ة

 مهيلع ) ارهقو ةونع

 و 8 ا ايهو مضلاب ءوسلا ةراع ورم وبأو ريثك نبا 10 » ءاطخمنال نينمؤملاب هنوصيرترو

 ا” ا. ىلأ ورعأ | رشلا رح ىرج ومكملاو همذ داربام هيلا فاضي ناىفبلغ حوتفلا ناريغناتغمل

 الا لدي ىلع فطع 3 تاكرشملاو نيكرسشملاو تاقفانملاو نيقفانملا بذعيو 0

 سمالا نظ # ءوسلا نظ هللاب نيناظلا # لدبملا ىلع افطع نوكف الدب هتاعح اذا
 6 ةرئاد 86 ءوسلا ةرئاد_ملع * نينمؤملاو هلوسر رصنبال نا وهو ءوسلا

 رود نيدمؤملاب هبوب الو فاعع 0 مهح مهلدعاو مهعلو مهيلع هللاسضعءو 0 رد_صم لصالا ىف امهالكو

 ع 2 مهب قئاح ءاعا او ع وملاو نيريخالا ىف واولاوامثدلا ىف ةوحوتساام ل ا ا

 زامدلاو .كالها ءوللاو ةيبيسلا رايتعالاب ديعولاف لكلا لالقتساله بيس بضغلاو دادعألا بيس نعللاذا

 ءوسلا ةرئاد امهريغو ||| ايكح ازننع هللاناكو ضرالاو تاومسلا دونح هللوإلل منهج 4 اريصم تءاسوإلل

 ىلا ا ىأ 2 تاقفانملاو نيقفانملا ندي © تاكرشملاو نيكر شملاو تاقفانملاو نيقتفانملاب ذعيو إن اهظع

 اهنوطغ-: و اهتومد ١ انو زيك رشملا ىلع نيقفان مقا وتكمل اهأنمتاك رسثملاونيكزشملاو ةردللا لها
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 زرت نأ نك رفاكلا نال ْن رفاكلا نمنيتم ولا لعدشااون اكنيةفانملا نال عضاوملا نمهريعفو ا 2ك ءوسلاو ءوسلاو

 هرش ناكاذهلف دهاجتالو هتمزرتحم نأ نككال قفانملاو نييم ودع هنال دهاحو هنم قس[ سدس | ودزكلاو ٌ
 ىنعي 4 ءوسلا نظ هللاب نيناظلا 2 ىلو أرك ذلاب قفانملا دقت ناكف رفاكلا رش نمرثك أ
 هك ءوسا [ةعا مه.لع 0 نينمؤملاو مسو هيلع هللا لصادع رصنال ىلاعت هللانااونظ مهنا

 هدانا هلا قاضي
 ا ناو ”ىلخ لك نك
 ىذلا ريثلا ىر راك

 هللاس ض غو )ريكا ضءةنوه

 مهادعأ و مونعل و مولع

 ( اريصم تءاسو مج

 2( الهو مهي دعت ىف ةدايز 4 ميلع هللابضغو هذ كالهلاو باذعلا ا مملع ىفعي

 ةرخ ا 4 منهج مهلدعأو و هتجر نع مهرب مدعبأو ىعلا 2 5« ممندلو

 مدقت# شرال اوتا ووسلا دو“ :حهللو 2 ايلقنم متهح تءاش 32 وك ؛6 اريصم تءاسو 0

 نينم وما لاخدا ىلع ضرالاو تاوعىمادوتح رك ذمدق ملورير ا ةدمافام قب هريسفلا

 نيرئاكلاو نيقفانملا د دعب انه ضرالاو تاوعتلا دونح 1 رع 2 ةنجلا

 ن* مهنهو ةجرلل وهم مهنمضرالاو تاوءدادون>و دك ًاتلراركتلا ةناذ لوف

 عع نو ءلةنحا نينمؤملا لاخدا ليقضرالاو تاّووسلا دون>ح رك ذمدقف باذءالوه

 لو ةنكلا اولخد اذاف نازي ادنعو طارصلا ىلع مهوتبثيف ةجرلادون> نيئمؤملا

 تاوم-لادونجهللو) هج

 ديك مفديف ( ضرالاو
 مالسا هيلع هيب ىداع نم

 اهم 1[ اع نينمؤملاو -

 انلاغ ( ازب نع هتلاناكو ) || دونجر "ردو كل كلدد مه ةحاحالف هنم برقااو هتجروملاعت هللاراو>
 ) كج ١ 2 31 لف مهوقرافغبالف طساد ونجم 5 نيقفانملاو نيرفاكلا بيذعتدمب ضرالاو تاوملا

 : سلا ةراناكو ةياآلاءذهىفلاقو ايكح الع هللاناكو ىلوالا ةينآلاىف لاقتاقناف# !ديأ
 ديل نا

 لاحرلا نم ( نيقفانملا) ش - و ) 5 8 1 وه مو 1 رالوه ع نمضرالاو تاوعساادونجيف ناك ام تاق» ءائعماك 2 يب ايكحازينع
 نيناظلا )لاقف نيةفانملا اضيا 0 ذمتءاسنلان ء(تاكرسقللا وز .هناعابل !احرلا نم هقلاب( نيكرسشملاو )ءاسنلاا نم (تاقفانملاو ) ميلاعأب
 هللاطخطم (هللابضغو) ءوسلاةبقاعو ءوسلاةياقنه (ءوسلا رئاد) نيقفانملا ىلع ( مهيلع) هب هببب هلا رصمنالا (ءوسلا نظهللاب
 هلو) ةرخآلاىف هيلا اوراص ريصملاٍس كب (اوريصم تءاسو)ةرخ آلا ىف( منهج مهلدعأ أو)ريخ لكم مهد رط( مهنعل اومهلع)
 ةماركب(اهكح)نيفانملاو نب رذاكلا اةمقنب (ازب نعدتلا ناكوإ) ءاشي نم مبرصني نونءؤملا (ضرالاو)ةكئالملا(تا وعسلا» كن
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 10 بلع وتقل نا.الا



 ورق( رطتو ) تلو ودب هلل سس 6ع 0 ل١ نمل حرفا

 . ةيعسلا نموأ معيب 8 هك م قدح ١ هوحستو ) هومظعتو ا هسا سداسلا ءزلا ) (هورقوتو) رصنااب

 لح ونع هلل رئاوضلاو

 : رب زعمت هللارب زم دارملاو

 1 هم د هس ب 0

 ب !. اونؤالو د ا ويحإطلا ا ارشبموإ# كب هأ لع 3 ادهاش كاتس

 ْ 85 هو رزهتو زلم مهباطخ ةلزنم لزتعدباطخ نا ىلعمهلو | ةمالاو ىنال باطل 116 هلو رودهللاب ا 1 رود
 ا رد نم وسر د

 | نيلوالا لمدف رئا_ءفلا

 سس و ديلع هللاىلص ىنلل

 07 اونم و 20 دقق

 سائالريمكلاو ورعوبأو

 | ةريخلالا ةثالثلا |ذكو

 ١ 6 اه الا

 | (اليصأو ) رخفلا ةاللص

 اذ عيرالا تاول_صلا

 يأ.( كنومياس نال

 لاث الو ناوضرلا ةعس

 هدك أ ( هتلازوءياس اما)
 ليلة رط ىلع ادكأت

 ١ 3 2 00 م ا 00 3 - 3 2 - !١

 ١ هلاواصتواءوهزاتوةك هوست و ءورظعأو # هورقوتوؤ# هلوسرو هن دةيوقتبءووقتو
 " ءايلاب ةعبرالالاعفالا ورعوباو ريثكن اً رقو ءامئادوأ ايشعو ةودغةاليصاو ةركبا#

 1 ' نيئازلاب هوززعتو اهرسكو ىارلا ذو ءانلا عتب ءورزمتو ل وز
 ٍ هتعبب دوصقملاهنال# هللان ودياساع كنوعياس نذلانا8# هرقو ىنمعهرقوانمههورق 0 و

 "ك2 يلع هيل اكو لوالا ةبآلا ةعاض ن وكن ن أس سان نينم و !ف مص هللا لعو باذعلل
 نك 2 لآ ةئاك نوكتنأ تدان هدو قتلو دال تدم فص وق غااباملو

 زب نعد معان ًادلوقو ءافتنا ىذزيز مب هللاسيلأ هلوقكوهف ايكح ازي نع هللاناكو
 ٠ هللا لص ىنال باطاخا «اريذنو اريثشنمو ادهاش كاةلسرا انا ف ىل !اعت هلو يي ردتقم

 اد ىلإ ةيو ةلاسرلاب هفرش ثح هيلع ناتتمالا ضرع»ف ءر 5ذ ملسو هيلع

 ا هيفريمكنهكماوسرو هللاباونهؤل يق ىلاعت لاقف ل اج مه بتنا سامسد

 | ميظعت 2 ا 08 زءتلاوهرصنو هووشو قع 3 هورزعيو 03 مهلا 0

 1 وه ىدلاعيبستلا نم # 28 هوس وف ل يملا و ميظعتلا ريقوتلا وهومانعبو قع ««هورقوبو#

 دا رااو ىلاعت هلار اعلا 5 رخخ ال اقد 1 ئه وةهسلا ظ َنِسوأ اصن م
 مهناعاب نيصلخملا نينمؤملا

 كدمىف ازيزع لاقو
ْ 5 01 

 هرعاى ايذح هناطاسو
 دقؤ رام2اقرف ندو سو هيلع ىلاءثهللا ىلص هللالوسر و5 هدد ل ل ى اعت هللاريز لحل

 هيلع هللا ىلص لودرلا ىلا ةعحار هدرتوبو هؤرزءإو هاوةىف تاكل رع لاقو ان

 1 0 هلوش ”ىدتب مش مان فقو هورةوبو لع فقولاف مالخلام اهدنعو مسو

 ا 3 2 5دريحلا ع
 ا هللا ولصيو قع ل هللاىلا ةعحار هوعستو ق اكان لع ( اليصأو ركل

 هن رصن اعثو هلاضقو

 (كانلسرا انا) هلادعا ىلع
 كتماىلع (ادهاش) دياي

 ةنجلاب ( ارسثيمو) غالبااب
 | رانلانم(اريدنو)نينمؤملل

 أ (شلب اونمؤتل) نيرفاكلل
 | (هلوسرو)هللاب اونمؤتىكل

 ِِس و هيلع هللا لص د

 ع تاوعيادتب نيذلانا 0 لحو ع هلوق ع ىثعلاو ةوادغلاب هللا اوعسووا

 ١ هللانوءياس اغا اورشال نآىلع ةسدحلاب دتاي كنوعياس نسذلا نا ىندي 6 هللانوعياس

 ىلع ناسنالا هدقعإ ىذلادقءلاةعيباا لصاو ةئلاب ل>وزع هللا نم مهسفن | 6 مال

 ١ ناوذرلا ةعسةعبلاهدهب دارملاو هلدمزتلا ىذلادهعلاب ءاذولاو مامالا ةعاطلا لدب نم هسفن

 ا تبيع وأ ةل> ص نم لقأ 7 نيبو اهني ةريك تتنبأ ذيرقىهو هس دك

 ١ راصقلانءالاقو م ا نهىه كالاملاق رثب ةيبدخلانا ثيد+اىف ءاحدقو كانه رب 7 14
 هو رم وم ) موررعءاو (

 (هرقوتو)ه ودع ىلع ف رسلاب

 | ولضت (ه وستو ),ورظعت

 ا َنتدْحاَدماَعَو | عصف في فحلاو ديدشتا و فيقع | هيد .دخلاف زوجيولألان م اهضعب

 ا مق أ لع عوك الانب ةلسل تاق لاو ديبع نب ديزب نع ( ىق) امنوددشي

 هللا لوسررل 2 رصشلا تحت دس ,ددلا 0 ناوذرلا ة كوم 3 5 م ةيشعو ةودع( د ام

 اورذال 0 ةرصنااو م ع هللا او لحر ةئامسوو فأر 2 ةبدخلاب هر ىلا ءر 2 ىهو



 0 /ثكت ف لييخملا ليس ىلع هلدكؤم فانئتساوالاح 2 مهيدنا قوق هللادب

 خر دقل لاق راسي نب ند 1 تا لاق 5 هيلع ا 5 01 : ؟

 ءالعلا لاق «رفنال نا ىلع هانعياب نكلو توملاىلع هعيابنمل لاق ةئام ةرشع عبرأن “و
 داق تراالع عك الا نب ةلسررم ةعاج هعباب ميت امهانعمو نيثيدحلا نيب ةافانمال

 راسإ نب لقعم م م ةعاج هعبابو اورصتنن وأ اولتق ىد هدب نيب نولئاق نولاز

 ماسو هيلع 0 ىنلا عم ازاك ضال اناملك رعنبا نع 2(« خ ) اورشال نا لع

 ملسو هيلع هللاىلض ىبنلاب نوقدع سانلا اذاذ ريل لالظىف اوقرفت ةيبدخلاموب |

 ماسو هيلع هللاىبص هتلالوسرب اوقدحأ سانلانأشام رظنا هتلادبعاي رعىنمي لاقف

 هتلادب 9: ىلاعت هلوقو عبابف جرخأ رع ىلا عحر مث عيابف نوعياب مهدجوف بهذف

 2 !!لاقو مهيدي قوفريللا نم مهدعو اع 1 هللادب سابعنب | لاق # مدا قوف

 هإقناذك مسدبأق قوف هللادبو هنوءياببف ماسوهيلع هللا لصدتلالوسر در نودع ا وناك

 مامالالاقو ةعببلا نم ارءنصام قوف ةيادهاا ىف يلع هللاةمعن ىلكلالاقو هنع ىوغبلا

 امأ نيعضوملاف ديلانال كلذو اهوجو لمتحم يدأقوف هتلاد ىزارلانيدلارخ ظ

 هأيأ مهآرصصن نم لعأو 5 مهايا هن رصت 2 مهيد قوق هلئادب امهمنانو ناعالل

 ةّشرط ىلع ادكأت هدك أ هتلان وعباس اعا لاق ال ىرسشخْزلالاقو

 ثكت نفي ىلاعت هلوقو # ليطءتالو فكتالو هيبشن ريغ نم اب ناعالاو اتءارق |
 طسو هيلع هللا ىنلاعم هدقع ىذلادهعلا ضن ند ىنعلا - 5 هسفن ىلع كثكن اعاف ِ

 دهاءاع ىفوأن 0 0 ا هرعضو كلذ لابو ناف ةلاثكتو ا

 ةنكلاوهو ه١ 5 رخ "لاى قع 1 اميظع | 0 هدبؤنسف 9 ةعببلا ع نك ىعل 0 هللاهيلع ٠

 | دهاءاع ىفوانمو 2 ةيلعالاهثكتر رض د وشيالف دقن ل تكس دهعلا

 | 0 .أرقو و 1 0 0 يايظع رجا و ا 2 5 0

 | هسأرنع امتاصغأن م انصغعفار انأوسانلا عب نامي امو هيلع هللا لص ىنلاو هر

 : ناهحو هيقف دحاو ىءع اهنا انلقناف لييتعع نوكك اماو د>او قعع 0 3

 ا ك اده نا كيلعنع ع ةهللالب لاق اك مهناسحا قوف يع هللا ةمعت ىدع هللادب ارهرحأ

 أ هللا ق> ىف ديلالوقاف نيرنعع اهنا اناق ناو ةوقلاو ةرصنلاو ةيلغلا ىأن الفل ديلا لاق

 ١ ظفحلاب.هيديأ قوف هتلادبىنءملانوكيف ةحراجلاىنمع نيعيابملاة>ىفو ظفللا ىنمع ىلاعت
 | هللادب لاقف ليلا

 | ىه نيعيابملاىديأ ولعت ىتلا سو هيلع هللا هتلالوسز دينأ ديرب مهيديأ قوف
 أ قاثملادقع نا ربرش ىمملااعاو ماسح الا تافص نعو حراو+لان ع 3 هللاو هللادب : 1

 وزع هللا عم هدقعك ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عه 3
 أ هلوقك امه توافن ريغ نم .ل>

 | ةيآلاءذهف مهمالكو لي وأتلالهأ بهذم اذه هللاعاطأ دقف لوس رلاعطي نم ىلاعت :[|

 | اهريسفتو تءاحاك تافدصلا تايآ راعاو ليوأتا نع :توكسلا اتلاف دلو

1 

 ' نسال | ىشلا واعت قلا (عفاةروس) هاو هيلع هللا لضخ هللالوسر دب هكا ه قوس نادب امد ق

 لع هزنم هللاو هللادن ىه

 تافْضنعوأ.حراوملا
 قنا انئاو ماسسجالا
 قائيملا دقع نا ريرقت

 هللا عم ءدقعك لوسرلاعم

 0 ارامل ريغ ند

 لوسرلا عطب هر هلوقك

 امناو هللا عاطا دقف

 ند ) ناربخ هتللانوءياس

 في ملودهعلا ضقن(ثكن

 ىلع ثكش اعاذ ) ةعببلاب
 ررمخ دوءبي داق ) هدفت

 مراه هلاك :ةنلعإلا معكم

 هللا لو رانءيابمقلا دبع نا
 ع سو هيلع هللا ىلص

 ىلعو توملا ىلع ةرحخدلا

 انمدحأ ثكئاف رفنالنا

 سيق ْن د_حالا ةعببلا ٍ

 تحن ًابتخا .اقفانم ناكو
 عم رسب ملو هريعب نطب
 اع . ىفوأ نمو ) "موقلا
 دهعلاب تيفو لاش (دهام

 هلوق هنمو ه. تئفوأو

 نوفوملاو كتلادهمب .اوذوأ

 صفح (هللاهيلع) مهد هع

 احنونلابو (هينؤيسف)
 ةنجلا(اهظعارح أ )اشو

 باوثلاب ( هللادي )
 (مهيدنأ قوف) ةرصنلاو

 ماعلاو ءاؤولاو ىقد_لاب

: 0 . .- 

 هتعب ضقن (ثكن نف)

 ضقنب ( ثكتي اعاذ)
 كلذ ةبوقع (هسفن ىلع)
 دهاعاع )ىف و( قو أنمو)

 ةنحلاق ارفاو اناوت (ايظعارحأ) هيطاعيي (همؤيفوسف) ) نب ل فالف 2 ءاولاو قدصل اب هّلياب هد هع ع 1

 4 ف
8 1 

 دالاس ا ارث <“



 1 رافغ 7 مهو ةيببدحلا نع اوفلخت نئذلا ره ( بارعالا نه نوفلخلا )' يبدأ نه تءجر اذا ( كالوقيس )

 - رفاتسا ارق دا مام ةكممللا ريسملا دارأنيحمالسلاو ةالصلاهبلعدنا كلذو ليدلاو عجمشاو س ملأ ةنليطلا ةنءنعو

 َتيِلاَنَع ءودصيوأ ب رحب هل اوذر هنأ شيرقنم ارذح هعم اور ىدآوبلا لهأو بارعالانم ةنيدملا لوح نم

 موقىلا بهذ. اولاقو باىعالان م ريثك لقاثتف ابرحديربال هنا لعبا ىدهلاهعم قاسو سو هيلع هللا ٍلصوه مرحأو

 ىه (انولعأو انلاومأ انتلغش ) ةثيدملاىلا بلقنالف كلب هنأ اونظو مهلتاقيف هءاحصأ اولتقو ةنيدملاب هرادرقعىف ه : 0

 مهلاغشابءوق نم مهل سيل هناو 7 ٠١ 1 مهلاومأو مهلاهاي 0 هاذا ) لعكلاب اواتغا لأ عج

 1 هللا انلرفغيل (انلرفغتساف)
 : : 9 7 8 ١ لا ل كال مهرفثتسا رافغو ةنبزموةنيهجو لسا مه با ىعالانمنوفاخلا كالوةيس#ناوضرلا

 اعاو ماهو مهلاوهاب لغشلاب اولتعاو اوفلحمث ةيببدحخلاماع ماسوهيلعدللا ىلصهللالوسر ّ 0 1
 00 0 : ٠ :( مم ولق ىف سمدل

 انتلغش و» مهودصنا شرق ةهتاقم نه فوحلاو ةذبقعلا فعضو نالذخلا مهفلخ | 0 0

 «(انل رفختسافزإل ريثكتلا د, دشتلاب”ىرقو مملاغشاب موقينم انا نكيملذا 6 انولهاو انلاوما | 20 33 67 0
 . 2 ص 93 0 ا ب ] اعاون 1 اح

 راذتعالا ىف معا م 86 ممواقىف سيلام مهتنسلاب نولوققب ف فاخضلا ىلع هللا نم ا
 قافنلاو هللا كشااوه

 ابضيا رافغت_سآلا مهملطق

 0 نع رداصب سل

 نا هالو هني هتللسم نم ل كيما كل كلع نذ لق رافتتسالاو . ا

 فاعلا ىلع ةبوقعو ه لهالا و لالا ىفللخو ةعزه ا كر ضيام *# ارض 0 كدا

 درلاب ضيرعت وهو كلذ داضيام 4< اعفن مكبداراوا ف مضلاب ىئاسكلاو ةزج أرقو
 : 0 نم كل كلعنف لق )
 رافغبارعاىتهي دهاجو سابعنب|لاق 45 باسعالا نم نوفلخماكالوةيسؤإل ىلاعت هلوق م منع نف (ًايش

 "ربح 1 دل 1 ١ كا وا م ذأ هيرخكو حلا 1
 حك 00 0 0 10 0 0 رانا ١) ا هللا

 ىداويلال هاو بارعالا نم ةشدملا]و>- نم رفنتسا | رقع هس دب ماع ةكمىل 0 وأ ل تق نم ؟ر ضيم (ارض

 ةرمعاابءرحاف ثيبلانغ هودصبو أبر هل اوضرعإنا شيرقنم ارذح هعم اوجرْتل

 اواتعاو اوفلختو بارعالا نمريثك هنعلقاثتف ابرح ديربال هنا سانلا ملعيا ىدهلا قاسو

 هللا هفلخ نيذلا باىعالانم ن وفلل اداب كللوقيس مف ىلاعت هللالزناف لغثلاب

 انتلغش كنعفاخعل ا ىلع من ”قاءو هذهكنتر عنم مهملات عجر اذا كتبحص نعلجوزع

 كنع انفلخت اذاف مه انفاخ نم انل نكي ملىنعي ىرارذلاو ءاسنلا ندي 5 انواهأو انلاومأ

 كيع اندفلقفا تنس انا 0 ةءاسالاب نوقرتعم انرذع عم اناىأ دك انلر فغتساف ف

 رافغتسالا بلط ىف مهنا ىنعي 5 : مم ولقىف سلام متتسلأب ن واوش © لاقفىلامتتلا ريذكل 38

 مكل كلغ نف لق © ال مأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا مهل رفغتسا نولابنال مهنال نونذاك

 نا اؤنظ مهنا كلذو 6 اعفن مكبدارأوأ 9 أوس ىنمي 46 ارض مكبدارأ نا ايش هتلاند
 ْق مهلةمالسلاب عقنلا مهل لميوأ رضلا مهنع عقدي ملسو هيلع هللا لص ينلانع مهفلخت ؤ

 وأ) ىلعو ةزحارضة عزه
 هلع رم( مكبدازأ

 مهنال دودأ مون صضقتنإف

 اونامونيصل# مهلك اوناك

 ريع ناوضرلا ةبعم ىلع

 دو هللا مهند لجر

 اًقذا_ئم ناكو 0 نبا /

 م62 ّق لَ ديملو هداعل

 هتافن ىلع هللا هتامأف
 نه(نوفلخلا كللوقيس)
 ل ) ةشب لع نم موقو ليدو عنو لسأو رافغ ىب نم( بارعالا ن 2 ا ور

 (انا رفذتساف) كنع انفلخت كلذ نك ةعضلا ميعانتخ ةسدحلاىلا كعم جورخلا نع ( انواهاو انلا وعأ انئلغش ) ةنهجو

 ةحاح ( مهبولقف قطلاما) ةرفغملا مهتلساأب نولأسي ( مهتنسلأب نولوش ( ةيبدخلا هور (كنغ انفلخمب هللالوسراب

 هللا ب ادع نم مك ردش نك ) هللانه م ك4 كلع 0 ( داب مهيب ) لق) مهل رفخ“ كيسا مل مأ مهل ترفغتسا كلذل

 ةيقاعو ةينعو ارصن ( اعفن , كتان 3 ١ هعوسإو ذات ) ارض مكبدارأ نأ ع

 * هعفد ىلع دحأ ردم كلذنم ام م داذأنا هنال>وزع هللا مهريخاؤ مهلاومأو مهسفنأ |



 ا 0-0 0 3

 (مكبواقىف كلذ نيزو ادبأ مهياهأىلا نونمؤملاو لوسرلاباقثي نانأ .متتنظلب اي نولممت اب اذ 9
 رابنمذوعو ذئاكرلاب عج (ادو اموق متتكو ) داسفلا روهظو اا نه ( ءودلا نظ متلطو )ناطيكلاهشبز 1

 نيقرعسم هللادنع نيكلاهوأ مكِف ريخال م مكبولقو مكسفنأ ىف نردساف.اموق متتكو أ 6 كله ءىشلا

 ناب ناشالل ريما ماقم رهاظلا م .ةاف مهل ىأ ( نيرفاكلل اندتعأ اناف هلوسرو هللاب نمي ملنمو) هءاقعو ةطاطسل

 اهنال (اريعس) ركنو رفاكوهف ؛ ل ةروس ) هلوسرب ناعالاو هللاب <67 1١ ين- ناعالا نيناعالايب عمل ْنِف

 عج نولهاو مهنولصأتسي نيك شملا نا مهنظل 6 ادبا ميلهاى لا نونمؤملاو لوسزلا '

 لايلك عج مساف لاها اماو ةلها هلصا نأ .ىلع 00 ىلع عمج دقو لغا

 ناطيشلاوا هتياوهو لعافلل ءانيلا ىلع ”ئرقو ايف نكقف #4 ركبواقىف كلذ نيزو 9#

 رئاسو وهوا ءوسلاب هيلع لرجعتتلا دارملاو روكذملا نظلا 5 ءوسلا نظ متننظو وه
 داسفلهللادنع نيكلاه 4 اروباموق متتك و ) ةغئازلا رومالانم هلوسرو هتلاب نونظيام

 عضو## اريعس نيرفاكلل اندتعا اناذ هلوسروهللاب نمي ملنمو لذ ركتينءوسو مكتديقع
 هناو رفاكومف هلوسرو هللاب ناعالا نيب عمجممل نءزاب اناذي | ريمصلا عضوم نيرفاكلا
 تاومسلا كلم هتلو) ةصوصخم ران اهنالواليومنال اريعس ريكتتو ءرفكب ريعسلل بجو تيس

 هيلعبوجوالذا * ءاشينم بذعيو ءاشي نملرفخي إف ءاشي فك هربدي #4 ضرالاو

 ا
 نا متلنظ ىنعي هي ادبأ مهلهأ ىلا نومؤملاَو لوسرلا باقي نلنأ متلنظ لب ُّظ قافنلا

 ناطب كلان قع « يوقف كلذ نينوؤف مهاهأىلا 0 مهلصأتسي و

 ناطيشلا نا كلذو دنع انيش نظلا راص ىتح هل معطق قدح كدنع نآلإ كلذ |

 ىعل ## ءوسلا نظ ,منظو | 2 "0 هلدئزبو ”ىقلاَز ناسنالا بلق ىف سوسوب دق ْ

 كلذ نوديربسأر ةلك أهءاعأو ادجنا اولاق منا كلذو هدعو فاح  هللانا مننظو ظ

 ارو اموق متكو) دس مهسمأن م نوكيلماو رظنامهعم نويهذت نءاف نوءح ريالف منلقب

 هلاوسرودهللاب نمؤي منمو# نيكلاه نيرئاب اموث دساؤلا٠ نذلاكلذ بدسإ مري قع |

 هيلع هللاىلص هللا لوسر نع نيفلت لا لاح ىلاعت تلا نيو مل 06 اريعس نب رفاكلل اندتعأ اناف

 ناألا ىلع مضر 7-1 يك هيحاصب م كلذ ناب و دسافلا مهنظ لاج نيب و و ملس و

 هللا ىلص هّلنالوسرل نيعبار انينم ْوملا اح ىلاعت هتلارك ذ امل ه# ءاشي نم بذعيو ءاشي

 كلذكناكنمو ضرالاو تاوعسلاكلمهإ نا ريخأ ءوسلا نظ نيناظا!لاحو ماسو هيلع

 لكأومت أو لمثأو مأدتجرو هنارفغنكلو ءاشي نم بدعي و هتدسشع ءاشي نمرفغيوهف

 ١ بعدد مش نو هنا دسر كدت ري ايت نرات لالا [

 مكئافخاو ا وراذتعالاكر اهظانم ىنمي *اريبخ نولمعت اع هللاناكلب

 ش نارفغإ 0 تاويسلا 0 1 اريعس 00 اندتعأ 0 رفاك هلق هدعو

 "جم

 اران ركن م”ةصوصخ ران

 تاومسلا كإمهتلو) ىظلت

 ريب هرب دب ( ضرالاو

 ءاشي نمل رفذي ) مكح رداق

 رفغي ( ءاشي نم بدعيو
 هتمكحو هتئيشع بذعيو
 نينمؤملل ةرفخملا هتمكحو
 نيرفاكلل بيدعتلاو

 (نولمتا هللاناك لب )
 ةيب دخلا هو نعنع مكفلخمب

 ( متنظ لب اريبخ )
 ْنأ ) .نيقفانملا رشعساب

 نا ( لوسرلا بلقني نا
 دج ةيبدحلا نمعجربال
 ملسو هيلع هللاىلص

 ىلا (مهلها ىلا نونمؤملاو)

 (كلذ نيزوادبأ) ةندملا
 (مكب واق ىف ) نظل !كلذرقتسا

 متلنظو) متفلخم كلذ نف

 هللار صن. النا (ءوسلا نظ

 (اروب اموقماكو) هيب
 ةيساق بولقلا ةدساف كله

 نمي مل نمو ) بولقلا
 ملنمولوش(هلوسروهللاب

 هلوسرو هللاب هاعاب قدصي

 نئازخ ( ضرالاو تاوممكلا كلم هللو ) ادوقو اران ( اريعس ) ةيئالعلاو رسلاىف هن ( نيرفاكلل اندتعأ نا

 نم بذعيو ) هنم لضف وهو مظعلا بنذلا ىلع نينهؤملا نم ( ءاشي نمل رفغي ) تانبلا ضرالاو رطملا تاي
 بذعيو هرفغيف ةبوتلاو ناعالاب ءاشي نم مزكي ءاشي نمل رفغي لاو هنه لدع وهو ريغصلا بنذلا ىلع ( ءاشي
 2 كلذلالهاناكنم ءاشب نم بذءيو كلذا اله ناكنم ءاشينمل رفغيلاقو ه.ذءفقافنلاو رفكلا ىلع ءاشينمثيع ءاشب نم

 ١
3 .-- 

1 , 
 نال

 يو ١ ىو.



 . عمقا ما اذا) يذكر ع اوفلخت نيذلا ( نوفلخملا لوةيس ) هبضع ةتجسر تقبس ( اهخر اروفغ هللا ناكو)

 1 . هللادعوم اك تازوف ريفا ىلعو 5 ةزج هللا اك (هللا مالك | وادم نأنوددرب مكعب انورذ اهودخأت ( رييخ مانع هللا

 نل لق ( ايش مهم نوديصيال نيعداوم اوف اذا رييخ منام ةكم مئاغم نم مه وعل نأ 0 هنأ كلذو ةمدخلال هال

 (لبقنمهتلالاق مكلذك)

 ىلا مهفارصنا لبق نه

 نالروخل ةهتعنإ ةندلا
 نود ةيبيدحلا دهش

 لب نولوقيسف ) مهريغ
 سعي مل ىأ ( اننودسحن
 نا اهودنع لمعلا
 لب ) ةمينغلا ىف رككراشن

 نم ( نوهقشبال اوناك
 الا ( اليلقالا) هللامالك

 نم (اروفغ هللاناكو)

 رئابكلاو رئاغصلا نم بان

 ىلع تام نمل (اهحر)
 (نوفلخلال اوقيس) ةبوتلا ٍ

 ىنعي ةيبدخلا ةوْنغ نع

 عجحثأو رسأو رافع ب

 ةنيهحوة شلح نم اموقو

 )م اال ملكا اذا )

 0 ريبخ منام

 انوك رتا (انورذ)اهووتعتل

 نوديري)ريبخ ىلا (مكعبتن)
 اوريتي ( اولد نأ

 نيح هبل ( هللا مالك (

 جورخلابمهل نذأتالدالاق
 دعب ىرخأ ةونغ ىلا
 ةيبدخا ةو نعنع مهفلع

 ليدو سماع ىنبل مهل (لق)

 ةنبزع نه موقو عجشأو

 0 ربح ىل د هان وعيت نأ #9 د لاب |

 تحم لخاد بيذعتلاو هتاذ نم ةجرلاو نارفنلا ناذ 45 اهحر اروفغ هللازاكو

 *6 نوفاخلا لوقيس ف ىضغ ىتجر تقبس ىبلالا ثيدحلا فءاج كلذلو ضرعلاب هلاضق
  مالسلاهيلع هناق ريبخ مناغمىنمي « اهوذخأتل مئانم ىلا متقلطنا اذا لف نيروكذملا نعي

 !نغمث مرخملا لئاواو اهتيقن ةنيدملاب ماقاو تس ةنسن ةحلا ىذىف ةيبب دحلان م عجر ٍ
» مهاهصخف ةريثك الاودا معو |يهفف ةيبدجلا دهش نع ريمخ

 نوديرب كستتان ورذ 

 ةكم مئاغ» نع مهنوعي نا ةيبدحلال هال هدعووهو هوريغينا 85 هتلامالكاوادسنا ١
 ملكتلل مسا مالكلاو كوبتىف هنارهاظلاو ادبا ىبم اوجرخن نادلوق ليقورببخ مئاخم |

 ىتعمىف ىنن هان وعبتتن ل لقلت ةلكعجوهودهللا اكىناسكلاو ةزجأر قوةديفملاةلجلا فبلغ |

 لب نولوقيسف 9 ريخ ىلا جورخلا ممدهت لبق نم  لبقنم هللالاق مركلذك ف ىبنلا
 نومهغيال# نوهقذنال اوناك لب ا رسكلابىرقو مئانغاا ىف ركك راشننا ه اننودست |
 مهنم در لوالا بارضالاىندمو ايثدلارومال متنطف وهو اليلق امهفالا اليلقالا |

 لوقبس 94 لحوزع هلوق < 4 اهحر اروفغ هللاناكو # ىلاعت هلوقب ةراشالاهيلاو |

 متيهذو مترس اذا ىنمي 4 متقلطنا اذا 98 ةيب دحلان ع اوفلخت نيذلا ىتعي * نوفلخلا ْ

 اوفرصنا انينمؤوملانا كلذو ريمخ مكان 2ك 7 ًاعودح ان مكاغم ىل | 5 نونمؤماام 0

 مف لحوزع هللا مدعو ايش مئانغلا نم اوبيصيملو لاتق ريع نه ص ىلع ةيب دخلا نم

 اوفرصناثيح ةكملهأ متانغنع اضوع ةصاخ ةببب د ادهش نمل اهمئانَغ لعجو ريبخ |
 اهلهأ لاثق مكعم دهشنف ريح ىلا ىنعي ه# مكعبتل انورذ 3 أيش مهم اوبيصيملو م2

 مهل نكيلخا نولغأو انلاومأ انتلتش اولاق ثدح ةبب دحلا نعنيقلختملا كن اساذهىفو
 نوديربؤ# ةمينغلاف عمط مهل ناكشيح مكعبتت انورذ اولاق انهو ةمينغفف عمط كانه |
 ةسدحلا لهال هللاديعاوم اولدبو اوريغي نأ نوددرب ىعل 4 هللا مالك اولد أ ْ

 ىلاعت هللا عا ىنعي لتاقملاقو نب رسفملار وهج لوقا دهو ةصاخ مهل ريبخ ةمينعمهدعو ثدح |

 هللالوقوه ديز نالاقو ريبخ ىلا ادحأ نم ا ناو كح ملسو هياعدتلا لصدنت

 مهل لقىأ لقلب بوص أ لوالا لوقلاو ادب أ ىم اوجر ثنا لقفجورخلا كونذأتسافىل !أد5' ا

 م انءح سمع لبق نم ىنعي## لبق نه هللا لاق ركل ذك

 ىنعي 46 الود لب نولوةيسفو# بيصن اقره سيل ةيبدخلادهشنملريبخ ةونعنا ٠
 نولعيال ىنمي # اليلقالانوهقفيالاوناك لبو ءايش متانخل نم ركعم بيصن نادسحلا مكمنع

 «الوز مكل انلق م( مكلدك ) 0 يلا 5 م كل سل نيعوطمالا رببخ ةونغملا ( انوعبتن نا) ةنيهحو

 مهل نذأتال ىأ ةيآلا رخآ ىلا ادنأ ىم اوجر نا لقف ةبوتلا ةروسى 5 2 اذه كبة نم (لبقنم هللا لاق)

 مهلوقىف هللالزناف ةينألا ىلع اننودسحت نكلو كلذب هللا ؟ىعأي مل نينمؤملا اولاقف ىرخأ ةونغ ىلا جورخلاب
 البلق ال ( اليلقالا ) هللارعأ ( نووقغاال اوناك لب ) ةينغلا ىلع ( اننودس# لب نولوقسف )



 ها ا

 ( مفلا ةروس) ه1 1 ا

 تس م ا ا

 ن1
 هللاىلص ىنلل هللا لاقامل # بارعالانم نيفلخملللق إ لجوزع هلوق # هوسرو

 نم مهفناكو ةبعشتم لئابق نم اريثكاءج نوفلخملا ناكو انوعبتت نل لق ماسو هيلع
 لوبقل ل> وزعدهتلا لع هيلع اورم“او قافنلا ىلع اودمصنيذلا فال هريخوهتبوتىتجرت

 نيقفانملا نم اوناكديلا اوعد اعاوضرعأو اولون ناو ةنيلاوهو انسحارجأهللا هتؤيو
 «6ديدغسأب ىلوأ موق ىلانوعدتس# هلوق ملا راشملاىف اوفلتخاو الأ اباذعمذعو

 تأمل ةريرهونأ لاو سرافلاتقىلا هنعهتلاذررع مهامد عرج ن.الاقو مه مهنا
 نال فيقثو نزاوه مهنا لاق نم لوق لاوقالا هذه ىوقأو ثعبأ ةيتالامده ليوإل

 باحصأ ةفينح وطب مما لاقنملوق اهدعب و ماسو هيلعدتلا لص هللالوسر وه ىادلا

 مه أ رهظ دق ناك برعلانا وهف لوالالوقلاةحح ىلع للذلاامأ بادكلا

 را نمط قا نمؤم الاقبب ملف ماسو هيلع هللاىلص ىتلادهع ىلع ضالارخآ ىف

 ةالصلا نم عسو هيلع هللا لص ىنلا عانتمال مهلاح مع دق ناكف نوففانماامأو رهاش
 رافكلانم هفااخ نم برح ىلا سو هيلع هللاؤم 5-5 وسر وه ىعادلاناكو ملغ

 هللاىلص ىنلارفنةاذ نافطغ كرذكو اسأب 'ترفلا لعل

 ىنلاوه ىعادلانا ناببلا اذه ع ة قاطصملا جو نينح ةوزغل برعءااإسو دلع

 ملسو هيلع هللاوص ىنلانا امهدحأ نيهجوا منع اذه لق ناف سو هيلع هللا لس
 هولا + :!| اذه عم هنوعبتب اوناك فيكف ادبأ به اوجرختنل لاقو انوعبشنل

 | ىلوأ 0 ترد 0 هيلع هللا لص ىنلل 0 ديدش ا ىلدأ 2 ىاثل

 نم فشو نزاوه 0

 خامل 0 < ناو انوع لق هلوق 0 احد ايتو لوا م

 هيلع ب>و 0 نسحو مسا نم نال هنم دبال ديقلا اذهو ةفلاخلاو ققافنلا نه

 ىاثلادحولا و هيلع هللا ىلص ىنلا عم . داهخلا ىلا جوراا نم هءزم زوجالو داهشلا

 ىن#ي ادبأ ىه اوجرختناو انوعبتتنل هلوق نه دارملانأ لوالاهجولانع باوجلا ىف

 ا نينمؤملا ند اوناك اوعاطأ ناف ديدشس أب ىلوأ موقىلا نوعد ما ىهو َةَمَدَلَع مسيو

 | سرافمهنسحلالاقو مورلا مهب عك لاقو س رافلهأ مه دهاعو سابعنب|لاقف مهنه

 ١ لاقو لينح موب نافطغو نزاوه ةداتقلاقو ف.قثونزاوه ريبح نب ديعس لاق و مورلاو

 انك عدخ نب عفارلاقو باذكلاةليسم ٍبامسأةماهلا لهأ ةفينحونب مهةعاجو ىرهزلا
 . انلعف ةقينح ىنب لاتقىلا هنعىلاعت هللا ىضر ركب وبأ اعد ىت> مهنه رلعنال ويلا ءدهارش ا

 | هيلع مت مىلع مت :هدام ادنأ جم اور ناو انوعبتتنا لق هريدقت نوكيزأ وه دنا

 أ مهلهل تابثاو كلذل هللانمدر ىناثلاو دسملا تابثاو مهوءبت.النامتلامكح نوكيا

 1 9 و موه 7 وهو رماليقالا ندا نم مهلعامو مهلام هللا نع

 دبي 31 - تت كحح ١
 00 ل

2 , 

 لوذلا در ىدالبلق ايش ا

 نيبارضالا نيب قرفلاو

 مكح نوكينا درلوالانا

 تابثاو مهوعبت. النا هللا

 بارضا ىناثلاو دسملا

 دسك |ةفاضاب مهفصو نع

 اعمهفصوى لا نينم ولالا

 ةلقو له اوهودنم طأوه

 ند م نيفاخملل لق ( هقفلا

 اوفل نيذلا مه(بارعالا
 ىلانوعدتس)ةءب دخلا نع

 ىنمي(دي دش سأب ىلوأ موق
 ةليسم موق ةفيشح ىب

 مراح نيذلاةدرلالهأو
 نالذتعدلاىدزرك أ

 مهنيدترملاو برعلا كرسشم ||
 الامم ناي نذلا

 ليقو تاو مالسالا

 رع مهاعد دقو سراف مه

 ةنع هللا ىخر

 دحاي ( لق ) اريثك الو

 (بارىعالا نم نيفاخحلل)
 ند موقو مجنأو ليد

 (نوعدتس)ةنيهحوةنب لح
 هيلع هللا لص ىلا دعب

 (ديدش سأب ىلوأ) موق
 لهأ ديدش لاتق ىوذ



 , ليوأتلا اذهىلع نولسي ىنممو مالسالاوأ ةلتاقملاما نيرصالا دحأ نوكي ىأ ( نولسي وأ مهنواناقت )
 خ ة ةلالد دب هولا قو ع 1١5 و هب زا 1 نورشثعااوسدا.سلا ءزذلا ١ مهم لبق سو سراف

 ىلع باوثلا ع هدعو ثيح

 هنوعددتع ىعاذلا اةعاط

 نم ( اوعيطتناذ ) هلوقب

 هللا كتي ) هلاتق ىلا كاعد

 نأ ةينوخ(ايسجلا رجخأ

 ضرتفم ىعادلا نوكي
 اياولوتت ناو ) ةعاطلا

 نءىأ ( لبقنم ميلوت
 (اهلأاياذع ركبذعي)ةيبيدحلا
 ء سيل ( ةرخآلا ْق

 ىلع الو 0 نعد

 ىلعالو جرح جرعالا
 جرا ىفن ( جر>- ضررملا
 تاهاعلا ىوذنع

 مهنواتاقث) باذكلا ةليسم

 قح (نولسوأ )نيدلا ىلع
 اوبيحن(اوءيطتناذ) اولسب
 لاثقلا ىلع اوقفاوتو

 مكتؤيزديحوتاباوصلختو
 هللا مكطعي ( ارجأ هللا

 ناو)ةنجلاىف (انسح)اباوث
 ةيوللاو ديحوتالا نء(اولوتت

 ىلاةباحالاو صالخالاو
 )ب اذكلا ةليسم لاتق
 ةس 0 (متلوت

 اذه لق 5 نم ( لبق ند (

 اعيحو (اهلأ اياذع مكيذعي)
 ىلا ةنامزلا لها ءاح مث
 هيلع هللا لص ' هللال وسر

 تاتا اولاقف ماسو

 ل تاذعي تاق راد

 0 وزغلا نع فاي نأ
 ىلع ردقنال نحو انل

 هللالزئافوزغلا ىلا جورخلا
 )ج ا فال 1

 انجاز 1 ىان لع وا مهنولتاقت ## لاق هناف نيكرسشملا وا مالا هيلعمفا ل مشردسا و

 | ريح لئاق مهادعنمو اولسإوا ةءارقةيلع لداكريغال مالسالاو اةلتاقملام ا نب سعالا

 هريغل ةوعدلا هده قف مل ذا هنع هللا ىذر ركبىباةماما ىلع لعل د.وهوةيز زل ىطعيوا

 | نولسي ىنعمومورلاو سراف ل.ةوةوبناادهعىف ناك كلذ نافنزاوهو فرقت مهنا ععاذأالا
 َ | ايندلا ىف ةينغلاوه هيانسج ارحادتللاركتؤي اوعيطتنافؤ## ةيزِملا مهلبقت لوانتيل نوداقنب

 ظ م اياذع 00 ةيب دحلا نع 0 رنه هر 2 0

١ 
 ا | مث مهريع نود ةيبدحلاب ناوضرلاة عب دهش نع ةصوصخ تناك اهنال رببخ ةونعفف

 ظ ىلا جورتانه مهعتموأ هعم داهجلا ىلا مهعدي ملول ملسو هيلع هللاىص ىنلانا لوقت
 نم اعنتما اك امهعم داهجلا ىلا جورخلاىف مهلنذالانهرعو 1 وب أاعنتمال مع اقل
 ْ هجولان عباوجلاامأو اهذخأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنل |عانتمال ةيلعث نم ةاكزل اذخأ

 | ريغف ديدشس أب ىلوأ موق عم برح هلقيبمل لسو هيلع هللا لص ىنلانأوهو ىناثاا

 تدثف ' ديدشس أب ولوأ مهو برعلا نم مهريعو شيرق عم ةقاب تناك براآانال ملسم

 ركبابأ نا لاق نه اة امأو ملسو هيلع هللا لص ىلا وه نيفلخملل عادلا نأ :ايبلا ادهم

 مورلاو سراف لاتقىلا مهاعدرعنأ و باذكلاةايسم بامسأ 3 ةفينح ىب لاتقىلا مهامد

 أ| ةنيلاامهتعاط ىلع دعو ىلاعت هللانال امهتفالخ ةحص ىلع ليلد هيفو ةلالدلا ىف رهاظف

 ظ ا دحاعوقو ىلا ةراشا هبف نولسوأ ممواتاش #8 ىلاعتهلوقو 6# رانلاام فلا ىلعو
 ناوؤ# ةنجلا ىنمي هكانسح ارجأللام تؤ, اوعيطت ناف فه لتقل 1 مالسالااما نب سمالا

 اباذع مكب دعي لف ةيبب دال ا ماع ىنعي لق نم متياوناك 9 داهجلا نع اوضرعتىنعي هاولوتت

 هللا ل وسراي انلاح فيك راذعالاو ةنامزلال هأ لاقةي ًالاهذهتازئاملو راثلا ىنعي ةماعلا

 ضيرملاىلعالو جرح جرعالا ىلءالو جرخ ىمعالا ىلعسيل وف لجو نع هللالزناف
 1 ِْ نال داهللاكرث زاوح ىف ةرهاظ رادعا هذهو داهجلا نع فاعلا 1 5 جرح

 | بلطلاو ودعلا ىلع مادقالا هنكعال ىبعالانال رفلاو ركلاىلع نوردقنال اهناحصأ

 ١ نمزلا جسعالا ىنممىفو ضيرملاو جسعالاكلذكو برهلاو هنم زارت-الاهنكعالو
 ١ نيذلاو ريكلالاسطلاو ديدشلا لام-لابحاص ضيرملا نمهىفو عطقالاو دعقمل
 ا001 ١١ رو ةرهاظ داهلانم ةمئام رادعأ هذهف رفلاو نكلا لع نوردشال

 ْ | جاتحام هعم ىووصتسا نأ هيحاص ن :كعال ىذلارقفلاىهو ركذام نود 4

 ل11 دل ىدلا ضيرملانضيرقكا داهلا نع قوعت ىتلاناتشاو داهجلالاصم نم هيلا
 .نكعالر دسم ىعالاردعنال جررمعالا ىلع ى عالامدق اعاو كلذو#و هيلع هماقم مول

 'اهونو هش را ىف هب عافتنالا نكع هنال عملا هريعالو سرح ىف هنعافتنالا

 || نس ضرملالاوز ناكمال ضيرملارذعزم دشأ هرذع نال 5 جيعالاْم دقو

 (برت) جرخالنا مثأء(جرح ضير



 نمو ديعولا نم مهلءانثتسا .نينوذعملا ءالؤهنع جرخلا ىن فدتعلا لع دعوا |
 لجاو دعولا لصف 6 راهثالا اي نه ئرحن تانح هل>دب هلوسرو هللا طي

 نموؤ# لاقف مب رعتلا لميس ىلع رب ركتلاب كلذ ريج مث هتجرقيسل دعولاى ةغلابمديعولا

 هلخدن صاعنباو عفانأ قو بيغرتلانم عفناانههبيهرتلاذا 4 اهلا اياذعددذعي لوتب ا
 هنا ىور 4 ةرجهشلا تحت كنوعي اذا نينمؤملا نع هللاىضر دقل 9: نونلاب هيذعنو ا

1 
 ىرجن تانج هلخدي #9 هريغو داهجلاعأىف ىنعي 46 هلوسرو هللاعطينهو لف بيرق أ

 قافنااو رفكلا ىلع رقسيو ةعاطلا نع ضرعي ىنمي  لوتنمو راسهنالاامتت رم
 نينهؤملانع هللاىضردقل فلج و نع هلوق هلع ةرخآلا ىف ىتحي « اهلأ اباذع هنذعإ ف
 4 ةرجمشلا ت2 اورشالو اشيرق اوزخانب نأ ىلع ةيبدخلاب ىنعي < كنوتيايشا |

 تررف احاخ تقلطنأ لاف نجرلادبع نب قراط نع (قا) ةرمس ةرجشلاءذها تناكو ا
 هللا لص هللالوسر عياب ثيح ةرجشلا هذه اولق دحسملا اذهام تلقف' نواصي موقل

 تحن عياب نم ىلا ناك ديعسلاقف هءربخاف بيسملانبا تيناذ ناوضرلاةعس ملسو هيلع

 بامان ديعسلاقا,ملعر دقن ملف انيلعتيمعف اهانيسن لبقملا ماعلا نم انخر خالف لاق ةريمشلا
 دنعس نعةياورىفو كهف ماعأمت ذاق 10 اهواي ل اشو هلع لاس ات

 رع نأ ىورو اهفرعأ ملف ماع دعب امم 32 ةرجمشلا تبر دقالاق هسأنع بيسملانءا |
 مهضعب وانهه لوشن مهضعب لذكف تاع ن.ألاقف ةروشلا تهذنا دعب ناكملا كلذنرح |

 انعجر لاق رعنب!نع(خ ) ةرجملاتبهذ اوريس لاق مهفالتخا رثكا اف انهه لوش

 ىلاعت هللا نمةجسر تناك و اهتحت انعياب ىتلا ةرهشلا ىلع نان انم مقجا اه لبقملا ماعلا نه |
 ةئامةرسشع عبرأ انك لاق ةيببد1لا موب اوناك < لئسي ارباح عمس هنا ديبزلا أن ع (م)

 ىراصنالا سدق نب دج ريغاعنج هانعيابف ةرمم ىهوةرمعشلا تم هدب ذخآ رعومانعيابف

 هحرخاوتوملا ىلع هعبابت ملو رفنال نا ىلع هاتعانلاق ةياورىف داز هديعب نطب تحن ىنتخلا |

 ةرهشلا تحن كنوعياس ذا نينمؤملانع هللاىضر :دقل ىلاعت هلوقىف راحنع ىذمرتلا

 6ق) توملا ىلع هعيابن ملو رفنال نأ ىلع ماسو هيلع هّللاىلص هتلاوسر انعياب لاق |
 مو هيلع هللا لص هلل! لوسر انل لاق لوش هللادبعنب رباح تءعسلاق رانبد نورك

 رص /تنكأ ىلإ لاق ةئاش را لاهل اكاو: ضرالا لعل انج مويلا مث
 6« ق ) ةئام ةريششع سج انك لاق رباح نع ملاس ٍىوروةرجثلا ع كيرالا ْش

 ماسأ تناكو  ةئامثلثوافلأ ةرجشلا با ناكلاق ىفوأ ىبأ نب هتلادنعنع

 هعنذ هيباومهف ةكم لهاىلا اولا ةيهأ نب شارخ ثعب ةبب دخلا لزئامل مالسلاهيلع '

 ةعببل [مده تيحشس ناكو هلا مدع ناوضرلاةعس ىب عسا ةعببلا ءذهونيرجاهملانع

 ( لوتبنمو رابنالا ام نم ىرخت تانج هلخدي ) كلذ ريغو داهللا ىف (هلوسرو ههاعلط نمو ) وزفلا نع '
 (ةرشلا تحن كنوعياسذا نينموملانع هللاىذر دقل) ىاشو ىندم هيذعنو هلخدن (ايلأباذعهبذعي ) ةعاطلا نع ضر
 ثعبةمس , داب لزن ني> (عفلاةروس 5 ماسوهيلعهتلا لص يلا ناامصقو م ١62 1 هج هب | هذهب تيم ناوضرلا عمن ى

 ىازخلاةيمأ نب شارخ
 ولف هكم ىلا الونسو

 حر ,الف شيب احال ا هعنق

 ىلا لاقف هثعسل رم عب اعد

 فرعاملىسفن ىلع مهفاخأ
 ثعبف مهاب ىبواد_عءنم

 مه ريخف فافع نب نامع

 ءاحاعاو برك تأب ملهنأ

 سيتحاوهورقوفتببالارثاز

 4واتق ساب تفتخر اذ مه دنع
 هتلالص هتلالوسرلاقف

 زحانب تح حربتال اسوةيلع
 ىلا ساااعدو موقلا

 نأ ىلع هوعيابف ةببلا
 اورشالو اشيرق اوزحاتب
 دار نط رخل ام

 اف نيعياملا ددعناكو

 ةئامعبرأو

 هللا عطري نمو) وزغلا نإ

 لا (هلوشراو

 ةافاوملاوةباحالاوةينالعلاو

 هخدب ) ودعلا لاتق ىلا

 (ىرجن) نيتاسب (تانج
 نم ( اهتحن نم ) درطت
 انك اسمو اهرحت تف

 رامنأ ( راجنالا ) امف غو

 ناللاولسلاو ءاملاو را

 هللا ةعاط ن ع ) لون *ىه و)

 هذ )ةباجالاو هاوس

 مث ع اعيحو (اه اىلأ ايا دع

 0 ذا نينؤلا نع فاضي دست )لا نآوضولا يد 1-0



 ةنيكسلا لزناف ) هيلعهوعياب
 ةنينامظلا ىأ ( مهلع

 ىل-ع ملصلا بيسب نمالاو
 مهبولق

 37 (مهيولق ىفام ح (

 (لزئان) ءاذولاو قبدصلا

 ( هنكذلا) 2

 بهذاو (مهلع) ةنبب املعلا

 ةيملا منع

 1١ 2-  ؟نورشعلاو سال ءزملا»

! 

 امآسو هيلع هللاص هتلالوسر نأ ماعلا لهأ ضعب نع قم“ :نب دم رك ذامىلع

 هللالوسراعدفهلقن فجررافءوسبخ هنعهتلا ىضر نافعنب ناٌمَع ثعبفعجرفشدياحالا
 اولتاقن' نا ىلع مهعيابو ةئامسوا ةئاممبراوا ةثاثلثواافل اوناكو هباحصا مالسلاديلع
 م 5 مهبواقىفام ملعف ف ةردسوا ةرمم تحت اسلاح ناكو مهنم اورغالو اًشيرق

 ١ ملصلاو| عيجمشتلاب سفنلا نوكسو ةنينأمطلا # مهيلع ةنيكسلا لزناذ » صالخالا

 ىلع هلجو ةكك شيرق ىلا هثعبف ةببدحلا لزن نيح ىعازملا ةيمأنب شارخاعد
 . ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لج اورقعف هلءاحام هنع مهفارشأ 2 باعثلا هللاش لج

 ا هللا لص هللا لوسر أ ىّتح هد اواخن شاحالا معن هلق مك ملسو

 لاقفةكم ىلا هثعبيل باطاخا نبرعرلسو هيلع هللا لص دهّللالوسراعدف هريخاف ملسو هيلع

 بعك نب ىدع ىب نم ةكع سيلو اشيرق ىسفن ىلع فاخأ ىنأ هللا لو سراب
 | اهزعأوه لجر ىلع كلدأ نكلو ابلع ىتظلغو اهاياىيوادعشيرق تفرعدقو دحأ | نه(
 .٠ 2 6 1 ها رق - - لا مم 9 أ 0

 ىلا ناثعج رخف همر امظعمتببلا اذهلارئاز ءاحاتا برك تأي مل هنأ هرب شيرق
 هلجو هتبادنعلزتف اهلخد. نأ لبقوأ ةكم لد نيح صاعلا نب دعس نب نابأ هيقلف ةكم
 || ءامظعلاقف ملسو هيلعمتلا لص هللا لص هتل'لوسرتلاسر غلب تح هراحأو هفدرا مثديد. نيب
 | فوطت نأ تنك نا ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ةلاسر نم غرف نيح ناّمعل شيرق

 ||| هتسبتحاف لسو هيلع هللا لو سر ه.فوط» ىتح لعفال تنكام لاقف ه.,فطف تيبلاب

 لاقف لتقدق ناثع نا نيلسملاو سو هيلع هللا ىلصتلالوسر غلبف اهدنع شيرق

 تناكف ةعيبلاىلا سانلااعدو موقلازح انن ىتح حرتنال ملسو هيلعهللا لصدللال وسر |

 ملسو هيلع هللا ىصهللالوسر مهعباب نولوقب سانلاناكو ةرجشلا تحن ناوضرلاة عيب
 ملسو هيلع هّللاٍلصةّللالوسر لاقف توملا ىلع هوعياب عشالا نبريكبلاق تولع ١

 توملا ىلع هعيابت ملالاق امماراسي نب لقعموراح ن ع مدقت دقو معطتساام لعب 1
 ٠ عوكألا نب ةلم لوق نيبو | ادهني عجااضيأ مدقت دقو رفنال نأ ىلع هنعإب ن .كلو

 ١ هللا ديلا زج قع الحر نورا ةعب عيب ن 00 لاول ن اكو توملا ىلع هانعياب

 | نك هر نيلسملا 1 3717 قاؤصرلا ةعس نع فاحت ملو بهو نب نانسوبأ

 ]| نم ام رتتسي هتقان طباب اقصال هيلا رظنا ىن'اكف رباح لاق ةلس ىبوخأ سبق

 ]| © م) لطاب ناثعأ نمركذ ىذلانأ ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىأ مث سانلا
 تحن عياب نمدح ًارانلا لخسال ماسو هيلع هللا لص هللالوسر لاق لاق رباج نع

 ١ 1 عيب نم م ةثخلأ ناخحديل ملسو هيلع داع هللالوسر لاقلاق رباح نعةر ,مشلا

 هلوقو 6# بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرخ أر جالا لخلا بحاصال'ةرممتلا
 000 ولاو صالخالاو قدصلانم ىعلي # مهولق ىفام ملعف ري 'ىلاعت

 ٠ ف مهلع 2 هل امظلا ىنعل » ةنكسل لزئاف و قافنلاو ضرملان م نيقفانملابولق

 ظ 2 ىنعي )



 | ةريثك مئاطو 9 0-0 ردوا كف لقو مهفارصنا بغرب ع 7 اسرق هذ ميل

 ةيكمشلا ئظتقماعا املا 34 'ايكح ازينع هللاناكو 00 ريم ماغم عي هي اهتوذخأي (ٍ

 ةمايقلا موي كل نينمؤملا : ىشام ىهو 3 0 ةريثك مئاخ» هللاك دعو وف 1

 لهاىدناىا 6 مركتع سانلاىدنا فك و ف رييخ مئاذم ىنمي # هذه كل ليف وه

 ءذهؤو اورشالنأ ىلعو توما ىلع كوغبابو وح قد نيصاخملا نيئمؤملا لع ىعب

 هللالص هلوسر ةعاطو هللاةعاط اف تناك ةعببلا هذه نأ ىهو ةفرطل يالا
 لدو ةنلطلالوخدل تتح اوماوحو لحوزع هللاناوضرل بحوم كلذو ملسو هب ةيلع

 ىر# تانحخ هلخدب هلو_سرو هللا عل ؛ندوا ةمدقتلاةْ الا كَ ىلاعت هلوق داع

 ةمضل دهشيوةنجلا لهأ نه ناوضرلاةعس لعأنأ نايبلااذبب تبثف رابنالااهتحتنم ١

 .ء ىذرف ناعالاو قدصلان م مهبواق ىفام ملع ىلاعت .
 هرردش نوكيف كنوعباس ذا 7 قلعتم ممولقىفام ملف هلوق تلق ءمهبواقىفام ملعف
 اًضرلا نأىلا ةراغا قدصلان م مبسواقىفام ملعف كنوعيارذا نينمؤملانع هللاىضردقل

 لزئاف هلوقىف ءافلاو هقدصب هللا ماءاهدنعقلا ةعياملادنعلب سس ةعيابملادتع نكي /

 هاوقو مييلع ةنيكسلا لزلاف ممعىضر مهيولق ىفام ملعامل ىلاءت هنال بيقعتلاةنبكسلا
 نم ىنعي # اهوذْخُأي ها 8 ريخ ىنعي أب ابرق ارهف مهانأو 8 ىلاعت

 ليخن تاذ رييخ تناكو ريبخ لهألاومأ |
 و ايكح مكتناعا نعاينغةزعلا لماك اعينم ىنعي 5 ازب نعدتلاناكو ل: مهني عسودنلع 0

 ةمايقلا موي ىلا ركل متفت ىلا تاحوتفلا نماهنوفغت ىلا منخملا ىنمي هك اهنوذخأت :ةريثك متاثم |
 ىتلا مئانغلاو تاحوتفلا ةرثك ىلا ةراشا هيفو ريب مئاغم ىنعي © هذه كل لف وو

 سانلا ىدبأ فك و ريثكلا نم ليلقلاك مئانغلا نه هيهللاك دعوام بنج ىفىهو ١

 لئاق ته اهله رصاحو ريخ دصقامل سو ةيلع هللا ىلص ىنلا نا كلذو 4 مكنع 0 ١

 لخو نعهللا ف كفةشدملاب ممرارذو نيلس ملا لايع دن نافطغو دسأىنبنم

 هللا ركهوام نا ىلعمهلدن ةيآاك نب نم للاواني دموع ل ةيآ نوكتاواماومفتتل انتا |

 |هال ءافلح اونكو نافطغ و ا( نس ا ل ا مكتغ سانلا ىدبأ بنكو )

 | هذه 6 نوكتلو علصلاب شرق ىدشإا وا نافطعو دسا ىن نم مهئافلحو :ربيخ

 قدصوا ناكع هللانمه مما اهب نوفرعي ةراما # نينمؤلل ةيآ 9 ةينغلاوا ةفكلا ١

 هاا 0 أ هللا 0 |يوسقف لاومأو راقعو

 ربيخ مف ىبي(امبرق احمت) كلذ 3

 ل ل

 ١ ركل هللاهلع بكارلا ةلاك ءذه مهل لع امناو ليقتسملاف لجو نع هقاريطعي |

 | لصلابةكم لهأ ىديأ فك لجو نع هتلانأ ىنعملالقو مهبولقىف بعرلاءاقلأب سبأ |
 مللجن هريدقت مدقنام لع مط ءوه 8 < نيزمؤملل ةبأن وكتلو © 2 مكيلعةنملا ماقلكتع

 تتار مئاغم 2 يسرا ل ا

 ( ايكح ) بلاثيالف اعينم 2 ميفلا ةروسا) + ( ازيزع هللاناكو ) مه ٠ م,اعاهعستف لاومأو ,

 ضراعي الف مح اف

 ةريثك ماغم هللا ؟دعو )

 هوباصأامىه ( انوذخأت
 هيلع هّللا لص ىنااعم

 ةمايقلا مونىلاهدعبو ءاسو
 مااخملا ( هذه مكلف )

 فكو) ريبخ ماذم قع

 0 مكنعسانلا ىدبأ

1 

 | هنالاضرلا لبق هللالعو بيقعتل ملاعق ىف ءافلا تلق ناذ « مدقتملا ثيدحلاءانلقام

 | هلوتىف بيقعتلا مهن فاكف ب

 متافلح و ريبخ لهأ ىدأ

 نيح ناالو قي نم

 هللا فدقف

 اوؤرصن اف بءرل !|ممواقىف

 لصلا,ةكم لهأ ىدس أل قو

 ةفكلا هذه ( نوكتلو )

 ةربعو ( نينمؤملل ةبآ )
 هللانم مهنأ اهب نوفرعي
 نماض هنأو ناكع لجو نع

 لعف مهلع عفلا و مم رصن

 دعب مهاطعأ ىأ ) مان وز

 مئاخمو) كلذ تا اكو رس

 دا زاك ودب ةينخ لي
 ةادتعأ دمعت ( 311
 مفااو ةويضتلاب ( اك كح

 هياعهللا لص ىنلل ةينعلاو

 هللا؟دعو) ياخ أو لبسو [ | 7

 (اهنوذخأت ةريثك مئانم
 سراؤةينع ىهوامومثتغت

 لجف ) نوكتسف نكمل
 رييخةهنع ىنعي ( ذه ركل

 ريم ل

 افلا ليعمس اوناك ريخ ل هأو فالأ ةساعأ اواك نينمؤملا نال رببخ مف نهي (نينمْؤِلل ) ةمالعو ةربع ( ةيآ نوكتلو )



 اطارص مكيدعو ( كلذ

 ةريصب كديزبو (اهقتسم
 هللا ل_-ذظفش ةقئو اتشو

 (ايقتسم ًاطارص ميدو )
 هاضرب منا نبد ىلع مكتش

 4 نورعثعااو سداسلا ءزلا م هك ١ مزح

 || متل اناونعوا متانملا دعووا ةبدحلانه هعوج رنيحف ريخ مق مهدعوىف لوسرلا
 || ةلءااوا اوذخأتاوا اولستل لثم لع وا فكل ةلعوهو فوذحم ىلع فطعلاوةكم
 هيلع لكوتلاو هللا ل ضشةقئاا ود +5 ايقتسم اطارصص مكيدموإ» كلذ لعفلثه ف وذل

 بو هيلعتلا لص لوس رلا قدص ىلعةلاد نينمؤكلةيآ نوكتا لدقو مهلهلثم لصح

 . مهطايح ىلوتملا وه هللانأ اولعخيو مهنش ىلا انيق اودادزيف بوغلانع هرابخاىف

 نيدولا مكيدهو ىععلإ 5 |يقتسم اطارص مكيدمو ِس مهبيغم و مهدهشم ىف ممسارحو

 رييخ متقو ةيبردحلا ملصإ انيقبو ةريصب مديزيو هيلع مكتبمو مالسالا

 مد ربيخ ةوزغ ركذ اع
 ةسخشلاىذ ةيقةنيدملاب ماقأ ةيب دما نم جرا ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسرنأ كلذو
 هللا لد ىنلانأ سنأ نع قال عبس ةنس مرحماةيقبىف ريخس ىلا جرش مث مرحلا ضعبو
 فكاناذا عمس ناف رظنبو عصي ىتح اشوزغي نكي اموق انغاذا ناك سنو هلع

 عض الف البل مهلا انيهتنا سه ريبخ ىلا انجرخفلاق م لع راغأ ناذأ عم 1 ناو مع

 0 ل ئىدقناو ةيلط أ فخ ا ا اناذأ مع ملو

 ملسو هبلع هللا ىلص هللالوسر اوأر الف مهيحاسمو مهلتاكع انيلع اوحر خف لاق سو

 انازئاذا انا ريمخ تب رخسربكأ هللا لاق ملس وديلعهتللا لص ىنلا م ها رالف سجناو دم اولاق

 عم رببخ ىلإ ان>رخ لاق عوك الان 2 4 نيردنملا حابص ءاسف موق ةحاسب

 موقلاب زحنرب سماع ىع لعجت مسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 انيلصص الو .انقدصتالو 3ع اندتهاام هللاال ول هللات

 انيقال نا .مادقالا تيثف 4 انينغتساام كاضف نع نحنو
 الع ةنكس 00 و

 | امو لاق كير كلرفغ لاقماعانأ لاق اذهنم ملسو هيلع هللاىص هللالوسر لاق
 باطخطان برع ىدانفلاقدهشتساالاهص#ناسنال ملسودهيلع هللا ىلصهللالوسر رفغتسا

 بحر مهكلم جرخ رييخ انمدق الف لاقسماعب انتعتمالول هللا ناي هللج ىلع وهو
 لوش هفيسب رطخ

 برم لطب حالسلا كاش 6# بحر ىنأ رببخ تلع دق

 بوتات تابقأ بورحلا اذا
 لاقف صاع ىف هلزربو لاق

 صاغم لطب ح السلا قش دلع نعام لأ اي كلك ارد

 ١ محرف هل لفسإ صاع بهذو صاع سرت ىف بحص فيس قوف نين رغب افاتءاذلاق

 بامحا نم رفن اذاذ تجرغف ةلسلاو هسفن اف تناكف هلك أ عطقف هسفن ىلعهفيس
 هللا ىلد هللال وسر تيبافدسفن لتق صاعلع لطب نولوش مل هيلع هللاىلص هللالوسر

 سو هيلع هلا ىلد هللا لوسرلاة ماع لعلطب هتلالوسرإب تاقف ىيبا انأو لسو هيلع

 الا ىناسرأ متيم هرج ج أمإ لب كلذ لاقنم بذكلاق كب اهضأأ نم سان تلقكلذ لاقنم



0 
 كدر ١

١ 5 

 6 بالعسل ا 71-7 7

 ع اج

 لاقف بحرح جرخو ةيارلا ءاطعأو بف هب هينيعفا 5 '

 برم لطب حالسلا كاش # بحر ىنأ رييخ تلع دق 510

 نيدت تلقا و ركنا
 هنع هّللاىذر ىلع لاقف

 هرظنملا هيرك تاباغ ثيلك © هردبخأ ىأ قتفم ئذلاانأ
 هردنسلا ليك عاصلاب مف 1

 جرخأ دقو ظقفللا اذ ماسه هحرخأ هدب ىلع ميفلا ناك مث هلتقف ابحر برتضفلاق

 نقاد لهس مهنمةعاج ربيخ مف ثيدحىوردقو ىوغبلالاقدنم م ىراغتلا
 دق ناك سو ف هيفوزنوصقملو نوديزي ةريرهونأو تاون

 سو هيلعدتلا لص هتلالوسر ةيار ركبوبأ ذحاف سانلاىلا جرخم ملف ةقيقشلا ا

 لاتقلانمدشأوه اديدشالاتقلتاقفرع اهذخاذ عحر مث اديدش الاتق لتاقف ضمن مث
 الح رادغ ةيارلانيطعال لاقف كلذ. ملسو هيلعدّنلا ىلص هللالوسر ربخاذ عحرمث لوألا“

 هإلاقوةيارلا ءاطعاةايلعاعدف 'هيدن ىلع هللا عشيو هلوشرو هتلادبحمو هلوسرو هّيلابحتم

 هلله

 ميدل ,

00 

 ىللعو نسل بد ص ج رخف ر يبخ ىتاذ كيدي ىلع هللا حضي ىح تفتلتالو شما

 بلاط ىبأ نب قعدنا را زجر وهو ةضيلا لث هبقل دق رج نا

 تن ةيقص همأكلاقف ماوعلانب ريبزلا هيلا جرغخ زحنرب وهو رسال هوخا تح ضع

 مث ريبزلا هلتقف ايققتل مث هتلاءاشنا هلتق كنا لاق هللا لوسراي ىتا لتش باطملادبع

 ةلتاقملا لتقو نو مفي لضو هيلع هلأ لص هللالوسر لزب مل مث حفلا ناك

 حتا 0 منوصح لوأ ناكف قاما نب دع لاق لاومالا زوو ةيرذلا ىسيو
 0 مث هلتقف ارحح هيلع دوهلا تقلا ةلسم نب دو لتق هدنعو معان نصح

 اهب ءاج بطخأ نب يح تنب ةيفص مهم ايابس باصاف قيقملا نأ نبا نصح صومقلا
 تكصو تحاص ةيفص عم ىتلا مهتأراطغ دور. ىلنق نم ىلتق ىلع امهبرف اهعم ىرخابو لالب
 اوبْنعا لاق ماسو هيلع هللا لص هللالوسر اهآر لف اهتنأزالع بارتلا حو ايه

 نأ نول نط هءادر اهبلع قلأو هفلخ تزهُك ةيفصب سعأو ةناطيشلاهذه ىنع

 ملسو هيلع هللا لاقو هسفنل اهافطصا دق ماسو هيلع هللا لص هلال وسر

 نيتأ ماي رع ثنح لالباي ةجرلاك نم تعزنأ ىأرام ةيدورلا كتم ىأر ام لال

 نب عيبرلانب ةنانكب سورع ىهو مانملاىف تأردق ةيفص تناكو امهلاحر ىتق ىلع
 نينمت كناالا اًذهام لاقف اهحوزىلع اهايؤر تضرعف اهرحىف 34 و ارقناقيقحلاىبأ

 هللا صهتاال وسر ابيىنأذ اهنيع انه ترضخا ةمطل اههجو مطل مث ادم زاجل كلم
 هللاىلص هللال وسر ىأو ريد اهنربخا) وهام كلذنع اهلاسف اهتموا ابو ماسو هيلع



 720ا
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 + نورئشملاو سسداسلا هزل )
 1 0 يس سما

 3 هللا ىلص هللالوسرل لاقف دوهما|نه لحرب ماسو هيلع هّللاىلص هللالوس راف ٍِ

 '  ةنانكل سو هيلع هللا لصهتلا لوسرلاقف ةادغلك ةب را هذهب ف.طي ةنانكت يأر ىلا

 ةبرخلاب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سحأو ممل لاق كلتقنأ كدنع هاندحو نأ 011

 5 هللالوسر هد سحاق هيلا هبدؤي نأ ىباف قبام هلأسمم مهزاك ض طم اهئم جرخاف ترفشخ

 ريبزلاناكف هدنعام لصأتسي ىتح هيذعي نأ ماوعلانب ريبزلاىلا ماسو هءلع هللا لص

 - هقلع برضف ةلسم نب دج ىلا هعفد مث هسفن ىلع فرشأ ىتح ءردص ىلع هدنزب حدقب

 |نَع ماسو هيلع هللا لص هتلالوسرنا كلامزب سنن ع (قإ) ةملسمنب دوم هيخاب
 ةيلط وب أب كرو ماسو هيلع هللا لص دتلا ىنن بكرف ساغب ةادغلاةالص اهدنع انيلصفربخ
 كل ناو ريح قاقز ىف ملسو هيلع مام هللاىن ىرجاف ةكطىبأ فيدر انأو

 ضايب ر اغأأ 1 د هذدف ٠ نء رازالاريسسح م ماسو هي هيلع هللا ىلص هّللا ىف دف سَ

 اذا انا ريبخ تيرخ 1 هللا لاق ةيرقلا]خدالف ماسو هيلع 00 هللا د

 اولاقف مهلاعأىلا موقلا جرو لاق امالث اهللاق نيرذنملاحابص ءاسف موق ةحاسب انلزن
 هللالوسراي لاقف ةيحد ءاحف ىسلاعمكل ة ةونع اهاتيصاف لاق شيخا ىنعي ساو دم

 لحر ءاق يح تن ةيفص كخاذ ةيراح دف بهذا لاق ىسلان م ةيراح ىنطعا

 ةظيرق ةديس يح ثن, ةيفص ةيحد تيطعأمللا ىناي لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلا
 لاق ماسو هيلع هللا لص ىبنلا اهلا رظن الف اهبءادف هوعدا لاق كلالا ملصتال ريخنلاو

 هللاقف اهحوزتو ماسو هيلع هللا لص ىبنلا اهقتعاذ لاق اهريغ ىساانم ةيراح دخ

 هلا رم قيرطلاب ناك اذا ىتح اهجوزتو اهقتعا اهسفن لاق اهقدصأام ةزجابأاب تباث
 هدنعناكنم لاقف اسوسع ملسو هيلع هللا لص ىنلا عصأو: ليلا نم هلامتدهاف ميلس مأ

 لاق نوسلاب ”ىي رخأآلا ل ءحو رقلاب ”ى لجزلا لعجف اعطن طسبو هد”ىجحاف ”ىش
 . ملسو هيلع هللا لص هتلالو-ر هلو تناكف اسيح اوساك لاق قيوسلاركذ هبسحاو

 اضقو ريب موب ناك الف ريبخ ىلايل ةغا انتءاصأ لاقفوأ ىأنب هتلادبعزع (قإل
 ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىدانم ىدانر ودقلاامتاغالف اهانر عنان ةيلهالا را ىف

 نسم مل اهنال امتع ىهناعا سان ًالاقف أيش . رامون "1 مالو روذنلا افك آنا

 هللالوسر تنأ ةيدوهي ةأسعا نا سنأ نع «ق)) ةتبلا امنع ىهن انا نورخآ لاقو
 اهلأسف ملسو هيلع هللا لص هللالوسرولا اهبءىجق ةمومسم ةاشب ملسو هيلع هّنلا ىلص

 اولق ىلع لاقوأ كلذ ىلع كطلسدل هللاناكام لاقف كلتقال تدرأ تلاقف كلذ نع

 ليعمسا نب د لاق سو هيلع هتلاىلص هللالوسر تاوهلىف اهفرعأتازافاللاق اهلتقنأ

 هضم ىف لو ماسو هيلع هللا لص ىلا ناك ةشئاعتلاق ةو علاق ىرهزلا نعسن وب لاق

 عاطقنا تدجوناوأ اذهذ رييخي تلك أى ذلا ماعطلا 1| دحأ لازأام ةشئاءازهفتامىذلا

 (قالرقلان م عبشن نآآلاانلقرببخ تحف ا تلاق ةشئامنع «خإ) مسلا كلذ نم ىرهبأ
 ٍسوديلعهللا لصدتلا لوس رنا وزال ضرانمىراضنلاودوبلا 0 أرعنارعنرانع
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 ده ١ قمح 1

 دق هرسفي لعب ةبوصنم وا هذه ىلع ةفوطع»٠ ىرخا مئاغمو 4 ىرخاو وف
 بر رامضاب اهرجو ةفوصوم اهنال ءادتبالاب اهعفر لقحتو ىضق لثم ام هللاطاحا

 كك رفظافىلوتسا# اهبهللاطاحا دق ف ةلوللا نه اهةناكامل دعب 2 اهيلع اوردقتمل

 هللابصهلوسرلو هلل اباعرهظامل ضرالاتناكو انه دوهللا جار خادارأ ريم لع رهظ امل
 هيلع هللا ىلص هللالوسر دوهيلاتلأسف اهنم دويلاجارخا دازاف نيلسمللو !و هيلع

 هللا ىلص هتلالوسر مهللاقف رمتلا فصن مهلو لمعا| اوفكي نأ ىلع اهب ,هرق.نأ ملسو
 | ءاميىلا هتراماىف رع ىيلالجأ ىتح اهباورقف انئشام كلذ ىلع اهب ىرقن ملسو هيلع
 ١ ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر 2 اع هدف لهأ عمبس امل قء#| نب دمت لاق ءاحنرأو

 ع نأو مهءامد نقح 3 ا سو هم هيلع 0 هللالوسر ىلا اوثعب ربم#

 0 ملسو هيلع هّللاىلص هللالوسر اولا_س رييخ لهأ نا م مه. لعفف لاومالاهلاواحو

 لثم ىلع كدف لهأ هما صف مكحارخا انئش اذا انلنا ىلع لعفف فصنل اىلع مهلماعي
 مهنال ملسو هيلع هّللاىلص هللالوسرل ةصلاخ كدف تناكو نيلسملل رييخ تناكف كلذا

 بنز هإتدهأ مسو هيلع هللا لصدللالوسرنامطا الف باكرالو ليي اهلع اوبلحمل

 ونضع ىلأ تيلاسو لوكس نع تلاع اع ةيدووملا مكشم ن.مالس ةأرصأ كن ك1

 مسلاايف ترثكااذ عارذلا اهل ليقف ملسو هدع هللا لص هلا لوسر ىلا كحنأ ماعلا قم

 لوانت ملسو هيلع هللا لص هللالوسر ىدب نيب اهتعضوالف اهب تءاحمث ةاشلا رئاستعسو

 اهنم دْحاَذ رورعمنب ءاربلانب رسثب هعمو اهغسرملف ةعطق اهنم كالف اهذخاف عارذلا

 هللا لوسر امأو اهءلتبا ىنعي اهغاساف رمشب اماف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ذأ اك

 تفرتعاذ اهباعد مث مومسم هنا ىربخل مظعلا اذه نا لاق مث اهظفلف ملسو هيلعدتلاىلص
 انحرتسا اكدام ناكنا تلقف كيلع نم الامىجوق نم تغلب تلاقف كلذ ىلع كلجاملاقف

 ىلع ربشب تامو ملسو هيلع هللا ىلص هتلالوسر ابنع زواجتف ربكسف ايبن ناكناو هنم
 ىتدواعت كذباعم تلك أىتلاريبخ ةلكأ تلازام رمثب مألي لاقف هيف فوت ىذلاهضرم
 | تام ملحو هيلع هللا لص هللالوسرنا نورب نواسملاناكف ىره أ عاطقناناوأ انها
 | باحصأ نم الحر نا نال” نب هللاديبع نع 2 ةوبنلا نمهيىلاعت هللا همركأ امعه اديهش

 | معفلا ةروس )ل

 ؛ لبق ىشلاو عاتملانم مهئانغ اودرخأ ريبخ انمهق امل لاق سو هيلع هللا ىلص ىتنلا ٍ

 | ةحمرام احير مويلا تحب ردقل هللالوسراي لاقف لجر ءاحف مهمئاتغ نوءيابت, سانلا

 تحير ىتح عاتبأو عسأ تازاملاق تح<رامو كدو لاق ىداولا اذه لهأنم دحأ ا
 ١١ وهامو لاق حير رين كك الأ و هيلع هللا لص هللا 00 !اقف ةقوأ ةئاعالت

 مل ىر
 هي امسهتلا طاح أد قول اهملع ارد مو ادلب - * هللا دعو ىنعي 6# املع اوردقت

 | هللارع سابعنالاقو اهوذخأت ىت> كريغنم اهعنمو اهون ىد مكلاهظفح ىنعي

 ريش برشا 1و  مورلاو سراذىه سابعن,|لاقف اهيف اوفلتخاو ١ ملاهجفي هنأ

 >أو وف كلاغت هلوق 3ع 0 ا هل ةالصلا دعب تاكو لاق هللا لوسراب

1:1 

 ىلع ةفوطمم (ىرخأو )
 هذه مل لف يأ هذه

 ىه ىرخأ مئاغمو مئاغملا

 : ةوزغىف نزاوه متافم
 (املع اوردقت مل ) نينح

 ةلوجلا نم انف ناكامل

 ىأ ( ام هللا طاحأ دق)
 .كرهظأ و ىلوتساواملعردق

 ىرخأ ىف زوجنو اهءلع

 هرسفب رعكم لعب بصنتلا

 هريدقت اب هللا طاحأ دق
 داق ىررخأ هللا ئشقو
 اورد# مل اماو امطاحأ
 عفرلاو ىرخال ةفصفامملع

 اكهنوكل ءادالا ىلع

 اوردفقت لب ةفوصوم

 ربخ اهم هللا طاحا دقو

 ًاذئبملا

 ىرخأ ةهنع ) ىرخأو) 5

 كعل / املع وردقنتمل) ٍ

 ل ام هللا طاح أدق (

 ةهنغىهو نوكّتس اهادتل
 سراؤ



 1. عى. ضنك لا كيرلا كو يك يا ير: ناي اجر لل ا ف بثبلا

 0 1 0 1 مدع 5 آومهزماو اوي 3 رايدالا

 1 ىذلاوهو) اريمغت (اليدين هللاةنسل دج نلولتق نم تلخ دق ىتاا) ىلس روان انيلغالهاوةوهوةنس ياس ةيلع

 [كنيو هي ىذق نب ةكملهأ نع 2070 22- (نعركيدبأو) 4 نورمثعلاو سداسلا ءزجلا ) ةكم لهأ ىدب أ ىأ كتع
١ 

 ةقاكملا | 2-١  5أ كعا
 ةساذدن ماقال اردت 0 هللأ نا دارا
 و 3-4 .٠ | 3 5 0 3

 | مهيلسع رفللا ملوح

 .مهرصتي# ايس و مهر 3 ماو اومرج ر 0000 "نا اريصنال >2 الو دجال ا ال ايدالااولولؤ |

 نم ىدم نك ةعدق 0 هناس 0 .للا سو لق 5 0 ىلإ هللا ةنس أ 0 ع ل

 2 اريغت اليدبت هللاةنسل دحتناو وف ىلسروانا نيلغأل هللابتك لاقاك مثالا (| لو (لصال ةونع نتف
 .٠ . 8 يل 4 م . ملا 0 0

 لخادىف## 2 نط مهنع مكيساو و 0 2 رافك ىسا 0 7-2 مهيدي 00 ْ ةسدنعا 2و ناك

 جرخ لهح ىبا ن نب ةمركعنا كلذو ماع ك رهظا * مملع ُ 4 رفظا ن نادعب ن 5 عقول ىبأ ندع 0

 «نعو مالسالا فرمثب اهلع هتلامهردقأى تح مهلالوخ اوناكلب مورلاو سرافلاتقىلع || ةئامس+ ىف جرخ لهج
 اهنوحرب اوبوكي ملو 0 لل ل للتو هيلع هناا لش هب هببن هللااعدعو ريبخ ىهلتقو ١ هللا لص هللال وسر ثعبق

 نامزلارخآ ىلا هنوف 1 نوملسمادحمف ع لكوه ليقو 3 ىه لو مهل هللا|يمفف أ هل مزه ند ملسو هيلع

 مكلناق ةواو ف كالذ ريغو مك نادابلاو ىرقلا عفنم ى ةكاربدق ”ىش لكى ع هللا ناكو 9 1 كك ناطيح ل

 2 مكنع اومزهنال ىأ هك رابدالا اولولو» راخ لهأو اقطع و دس أ ىأ «اورفكن لا ١ ١ هللاوذر سايعننانعو

 ىلاهللاةنس ة«دعاسمالو هلرصاب الو هنالدخ هللا ىل ون نم ىنعي ه6 اريصنالوامل ونودجبال ْ نيإسلا هلئأ ارهظأ اميع

 نا :راوز# هنادعأرهقو هتابل وأ رصت ىف هللا ةنسهذه ىنءي لبقن متل دقأ 2

 | هذه لوز تيس © « مهنعكيدياو ركنع مهيديا فك ىذلاوهو 0 لح و نع هلوذ ٍ ىأ (ةكم نطس) توببلا

 هللال ور ىلع اوطره ةكملهأ نم الحر نيناكنا كلام نب سنانع ىورامةيآلإ | نال ةيبدحلاب وأ ةكع
 هءاعحأو ملسو ةيلعمللا ىلصىنلا ةسعنودير 3 ني ءعتتلا لبح نم ملسو هيلع هللا ىلص 0 0 اهضعب

 نطبب مهنع مكيذاو مهنع مهيدنأ كنك يذلا وعول اذ اف معاحساو الس هذخاق | م رفظأ نا دعي نم )
 ٍ ظ انك ىنزملا لفتهنب هللادع لاقو لسه هحا رخايدرفنا مهيلع؟ الأ 00 ةكم | :

 ١ هرهظ لعونآ رقلاىف هللا لاق ىلا 5 فلكل ةيببدحلاب و 0 يداك | لك ىلع هللا ناكو )

 ْ تتكي هدد ليد بكاطىبأ نب ىلعو 5 رهظ نع هّعف ارق هز ,مشلا كلت ناصح نم نصع ا ةرصنااو علا نم 7 ئش

 ْ هللا ين ميلعاعدف )او دقاورانج العلا ماع انا نو ذر انيلع جا رف يعل نادك مكلتاقولو اريدق زةونعلاو

 | هللالو_سر مهللاقف مهانذخاف م ملا انمتف مهراصباب هللاذخاف طل هيلع هللا لص | كسا“( ا ورقم ا
 مهليبس لف ال مهللا اول )6 انأعأ ندد ملح لهوأ دهعىف منتج ملسو هيلع هللا لص ا رببخ لعأ عد 6 نافطعأو
 ا سلا ,هني قفا تحول تح نيل نيب ذ 07 ةهينم ا و ا نيدزبم (ل رطصال انك

 انآ لت 00 طلاب ةفاكملاب مسيو 46 11 1 ةكملخأ ظ اعنام ) اريصنالو ١ ملت
 َ | ركتكم ىأ 4 ميلع [رفطأ نادسم ف ةك< ىداو ليقو ميتلا ليو ةيبدحلا هللاةرسانكع ( فاتنس) أ 46 ىلع كرفظأ نادعب نم ف ةكم ىدا تلا 0 نم مدار 0 !اولثعلا ؟ م .دارنام
 ّْ ١ 4 مهتم )هللا باذعل (هتلا ةنسل دحين ورءاس الا ىلعاود رخ نيح باذعلاو لتقلابةيلادنا مثالا ف( لبق نم) تضم(تاخدقىتلا)

 " طسوىف (ةكم نطس) مهلاتق نع(مهمنع مكيدي او كلاتق نع(مكنع) ةكم لها ىد | ,مدنافكىذلا وه وزاليو2(اا .دبن) لاقلاب

 ١ ةكماواخسد ىدحةراجحماب سو هيلع هللا لص ىنلا باح أمهم زهثيح (معاعكر ةظأنادعب نم) ةراحخ ايىر منيب ناك نأ ًاريغتكم
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 تس لل



 نا  2غلا ١

 دنح ىلع ديلولا نب دلاخ سو هب هيلع هللا لص هللالوسر ثعبف ةيبدخلا ل ةئامسه ىف

 ىلع هيدهشتساو مجفلا م وب كلذ ناك ليقو داعم ةكم ناطيحت مهلخدا ىتح مهمزهف ||

 6 نولمعت اع هللاناكو هي هليق تلزن ةروسلا ذا فرعض وهو ةونع تحنف ةكم نا |!
 6 اريصب ظءايلاب ركبونا ًارقو هتيب مظعتل ايناث مهفكو هلوسرل ةعاطالوا ها

 ماركا دهتملا ن 6 اورفك نيذلا مه أب هيلع

 لد وزع هلوق أ ** اريصب نولمعت اعب هللاناكو مب 6 قحرم |
 * مارا دحعملانع كودصواورفك ||

 ه6 ةيبدخلا حاص ركذ جم 1
 مكحلا نب ناوسعو ةمرخغ نب روسملا نع ريبزلا نب ةورع نع ىرهزلا ىور

 ملسو هيلع هللا ىلص هّللالوسر جرخالاق هبحاص ثيدح اميسم دجلإو لكلا قدح

 تببلا ةرايز ديرب هباحصصأ نم ةئام ةرشع عضب ىف ةيبدحلا ماع ةنيدملا نم
 ةندب لك تناكو ؛لجئر ةئاَمْعسس سانلاو ةندب نيعيسادعم قاسو الا ٠

 هلاتبع ثعبو ةرمعب اهم مرحاو هرعشاو ىدهلا دل ةفيلخلا اذىنأ الف رفن ةرششع نع

 سو هيلعدتلا هص ىنئلاراسو شيرق نع هرب ةعازذ نم

 اموج كلاوءجدق اشيرقنا لاقو ىعازإلا ةبتع ىنأ نافسع نمابرق طاطشالا
 هيلع هللا ىلصىنلا لاقف تيباأنع كوداصو كوائاقم مهو شيباحالا كلاومجدقو
 مهونواع نيذلاءالؤه ىرارذ ىلع ليمأ نا نورثأ سانا أ لعاوربشإ كو
 نأ نورتوأ هللااهمطق اقنع نكت اوحن ناو نيزوتوم اودعق اودبق ناذ مهيصنف

 هللاوسراي ركبونأ لاقف هانلتاق هنعاندص نف ابرح الودحأ لاتق ديرنال تيبلاءؤن
 هانلتاق هنعاندص نف هلدحوتف ارح الودحلأ لاتقديرئالتييلاذهل ادماع تئحاقأا
 ديلولا نيدلاخ نا ماسو هيلع هللالص ىنلا لاق اودفنف هللامسا ىلع اوضما لاق.

 وهاذا ىتحدلاخ مهبرعشام هتلاوف نيهلا تاذ اوذحن ةعيلط شيرقل ليخىف ميمغلاب
 ىتح ماسو هيلع هللاىلص ىبنلا راسو شيرقل اريذن ضكرب قاطناذ شيجلا ةرتقب

 تلقا لدن ساثا لاقف هتلحار تكر رب اهم ماع طب ىتلا ةينثلاب ناكاذا

 كاذامو اوصقلا تاالخام ملسو هيلع هللاىلئص ىنلا لاقف اوصقلا :تاالخ اولاقف |[

 شيرق ىنوعدتال هد ىسفن ىذلاو لاق مث ليفلا سباح اهسبح نكلو قاخحي اهل ئ
 :رطءأالامحرلا ةاصايفو هللاتامرح ايف ن ومظعي ةطخ ىلا مويلا

 هاه 1

 مهر 2 :

 نيذلامه وف

 ريدغإ ناكاذا ىَدح

 امر مئاهايا مب

 ىنلا ىلا سانلااكش

 هأ لاش دراوعأ ند الحر اعاد هتنانك نمامهس عزف

 ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ند

 5 0 3 2 000 َُش

 شطعلا ماسو هيلعدللا لص و هوحرب نأ سانلا ثبلب ملف اضربت

 قئاس وهو ريع نب ةيحان
 شحي لازام هللاوف هفوح ىف هزرغف رثباا ىفلزنف

 نواممت اع هللاناكو )

 ورع وأ ا ءاابو ) اريصب

 ةودصواو رثكاب :
 مارا دو ملا ن

 ( نولمعت اع هتلازاكو )

 هريدعو راحل رم

 (اورفك نيذلا مهاريصب (

 ملسو هيلع هللا لصدمحع

 ةكم لها ىنعي نآرقلاو

 | سائلا هر ءاملا لياق ع لع ةيبدخلا ىحصقاب لَو ىح منع لدعؤ لاق تسوق

 روسنا نع َححودصو (

 نع ؟وفرصو ) مارا

 ةيب. دخلا ماءمار 1 ادعسملا

 ندر ىعاز ظاءاقرونا لود ءاحذأ كلذك مهامنببف هنع اوردص َىَح ىرلاب مهل



 10 هي 12-  ؟نورشلاوسداساءزجلا)
 3 5317 ملسو هيلع هللا لص هللالوسر مدن ةبع ةعازخ تناكو ةموق
 قوعلا مهمة دحلا ءامدادعأ ىلع اولْزَن ىؤل ن/صاعو ىؤل نب بنك تكرت قالاقف
 1.” ىجحمن ملاثا ملسو هيلع هللا يصىنلا لاقف تدبلانع كوداصو كولئاقم مهو لفاطملا

 ٍ ناذ مب ترضأو برحلا مهتكين دق اشيرق لأ قارمسم انتج انكلودحل لاك

 " سانلا لخداع اولخس نأاواش ناذرهظأ نافذ سانلا نييوىنيي اولحمو مهتدداما اش

 ُ ع مهلتاقال هدس ىسغن ىذلاوق اوبأ مه ناو اوعجدقفالاواولعف هيف

 ىلأ ىتح قلطناذ لوقتام مهغلبأس ليد لاكالا كان ادقنلاو نفل طرفا
 هضرعننأ متشناذ الوق لو ءانعمسو لجرلااذهدنع 3 كانثجدقالا لاقف اًشِيَرَ

 تاه مم ىأرلاووذ لاقو بشي هنع انريختنأ انلةحاحال مهٌواهفس لاقف انلعف ركملع

 . ,ماقف ملسو هيلع هللاىلص ىنلا لاق اع يدل اوكو اذك لوقي ةتمعم لاو 0

 لباولاقدلولابتسلوأ لاق ىلباولاق دلاولاب ؛ ملأ موق ىأ لاقف ققثلادوعسم ن.ةورع
 لعاوحلب الف لئاكع لهأ ترفنتسا ىنأ نول 7 ملأ لاقال اولاق ىنومت لهف لاق

 ةطخ كيلع ضرعدةلجرلا اذه ناذ لاق ىلباولا ىنعاطأ نمو ىدلوو ىلهاب كتج
 ىنلالاق اتوننلع هلا لم ىبنلا ملكي لع هاناف ها اولاق هنآ ىوعدواهولقاف دشر

 تاصأتسا نا تيأرأ داي كلذدنع ةورعلاقف ليدبل هلوقنهاوحت ملسو هيلعدتلا ىلص
 هللاوىاف ىرخالا نكت ناو كلبق هلصأ حاتحا ابرعلان هدحاب تعم“ لهف كموق

 ركبوبأ هللاقت كوعدو اورغب نا اةلخ سانلا نم اياؤشأ ىرال ىناو اهوحو ىرال

 لاق ركبوبأ اولاق اذ نم لاقف هعدنو هتعرفن نأ تاللارظب صصمادنعهللاىذر

 . هللا لص ىنلا ماك, لءجولاقكتبجالابي كزجأ ملو ىدتع كلدي الوله ديب ىسفن ىذلاوامأ
 هيلع هللا لص ىنلاسأر ىلع مئاق ةبعشنب ةريغملاو هتيحلبذخأ هماكاملكف ملسو ةيلع
 دّللالص هللا لوسر ةلل ىلا هذسةورع ىوهأاملكف رفغملا هيلعو فيسلاهعمو ملسو

 هيلع هللاىلص ةللاوسر ةيل نع كدي رخالاقو فشلا لصمب هدب برض ماسو هيلع

 تسلأ ردغ ىأ لاقف ةبعش نب ةريخملا اولاق اذه نه لاقف هسأرةورع عقرف ملسو
 ءاج مث مهلاوعأ ذخأو مهلتقف ةيلهاجلا ىف اموق بحصدف ةريغملا ناكو كتردغىف ىبسأ
 ىثف هنم تسلف لاملاامأو لبقاف مالسالا امأ ملسو هياع 7( ىنلا لاقف ملساف

 منام هللاوف ف دو هللاىلص ىننلا بادجأ قمرب لعج ةورع نأ

 ههجو اب كلدف مم لجر فك قتمقوالا ةماخن ماسو هيلع هللاىلص هتلالوسر

 اوضفخ ملكئاذاو هثودو لعزولتتقب اوداك أضوناذاو ءسعأ اوردتبامأاذاو هدلجو

 موقىأ لاقو هباسسأىلا ةورع عحرف هل اميظعت هيلا رظنلا نودحتامو ءدنعاوصأ
 تيأر نا هللاو ىثاجتلاوىرسكو رصبق ىلع تدفوو كولملا ىلع تدفو دقل هللاو

 لج رفكىف تعقوالا ةماخنمضعتام هتلاوادحدجح باأ ظام هباصأ همظمعياكلم
 ىلع نولتتقب اوداك اضوتاذاو هرمأ اوردتبارهمأاذاو ءدلجو ههجو اهب كلدف مهم

 | ضرعدقو هلاميظعت هيلا رظنلا نودحيامو هدنع متاوصأ اوضفخ ماكتاذاو هلوض»
 (ملع)



 مو نه 1 15 لس هيلع ل 00 رالف فيا ا ,

 ضرع نم هيلا ليسو ىدهلا ل لق هارب ىدح ههحوىف ىدهلا اوثنباف ا :

 ملو شيرق ىلا عجرهلخ »نع سيلا لوطن هدراب وأ لك أدق دالقىف ,
 كا شير رقما لاف ىأر امل اماظعا ملسو هيلع هللا لص هللالوسر 0

 هل نع سلا لوط ند ءراضأ لكأدق هدالقىف ديلا 0 0

 رسفعمإب لاق و كالذ دنع سيلا تضف كل,اعأل ىبازعالةر

 ءةاح رق هللا حش .نعدصيأ / ؟اندقام:اذه ىلعالو 0
 0 1 نيودحشين رده هديب نيس

 هال م ينال 0 0 ءاحامل 0 2 ف ير 1 ري 2 ورعنب ليسا

 ورع نب ليهس ءاعفهثيدحف ىرهزلالاق رمسهلاق ؟سعأن ممكل لهسدق سو هيلع
 ىأ نب ىلع سو هيلع هللا لص هللا لوسر .اءدف اباتك رشي وانني بتكا| تاهلاقف ٠

 وهام عردأام كزلاو نورا امال لاق مح 0 01 بتكأ لاف دلاط

 هللا مسبالا اهيتكتام هللاو نولسملا لاقف بتكت تنكاك مهللا كمناب 6ك
 بتك ١ 0 ملا كمععاي 0 ا 0 نو هيلع ا هلا لاقف يح دا

 مهتيطعأ الا هلل 306 0 67 :رلأنإل 0 و طل هلا لص 0
 عضو ىل راع اطصا ورعنن ليهس هللاوبعاو دع هنأع ىفاقام اذه .بتكف اهأيا 72

 هللاقف ضعب نع مهضعب فكيو سائلا ايف .ن ركاب نينس سمع سانا رق 2

 هللاوليهس لاقف ه,هفوط:ف تدبلانيبو ائنيب ولك نأىلعو لسو هيلع هتلاىلد ىتل
 ليهس لاقف بتكف لبةملا ماعلا نمب كلذ كلو ةطغض اند انا برعلا 5 1

 هللا ن اخس نولسملا لاقف ائيلا هتدذرالا كميدىلع ناكناو لحر :انكمايال ولد

 كنا ملعنولاولاق امفو رضا ةصق ءاربلا نع ىو ر وامل ءاح نم نيك رسثملا ىلا هريفيك
 نب دم انأو هللالوسر انأ لاق هتلادبع نب د تنأ نكلوأيش كانعنمام هللالوسر

 © ساءااغاو اذ ) ١
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 : 3 5+  (نورشللاوسداسلا ءزجلا )
 راسم ءاياماراذ هينراف لاق اع كوحأال هتلاوالناق هللالوسر عا ىلعا لاق مث هتلادبع

 3 ياكل راسو ةيلع دنا [ديشا لوس ر دخان ةياورؤو هديب ماسو ةيلع هّيبا لص ىنلا

 ءاربلا نآق هللادبع نب دحت هيلع ىضاتام اذه بتكف بتكي نأ نسحب سيلو
 نيلسملاما عانأ نعو ملا هدر نيكرشملا نم هانأ نع نأ ىلع ءايشأ ةثالث ىلع
 فسلاح السلا نايلحت اهلخدنالو مايأ ةثالث مقيو لباقنم اهلخدين أ ىلعو هودرب مل
 ملسو هي هيلع هللا لص ىنلا اولاص اشيرقنا قل نع تان ىوزو هوو سوقلاو

 اولاقف ائيلع ةوكددر انم ؟ءاح نمو مكلع هدرن مل كتم انءاح نم نأ اوطرتثاف
 ' مما انءاحنمو هللاءن باف معلا انم بهذ نم هنا معن لاق اذه بتكنأ هللالوسراي
 كلذك مهافنب لاق 0 ىرهزلا ثيدحولا انمحر :- احرتعو احرف هلهتلا لمعس

 اال 0 00 رو ةلشادف هدوتقىف مدرب قارع نب لئهس نب لدنح وبأ ءاجذا

 كيصاقأ نم ل دحناي اذه لَدََح لاف نيإسملا رهظأ نيب هسفم ىبر ىت> 5

 اذاهتلاوف لاق دعب باتكلا ضن مل انا ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقف ىلا هدرتنا هيلع

 كلءريجك انأام لاق ىلهرجأف ملسو هيلع هللاىلص ىنلا لاق ادبأ ”ىش ىلع كملاصأال
 لدن وبأ لاقف شيرق ىلا هدريل هر ليهس لءجمث لعاشب انأام لاق لءفاف ىلب لاق
 بذعدق ناكو تبقلام نورت الأ السم تعد دقو نيكرشملا ىلا درأ نيلسملا ريشمم ىأ

 لدنج ابأاي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللالو--ر نأ ثيدحلاق و ء ادددش اياذع هّللاف

 اننيب اندقعدق انآ احر و احرف نيفءضتسملا نه كءم نمو كللءاح هللازاذ بستحا

 ربصالوش لء>ولدنح ىبأ بنج ىلا رع بئوف ردذنال اناو اكصو ادقع موقلانيبو
 رع لاق هنم فيسلا ىتديو بلك مد مهدخأ مدو نوكرشملا ,عاعاف لدنج اأإ
 هللا لص ىلا باحصأ ناكدقو هاب لحرلا قضفدب هيرضيف فلا دخان توجرو
 اف ماسو هيلعدقلا لص هلل! ل وسر 58 و علاق روكشبال مهو اوجرُخ ملسو هيلع

 ارزغ قديح ناسا مهدازو نوكليي اوداك ىتح ميظع نما ىعانلا لك ك3

 00 ل حوارا دئموبالاتاشأ ذنم تككشام هللاو زعلاق مهاهىلا

 هللا لص ىلا تيبأف باطالغا نيرعلات فيتح نب لهسنع لئاوونأ هاورو روسملاو
 لبلاق لطابلا ىلع ان ودعو قا ىلعانسلا تاق ىلب لاق ا |تاقف ماس دع

 ىلا لاق اذا انادىف ةيندلا ىطعت م طاف تاقىلب لاق رانلا ىف ,هالتقو هن انالتق سال |تاق

 فلانا ف اش انا انسنحم تنك تاو رف 0 وسو لسع! كلارا لال

 تاق لاق ه.فوطتو هلأ كياف لاقالَح 3 ا 2 ىلب ناك ه.فوطنف 9

 لطانلا لع انودعو قملا لعاتلا تلقىلب لاق اقح هللا ىن نيل ركب أ ايّتاَعَف رك نأ

 سيلو ماسو هيلعدللا ىلسهتلالوسر هنا لج رلا اهب ل ملف تلق ىلب لاق

 انيدحم ناك سيلا تلق قملا ىلع هنا هتلاوف هزرغب كستساف هرصان وهو هير ىصعي
 هِضأت كناف لاقال تلق ماعلا هينآ هنأ كربخافأ لب لاق هن فوطيو تدبلا ىنأسش هنا
 هنلعدتلا لوسر لاق باتكلاةيضقنم غرف الف الاعأ كلذ تامءف رع لاق ه, فوطتو

 «(ماسو)



 8 هلة راد 5-00“ :

 ثالث كالذ لاق د م لحجر ماقام هللاوف اوتلحا 3 ” اورو م هناعحالا لانا

 اله 0 هم 9 6 ها 0 5 0 1 مم ا ما الق 3

 كلذ 0 3 ادحأ ملكي ملف ج رخ كقاحمب كةلاح وعدتو كند ص ققح

 قحاضعب قا مهضعب لهحو اورق اوفاق كلذ اوأرابف ها ةقلاح اعدو هندي ردو 9

 نور آر بصقوة بدلا مون لاحر قا> ساي ءناو رعنبالاق ع اضعب لقب فن مهضعب داك

 لاةنيرصقملاو هللالوسراب اولاق نيقلحلا هللاجرب ماسوهلع هللا ىلص هتلالوسر لاقف ظ

 اولاق نيرصقملاو نيقلحا هللا جرب لاق نيرصتتملاو هللا لوسراي اولاق نيقلحناهتلاهسرب ٠
 رعنبالاق او ١ 8-5 )ل مهناللاق نبرصقاانود نيةادملل مجرتلا ترهاظ م اف هللالوسراب

 هللا ىلص 00 !لاقتيبلاب فوطن اناعا اولاقوموق صيرئهناكاذو
 نيكرشملاظيغ) ةضفنم ةرب هسأرىف لهجوبال الج ءايادهىف ةيب دخلا ماع ملسو هيلع

 ا نيذلاا#اإ ىلاهت هللازئاذ تانمؤم ةوسن ءاح مث 3 هثثيد_--ى ىرهزلا لاق كلدب

 ديمون نيتأحا رع قلطف رقاوكلا مدبب غلب ىتح تارجاهم تانمؤملا 1
 لاق ةيما نب ناوفص ىرخالاو نايفس ف نب ةيوامم امهادحا جوزتف كرششلاىف اتناك

 هيلع هللا لص ىنلا عحر مث لق قادصلا اودرينأ مهسأو ءاسنلا اودربنأ مهابنق
 ناكو مام وهو شيرق ند لد ر دسأ قت هن :ءريصب وبأ هءادق ةمدملا ىلا 0 :

 ا ىنقثلا ارش نب سذخالاو فوع درع نب نقرأ هبق تع ةكع سدو 0

 ىلوم هومو ىو 1ك سعاع عد * م ذاحر م هبلط ىق اًمعو ماسأو أ: ةيلع هللا ىلص هللاوسر م

 هللا ل وسر لاف اذا تام> ىذلادهعاا الاقو 60 هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلعامدقف مهل

 اد 0 دقامموقلا ءالؤه انيطع أد قانا ري_صي اب ا ماسو هيلع هللا ىلص

 ىلا هعقد ا اح رو احرف 0 شوو كدوم ٠ نأو كل لعاح 0 هللاناو ردغلا ش

 00 صب وأ لاقف مهلر 0 نواكأب اولزن ةفيلحلا اذ اغلب اذا ىتح هن احرف نيلحزلا

 ديأذللاو 0 لاقف رخ آلاهلتشان اديح اذه كفيس ىرال ىتا هللاو نيلحرلا دحال

 هن ريضف نم هذخاؤ هيلا راظنأ 0 ريصب ونا لاقف هن تيرح 8 هب تبرح دقل ديك

 هللا لص هللالوسر لاقف ودمي دعما لخدف ةنيدملا ىنأ ىت- رخآآلا رفو درب ىتح
 ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىلا ىهتاالف !ذاذه ىأر دقا هآر نيح ملسو هيلع

 ريبصب وأ علام ىد حربام هللاوف لوثقلل ىلاؤ ىدحاص هللاو لتق لاق كلام كليو لاق

 قو هللا ىناي لاق ماسو هيلع هللا لص هللأ لوسر ىلع فو ىئىح فردسلا اعذاوتم

 كف - هيلع هللا لص ىبثلا لاقف رهنم ىلاعت هللا ىتاتاف مهلا ىتتددردق كتمذ هللا .

 جرد ٍفريملا هدر هنأ فرع كلذ مهم ا نأ مشت ناك وطقرك روس ةعأ

 هللاىلص هللال وسر لؤق ةكع او..سيدح اوناك نيذلا نيملس 1 يبد رغا 20-

 هيلا مهنم ةباصع جرخدحأ همم ناكول برح رسم همأ ليو ريصب ىبال سو هيلع
 هللاوذ الحر نيءبيسنع بيرق هيلا مقجا ىتح ريصب ىبإب قول لدنج وبأ تاغناف
 مهلاوعأ اوذخأو مهواتقف اهل اوضرتعاالا ماشلا ىلا شيرقا تجر ريعب نوعمسلام
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 ( ل ٠١ 4 نورشلاو سضاسلا هزل
 1 دز اخ تر هللا ءدشانت ملاسو هيلع هللا لص ئنلا ىلا نشلرق تلسراف

 نع هللالزناو ةنيدملادبلا اومدقف ماسو هيلعمتلا ىلص ىنلا ميلا لسا نم
 تناكو ةيلهأجلاةبج غل قح مهع م كيدناو مكنع مهيدبأ فكاىذلا وهو ل-حو

 ,و هني اولاحو ملا وراها من اورق ملو هللاىن هنا اورق ل مهنأ ميج

 2 ا نيللى ههه ىعو هنم ظافلأ ئوش هلوطب ىراخلا هحرخأ تيبلا اذه
 مهل شيحب لازام هتلاوف هلوق ىلا هداحصأ نم الحر هاطعأو هتنانكن م امهس عزنف هلوق
 1 قىح سيلحاي انع فك اولاقف هلوق ىلا ةيقلع نب سيلخلا اوثعب مث - هلوق امو «ىرلاب

 550 ىلا هللادنع نب د# هيلع ىذاقام اذههلوق انهو » هنىكرتاع انسفنال 3

 ٠١ ىل انمحر هلوقىلا ملصلا ةصق ءازبلا نع ىورو هلوق اهممو «تيبل انيبو اننيب اولخي ذأ

 "7 لدنجابأيأ لاق ماسوءيلع هللا كه هتلاوسر نا ثيدحلاىفو هلوق انهو هىرهزلا ثيدح
 . هلوق اهنمو هاقح هللا ىن تالأ كلقف ملسو هيلع هللاىلص ىنلا تيتاف رع لاق هلوق ىلا

 . هذهف تانمؤم ةودن ءاح مث هثدح ىفىرهزلالاقو هلوق ىلا سابع نباو رع نبا لاق

 عضب هلوق -*[ثيدحلا ظافلأ بيغ حرش ]ن- همصيخت ىف ىراخملا اهجرخم ل ظافلالا
 " دحاولا نيبامليقو ةعستلا ىلاةثالثلا نيبام وه عفيدق 0 كلاب هدعلاف عضيلا ةرمشع

 ءايحأ مم شيباحالاكل اوءجدقو هلوق ءاسوساحىأ هل انيع ثعبو هلوق» ةرسشعلا ىل
 نوهااو مهو شرق ءافلح ,هلقواشيرق مهن رام ثيل ىنب ىلا اومن اةراقلا نم

 لاش ليح تحي اوفلاحن ةعازخ نم قاططملاودبو ةانم دبع ن:ثرطاوشو ةعزخنا

 : مهعمجل ك كلذي اومس ليقو ةكم لفساب داو مسا وه لفقر كلذب اوم-# شبح هل

 ىأ اوذفنف هلوق « نيصوقنم ىأ نيرونوم اودعق اودءقناف هلوق + عمجتلا شيبحتلاو
 هلوقو *ميغلا علام هنو عضوم مسا ميمغلاب ديلولا نب دئاخنا هلوق «اوصلخو اوضم

 ةرتقو هلو « ودعلا رانخأ ىلع اوءلطنل 0 ىدن نيب نوثعبب ةع اا ةعلطلا ةعبلط

 سعاالاب موقلا ماع ىذلاريذنلا اريذن ضكرب هلوق «داوس دعم عطاسلا رابغااوه شيلا

 تفقوت امل اهنا ىنعي اوضقلات ال > هلوق * ةقانال رحز وه لح لح هلوق» ثداحلا

 هللاىلص ىنلا لاّتف سرفال نارآ اكو هو اهقلخ ىف اللخ كلذ اونظ ترقهقو ىثملانع

 .اهعنمىأ ليفلا سباح اهسيح نكلو اهقلخ نم كلذ سيل ىأ ت الخام ماسو هيلع

 ىنلا ةقان مسا اوصقلاو ىلاعت هللاوهو كم نع ليفلا عنم ىذلا ا
 ا 0) ]دلوف - نذآلا يش وهو اوصق نكت ملوي سو هلع 0

 ادب مايقلا بجيامو هضورف ىهو ةءرح مج هللاتامرح اهبف نوملث»إ ةيضقو
 اهديدشتو ءايلا فيفتي ةيبدحلا ىصقابلزن ىتح هلوق» هوحنو مراة مرح كلذ ديرب

 ةكمو ةيببدمخلا نيبو ةرهشلاروهسم دنع كانه رثس تيعس ةريكلاب تسيل ةيرق ىهو

 راصقلانبا ٍلاقو مران هىه كلام لاقو. لدأسح عمست ةضدملا نيبو اهنيو 0

 286 ىثلاذخأ ضريتلاو هلةدامالا ىذلالئاقلا ءاملادقلاو علاطملا ىف هاكح لا نم

 0 ىرلاو تضافو تعفنرا اذا ءاملاب ركلا تش ثاح لاش ئرلانش 4 لازاؤ هلوقو هذ 10

 1 2 7 «دض)



 هللالوسر 0 ود

 كلذ هتقنو هرسس عبضو» ناكاذا نالف ممن هس

 دادعأدعجو ن نواح ل عطقناال ىلا يثكل دم املي دخلا ءايمدادعأ 1

 اهدإو ىوش نأ للا تْعَصَو اذأ ةقانلا ىهو دفاع عج دوم !لدقاطملاذ و

 اهعم ةقانلاىهو لفظ» لاما ورجل و ذنم لال اهلتأل اك

 هلوق «نابصلاو م نامه دا يك كلذ 0 4 :

 تالعح ئأ مهيأ ددام هلوقو مق تو ميترضأ ىأبرملا تك دق

 هلوق بعتلادعب ةخارلا مخابم اكو اوجارتساعأا وجدقفالاو :

 وهو قنعلا ل بخ ةفلاسلالقو ”قفلا انصفط نات 1 5-5

 حايتحالا نه كا 0 7 تاساتسادإوق سعت 7

 مان ناب راققتم حايتحالاو 0 3 ه1 1 ْ ا عاقبا

 صصما هلوق » هق نم كلذ دعا ريدح ىأ ل . قيل نأ ندا 6

 نم ةشاحخلاى هو ةضفاخلا هعطقام رظبلاو مهل هنودبعي 0 مسا

 كلدي الولهإوق *مهتسل اف رود مهلاقش ظفالا اذه ناكو ةأرملاجرفىف ن 2

 ةغاامالوهو رداغنءلودعمر ,دغىأهلوق» هريغ لبع ن ناسنالاه.نتعامو ةمعتلا

 فالخداشرلاودشرلاو ىغ ةطخو دشرةطخاشدشر ةطخ مكيلع ضرع

 موقنهوهو هلوق هةماقتساو ىدهىاعذاو اًقرط ر م باطدق. هنأ هتمدا

 اهباقر لمح نأوعهاهداقتو ةرع وأ حف تيبلاىلا ىدجت لبالاىأ ندبلا

 راهشالاو ىده هنا كلذب لعبا هديغوأ لمنوأ رجهشلا ءال نم ةدذ

 أ هيلع ليست ىدهلا 1 هلوقو < هيلع مذ ليسيف مانسلا كنا

 لجر وهو زركم اذه هلوقو « هيناح ىأ ىداولا نضرعنم ليسلا 3
 8 هيلع ىخاقام اذه 0 0 00 قلانع ليلا

 ريثالا نءالاق 100 هلو .ديقلائ كنوع ناااه 0 0

 ىلدقلطأ وأ مرغءالو عون دبع 1 اح هلعحا 2 اح 5

 اذه ىف اص امهالكو لظفاطاو ةئاكنأو ةراحالا نموه

 كا 1 1 8 9 3
5 
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 غلب ا 0ع اا اوكعم ) ٍىدهلا 2 ىأ كودصوف ىلع اقطع هبصنو ةيعكلاىلا ىدمام وه ) ىدهلاو

 : رصحلا نا ىلع لِلَذ ادهوبحب ىأ 0 هيف لى ىذلا هناكم ( هلع (َ كنب ليعيس قاس مالسل ا هيلع ناكو لاح اذ 1

 نونمؤم لاحر الولو (ىنم وهو ٠ 1 دوهعملا لحما 4 نورسشءعلاو س داس ١ ءزلا م دارملاو مر |هيده لع

 221( تانومءاسنر

 لاحرال ةفص (مهولعت)

 (مهؤطتنا]) اءج ءاسنلاو

 نموا مهنه لاعشا لد

 مهو! عت ىف بوصنملا ريمكل ١

 منا (ةرمم ميم كييصق )
 هلع نم ةلعفم ىهو ةدشو

 ههركيامءاهداذاءا ىعىنمع

 ةرافكلاوهو هيلع قشيو

 ةلاق ءوسو أطخ هلتق اذا
 لهاب اولعف مهنا نيكرشملا

 نهانب اولعفام لثم مهند

 رصق اذا مثالاو زييع ريغ

 ناي قلعت ( اع ايق)
 مهؤطت نأ ىنعي مهؤطت

 ةرابع ءطولاو مم نيملاعريغ

 ىنءملاوةدابالاو عابالا نع

 نيلسملا نمموقةكع ناكمنا

 ريغ نيكرشملاب نوطاتخم
 الولو لاف مهن نيزيقتم

 اسانأ اوكلهك نإ هال
 قاف نينمؤم

 نيفراعريغ مث و نيكرشملا

 ماع
 امك ةعفو ا ةوركم

 اسوبحم( انوكعم ىدهلاو)

 هرحم* ( هلم غلب نا )

 هوغلبتنأ اوكرتي للوقب
 (تونمٌوملاحرالولو).رعم

 د نس ةملسو ديل ولا

 نا (مهؤطتناع هواعتل) كك :'(تانمؤم ا ليهسنب لدن >وبأو 3 هعسسر نب شايعو

 ةلالدل قود الول باو>و م نيملاع ريغ مهؤطت 2-5 مهؤطت ناب قاعتم 3 ملع ا

 نودالاب ىضرت مل ىأ ام ىضرنال ىلا ةيضقلا ىأ ةيندلا ىطعن لف هلوق « عضوملا |

 ةكم ىلاىدجامىدهلاو ةببب دحلا ماعناك كلذ ناىلع لد ه5 هل< غلبت نا اذ وكم ىدهلاو

 دارملاو هرحت هيف لح ىذلا هناكم هلو لوعفم ىنمع ليف وهو ىدهلا ”ئرقو
 لوسرلا هرخن انا الاو هريغىف رمننا زوال ىذلا هناكمالىنم وهو دوهعملا هناكم
 رصحلاىده عذمناىلع ةيفنل ة< ضب الف رصحا ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع
 مهنايعاب مهوفرعتمل ه# ,هولعت مل تانمؤم ءاسنو نونمؤد لاجر الواو  مرآاوه

 لاق مهوددبلاو م اوعقوت نا مهوأطت نا #9 نيكرشملاب م يطالتخأل

 يلا تبان دنقملا ًاطاوا ح ىللعأطو انتئطوو

 فئاطلاب داو وهو جو هللا اهئطو ةأطو رخآ نا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 لدب وهو سودلا هل_صاو اهب مالسلاو ةال_صلا هيلع ىنال ةعتو رخآ ناك

 ل للا

 مح نم 3 مهم مكيصتف 0 مهولعت ىف مهريعك 0 وا ءاسنو لاحر نو لاعشا ْ

 ريبعتو مهلع فسأتلاو مهاتقب ةزافكلا وا ةيدلا بووك هوركم # ةرعم © |

 ريغب لف ههركيام هارع اذا ءىعنم ةلعفم مهنع ثحلاىف ريصقتلاب مثالاو كلذب رافكلا

 منيلهاح نيرفاكلا رهظانيب نينمؤم امان اوكلم نا ةهارك الول ىنءملاو هيلع مالععلا

 ىنءملاو سرفلاج رسل باكرلاك ةقانلاروكل زرغا هز رغب كرنتسان دلو ءانندىف "1 ةالاو
 قا ىلع هناذ هلحرزرغ بكاارلا لحر قرافتال ام ةعاس هقرافتالو هبكسق-اذ

 اهب بحتيو هركي اه مقاولل لاقت ةلكمذه هما ليو هلوق «هكرتدحالزوجنال ىذلا

 تشمل رعسملاواتدق 0 10 لي ايا رالا] تزعم لاقي اهدقوؤم ىأ لنرخرمتم واشنأ

 ًأهللاو هلحاسو هبناحنيساارسكب حملا فيسو رانلا هيدقوت ىذلا
 مكوعنم ىأ مكودصو 3 1 اورفك نيذلا م 5 ليجفز زع هلوقف ةب آلا

 اع 010 ئدهلااودصو ىأ * ىدهلاو 3 2 1 نأ مارخلاده-ملا نع

 اسوم ىأ 3 انوكع دم 0 ةندب نيءيس تناكو ماسو هيلع هال هللال وسر ايفان

 رم لاجرا الواو ٠ 0 وم رومرحم "ل ثيحو هرم ىأ 5 هلحم غلي نأ ©
 نأ 0 مهوفرعت مل ىأ 3 مهولعت لو هم ةكع نيئءضتسملا ىنعي 4 جانب و ءاتنناو

 ليقو مثا ىأ 5 م طع ريغب ةرعم مهم كيصتف جاسر لتقلاب ىأ ه4 ممؤطت

 ةارللا رادو نمثملا لتاق لع تحوأ هللازال أطخا لق ةراقك لق ةيدلل

 نولوقبو مكتوب نيكرشملا نا وه ليقو ةيدلا نود ةرافكلا هناعا لعب ىل اذا

 تانمؤ» ءاسنو نينمؤ» الاجر اًوطت نأ الول لوقي ةقثملا ةرعملاو نيد لهأ اولتق
 تا ةئيساوأ هاما دن , مك زابف مهو اعل ا

 ريسفتامأو

 َّق ركل 3 هزيدش فودمالول (

 «(لوخد)

 نونم ود منأ اول كنا ريع نم ع رش لتقااب يع كطلسا كلذ الولمتا وذيد 35008 ّن م( مهنم 6م كبيصتق) مهولتق



 ريخلا ةدايزل هقفوتى ىأهتجرو هلال 2 دل بيذعتلا عنمو ف كلا ناكل اق هناك نينم ملا نم مهرهظأن يب امل انوه 0

 باوجو نب رفاكلا نم نولملازيعو اوقرفتول(اوليزتول) مهكرمشمنم هيفبغرنم مالسالاف لخديلوأ مينمؤم ةعاطلاو
 نوكيو دحاو ىنمهىلا امهعجرلنونهؤ:لاحر الولل ريركتلاك اوليزتول,نوكينأ زوحنو واباوح هنع ىنغأف وذحالوا
 فرسلاب مهانبذعل نيز زيق* اوناكولو تانموم ءاسنو نينمومالاحراؤط:ناالواو هريدقت باوجاوه(اورفك نيذلا انيدعا )

 ركذاوأ تقولا كلذىف مهانيذعاىأ انيذعما شيرقىأ (اورفكن يذلا لء>ذا) ىف لماعلاو (اهلأ اباذع)ةكملهأ نه ( يم

 ةيمح دارملا (نينمؤملاىلعو (حقلا ةروس) هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزناف - 1 125- ةيلهاجلا ةيج ةبجللا هبولقىف )

 لدامل ةلع 46 هتجرف هللالخديل لف مهنع مكيدبا فاكامل هوركم ,هك الهاي كدصيف
 هللالخ ديل كلذ ناكىا نينمؤملانم اهيف نمل انوص ةكم لهانم ىدبالا فك هيلع

 وات مبكر شم وا مهينم وم نما ءاشي نمي مالسالاو ا ريدا ةدايزل هقشوتىف ىا هتجرىف

 مهنه اورفك نيذلا انيدعل 9 اوليزت ”ىرقو ضع نم مهضعبزيعو اوقرفتول ه#اوليزت

 انيذعا فرظوا ركذاب ردقم «اورفك نيذلالءجذا ٍ» ىسلاو لتقلاب 45 اهلا اياذع

 هللالزناف# قالا ناءذامنعت ىتلا##ةيلهاجلاة يجف ةفنالا ه6 ةدللا ولة ىف كودصوا
 ةالصلاهيلعدناىورام كلذو راقولاو تابثلا ,مبلع لزناذ 6# نينموم ا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس

 اوثعب مهلاتقب مهامل مالسلاو

 *#ءاشينمهتحرىف هللالخديل »8 ببسلا كلذ نيبو مكتب لاح هنكلو ةكم لود

 * اوليزناوا ظاها وخد لبقو علصلادمب ةكم لهأ ن 376 ءاشينممالسالا نيد ىفىأ

 ىسلاب ىأ 46 اهلأاباذعنم اورفك نيذلاانبذءل 9+ رافكلانم نوئمؤملا نكمتول ىأ

 مث اوايزتول ىاثلاو لاح الولامهدحأأ نيمالكل باوج انبذعا ليقو مكيدياب لتقلاو

 لاق هنو ىأ طتحدف تائمؤلاَو نيسؤلا نم شب نم مترف هللا لا
 نينم لل نقيس سلا عفداك رافكلا نع نينمؤملاب فدي. ىلاعتهللانا هي الاى

 ىأ # ةيجلا ٍميدلقف 0 لءجذا 9 10 هلوق د ةكم كرشم نع

 تبيبلان ع هباعدأو ماسو ةيلعهللا لص هللالوسراودص نيح كلذو بضفلاو ةفئالا

 هالوعر ما ا محرلا نجلا مسن او غاو ه2 ئدهلااوءنمو

 اولخد مارا دخت انيلعنواخدي مث انناوا وانءانبأ اولتقدق ةكملهأ لاق لدقو

 ةيج © هذه تناكف انيلع اهنولخدبال ىزءلاو تاللاو انه مغر ىلع ائيلع

 6 نينمؤملاىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللالزناف ل ممولق تلخد ىتلا هك ةيلهاجلا |

 نب رك ىزعا ادع نب بطيو>و ورع 0 ليهس

 ةفنالاىه اورفك نيذلا

 راقولاىه :ونينم وما ةنكحو

 هّللالو_سر نا ىوربام

 لزئامل سس و هيلع هللا ىلص

 ليهس شي رق ثءب ةيبب دولاب
 نب بطيو-و ورع نبا

 زركمو

 اوضرعي نأ ىلع صفح

 ٍلسوهيلع هللا ىلص ينل ىلع

 كلذ هماع نم عجرب نأ

 ةكم شيرق هل ]2 نأ لع

 ؛ مايأ ةثالث لباقلا ماعلا نم
 مهدي ل و كلذ لعفف

 ىلعل مالسل هيلع لامتف اباتك

 سك هنع هللاوخر

 ميحرلا نجسرلا هللامس

 فرءنافهءاعحأو ليهسلاقف

 كمساي بتكانكلو اذه

 اذه تتنك لاق م مهللا

 هللالوسر هيلع لاصام

 كنا !ءنول اولاقف ةكملعأ

 ىزءلادع

 مالسلاهيلع لاقذ ةكم لهأ هللادبع نب د هيلع لاصام اذه بتكا نكلو كانلتاقالو

 هللا لزناذ هنم اوزتعشيو كلذ اوبأي نا نولسملا مهف هللادبع نب دحم انأوةهتنآلوسر ىناديشأ انف نودرباف با

 | ( اوايزتوا ) منم كلذل الهأ ناكنم (ءاشينم) هنيدي هتلاءركي ىكل ( هتجرو هتلالخديا )
 اعلأ اياذع مهنم ) ةكم رافك ( اور مك نيذلا انذدعا ) م ه دنع نم اوقرفتف م هه رهظأ نيب نه

 نونمؤملا ءالؤد 1

 تلا: 0 536 هللا ىلص تلو رد ةدماجا ةيج ةيا ا راقكس (اورقك يذلا )

 ةيجلا م «ينءبهذاو ( نينمؤملاىلعو هلوسر لع هكيناط ( ةكم هللا لزءاف )



 1 ل ىأ( ايورلا الإ طاودسم) ( اهكلاصمل اع ريوعالا ىرتف 0 3 ا هاتان |.هأتن

 1 لسوأو د ,اخلا 0 ع ا بذكلا ا «نورقعلاو سداسلا ءزآلا) نع ع هللا ىلاغت هيدكي ملو

 هيلع هلل اودهاعام اوقدص

 0 الوعر نا ىور

 ليف قا ماسسو هيلع

 ةس دخلا ىلا هحورخ

 اوخد ذق هباصأو هناك

 اوةلح دقو نينمأ 6

 ىلعايؤرلا صةفاورصصقو

 اوسسحو او> رفق ةباكأ

 اولاقو مهماعىفاهولخادمهنا

 هللا لصدهللا لوسرايؤ رنا ٠
 رخاتاملف قدح ماسو هيلع
 ا نب هللادبع لاق كلذ

 الو ائةلخام هللاو هرنغو

 روهسملا انبأر الو انرصت
 ( قلاب ) تلزف مازخلا

 هقدص ىا قدصب قاعتم

 هنوك ىفو ىأز اميق
 اسلم اند فوك
 ةتلازا هيك أ قلاب
 ءاالتالا نم هيقام كلذو

 صااخلا نموا نيبزينعلاو

 ]| زوو ْض مس هءاق ىف نهنيو

 اما اه وللا

 ) مهنزلأ و)

 هتلاالادلاال ( ىوقتلاةلك )

 قحلأ اوناكو ) هللألو هس رك

 ١ ماس مايا ةنالث لباقلا نم ةكمشيرق هل لكنا ىلع دءاعنم جربنا ءولأسبا صفح ١
 مالسلاو ةذل كلا هيلعلاقف اباتك مهن اوك

 | علت مر كس بك اذه فرعنام اولاقف ميحرلا 000 ْ

 . ميحرلانجرلاهللا مسب وا ةداهشلا 3ك (ىوقتلا ةلكرهمزلأ وو 0 || 0 1 2 ماع ا

 ذالددحو هللا الا هلاال ٠

 «ا,يقح أ اوناكولل مح رلانوحرلا هللا مسن ى هىرهز | لاثو هللال وسر رد هللا الا هللا الئ ه

 ملْسو هيلع هللا ىلصب ١

 ١ روهسملا ا
. 9 - ُ 55-2 2 3 

 1 اولخدي ملو اوقرصنا اذك كلذ مهعاع 7 للحاد معا اويسحو ا

 |١ .نجرلاهللام معلا 0-2 هنعهللا ىخرىلعل

 أ امو تيبلانع كانددصام هللالوسر كنا ماعن انك ول اولاقف هك لح تاور 0

 ]| ةالصلا هلع ىنلا لاقف ةكم لها 0 د هيلع اصام اذه بتكا د لاننا
 ّ .ةيكملاهقالزناف مهب اوشطمو كلذ اونأين أ نونءؤاا مهف نوددر رام ب ل مالسلاو

 5 ْ ىوقتلا ىلا ةىلكلا ةفاضاو دهعلاب ءاف ولاوأ ت تاّشااوا مهل اهراتدا هللا ل وسر 6 < وأ

 اهل لهأتسملاو : اهلهاو 2 مهريغ نه هيام. قحا اوناكوإ# اهلها ةلكوا اهميس اهنال

 | هكايؤرلادل وسرللا قدصدقل 8 هل» ريو ”ىشلكلها لعف *«ايلع “ئشلكب .هللاناكوزإ

 ١ ضعف اورصضقو اوةلحدقو نينمآ 0 اولد هباحاو هنأ مالسلاو ةداضأ | هك ماع أ أر

 مهضعب لاق 2 يف مههاعف ةزك كلذَنا اينو ام او>رفف هناا ىلع ايؤرلا

 هك قحاب 9 هايؤرىف هقدص ىنعملاو تازيف تببلا انيأرالو انرصقالو انةاحام هللاو
 | نوكأ روحو لباقلا ماعلا وهو هلردقملا هتقوىف ةلاغال نئاك آرام ناف هب اسيتلم

 ترانكلا ند زمملا 0 دصقلا وهو قحاب استلم اقدص فاك ودحم ردصم 1 قلاب

 ا
/ 

 * هلوقو لطاسلا ضيقتوا ىلاعت هللا مساب امأ سك 0 ناو هدف لزلرنا او 0 اعالا ىلع

 ب 0 ع ةليض 4 1 1 ِِع
 !  نبالاق## ىوتتلاةلك همزل او وط مهلاتت ىف هللا ن وصيفة يبا نم هل دام مهلخ ديال ىتح ىأ ٌ

 '” ىوقتلا ةكرغ نباو لع بي ع ثيدح لاقو ىذمرتلا دج ر خأهتلالاهلاالىوقتلا ةلكسابع

 قاسارالاءاطعلاةورب دق ”ىث لكل ءوه 0 كلملاهل هلك نر

 00 0006 هننانال هللا ماع لع | 00 4 6 وي ةكمر نك

 ىث لكبهللا ناكو 0 حالصا ورب وبلال ا!سودنل !ءدللال 1 صد د
9 

 1 ال امونينم ل0 :وقعلا نهدنوقعتلا اك امورأ امكلا |

 م

 0 0 لاه هلوشاوب هللا ىدصدق# 28 ىلاعت

 آ| ]|| بر نأ ةي آلا نه لوز بيس 4 0 يا لا 4 :
 ] لخدي هنا ةنم د اىلا جرح نال ةزيدملاب وهو ماتملاق ع 0 00 :

 : ع 5 ا 7 -

 او>رفذ هناك أ كلدت ريداق مهسّؤر نوءاحو نينمأ هياعحك و وه مارد

 ! ١ ا لاكو كلذ ىلع َّى

 © نوقفاثملا ز

 وهج مس وتم

 (اهلعأو ):هللاءاعىف. هللالوسر دم هتلاالا هللا اذ(

 5و [ | هلودترا هلئا ىةح ( هلوسر هللا ىدص دقإ ايلع) نب :م و ةما نكلا ند ) 0 لك هللا ناكو ( امدلا 4 0 و

 ءاقحإل ماسو هيلع هللاىلص ىنلا لاق ثمح قدصلاب ( قلاب ايؤرلا )
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 # هللاءاش ناو 0 تاوح ىلوالاىك و هاوح هك مار اد

 7 ا وا 30 ١ و 0 56-1 24 3 ١ أءءا 5 دادءلل 8 1. :ةكيعلا -_
 أ

 3 ٠ 5 1 ١
 لد ركل 0 َ لاح نينعا 2 3595 ل مالاسلا هلع ىلا

2 
 واكل 2 نلدرد ارم كسب انتا ىأ ف ني رعصق-و م 2 و رنا 2 8 ض رتسم

 ِ نيد بق هيت 0 001 رة خام م1. كلددعإ نوءاحال ى 2 5 و | وأ ّ لحب ١  3 . 0عك 2 1

0 000 5 
 ل 7 داو 2 حن ناد قع 2 كاد رود 8 رش كلذ. 410

 ىلع ,! ىذلاوه رف دروعوملا معا زا ىلا ندب وا توام هيلا حوزتسيل ريح مق

 مالا الا ندبو +6 لا ندو ف هللا الو هدنم وا هي ايتلم # يدهلا لورا |

 ع

 هلال هد 1 5 9 06 لا ارب ل رو: من رعانلا 5 ا

 17 فنار ماسو د هلع هللا لص ل ادد و 'فدح و اند رقاق -- هيلع 2

 رحأ ىلا طراق انس اصخ قناعتي 1رذ ىنالا عتجا 0 ريدا ا! ل

 هود لص و 2 0 كدلك ةهنغث هدد 2 ىدللو 2 لاق هلال و-راب ١

 نارا ىلا ايو ركل هزار ككل و ةصدعا هلوقو ليقملا عدلات نك ا

. 0 
 د دعت هاعكاو ع لدد ا هيب هدأ كا د رش ق اهابا انا ىلاايد ل

28 3 1 3 

1 
 ان حس 1 0 ل د 1 01

 0 2 انننو نا نود. لدف ,ندضو قد ءاز ىدئانطلا ىف علل
5 3 0 

 وا ىلايت ملياواععا ا
 . 40 ١ ١

 ارظلا دوعدلا ةلح دل يو هءاود ولاابلا دضوع ىذلاىذلاب اعست
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 هلياريد فانا ْن هاك هناعتال ماد ودلع هلنا ىلع هلل لو- ر لو و ندحدتل 0 1 1 ا ا ا 7 ١ ا + 5-0-7

 د 2 0 هللاءاش راق كلذ ناقدنا ماو هماع هنا ىلع هللااو- نع ل> وزع |

 - 0 1 ناوش الو هل ا 0 ب1 ايل هاوخسب هلع 2ك

 0 ما و هللا دأ ءزاهذأ ىمع نا للف و هلناءاشي نآآلا ادعكلذ
 | 3 4 ِء ١

 د تل راد 0 نواو لو>دلا نودنر نونمؤملا اكو ةبدحلا ٌ
 2 8 , ١ ةدحش ل 00-7 2-8 2

 د ا مقا ا و ىلناعت هنا هئيشع نكلو 6 :داراو مكتوشالا

 0 0 1 8 د35 م 1 لا "2-0 0 هماخ 5 لص أ وع 5 تا د 1 مل ل او دلان دال ا
 50 500 7 1 -ِ ا 2 1
 دح ا 3 1 مد مو ه1 1 ا 3 تول قتيلا هل هلام 23

 ل
 .٠

 . لحكو مالا -- 0 0 2 0 هلوقع هنو 0 قب 0

 1 كو لوح د ني ا < 5 ناخذ دا ماا 5 6 ىكا 8 و 0 ماع : 1 سلا 302 وك ا نك د م قا ال ل يتاح , ِء 3 7 3

 3 15 ا 3 0 : < نر ل ل | 1 7 7
 لاق لو هِساّمْلا هند 'ىف َْع 9 ودعت ن ما 2 و ثراخع ءاو نيم ْوملا ءذحاوا اه

 ا : لوح د لتقنمىا ضم كلذ د نك لد ٍ كي 0 : 0 . منظف | م 1 ل ا ل . ١

 ا
 1 ردو نع هل 36-3 يزج 6 : ها : وو الآ هاذ ةيربدخلا ا |

 را

 2 نأ ك”لذو انو ١ 5 درج ١ ٠ لا ص ىلا نددو ىدهلاب 0ك ,لسرأ ى ِءذلا

 للاعت هللا 10 . ةياكحت ( هلل ءاشن) ا ممل ١

 نمو هناك الةأ وصدر لاةاع' || ا

 ١ ءداسأ م !

1 8 5 1 4 
 (نييدأ ( هنن ندنعمو

 ك1 ا ا ب سب هس مح بسب ل هس بسم ب سوم سستم حاس تس ع سمسم. * موعد حسببس سيجو يس سس . يبس + عبس سس



 اذ ققح دقل و سا و نيكرشملا نايدأن م ةفلتخلا نايدالا ديرب نيدلا سنج ىلع(هلك ندلا ىلع) هملعءل (هرهظنل)
 ورىلع قبال نيح مالسلا هيلع ىسعلوز دنعوه ليقو ةبلغلاو ةزعلا هنود مالساللوالا طق انبد ىرتال كناف هنا

 :: ىلع اديهش نسحلا نعو نئاك ءدعوامن ا لع(ادمهشهتلاب قك و) تايآلاو ججحلاب هراهظا وه لدقو رفاكضرالا

 اال رأ ىذلاوه هلوق مدقت دعوه ىأ ادتمربخ(دح) لاحوأ زب اديههشو اديهشمهتلاءافكوريدقتلاو هنىدرهظسدنا
 تمدح وأ (رافكلا لعءادشأ) ريلخاو أديم هءاحص أ ىأ (هعمنيذلاو) ريصنهنلع فقو (هللالوسز) هربخ ًادتبمو أ هلوسر
 ربخ ءادشأو ًارتملا ىلع فطع يه مع يح هعمن.ذلاو ؛ نورشعلاو سداسلا ءزخلا ) ناب فطع هللالوسرو

 ءاجر) الغ ءانعمو عيا
 وهو نوفطاعتم ( مهني

 ديدش اءجامهو نان ربخ

 ىلع ةلذأ 0 محدو

 نيرع ةاكل ا ىلع نعأ نينمؤملا

 لع مهدد نه غلب

 نوزر<:اوناك منا رافكلا

 مهانأإ قزات نا مجامله
 نع ممنادبأ نمو

 مهجحرت نم غلبو مهادبأ
 ىربال ناك هنا مهن امدق

 هّحاصالا انمٌود نمؤم

 (امكر مهارت ) هقئاعو

 نيدجاس(ادصم) نيدكار
 امكرنأ اك ناح (نوغتب)
 نمالضف) كلذك ادع»و

 اناوضرو هللا

 || هدبع ادحناوهتناالاهلاال

 هيلعيا (هرهظنل) هلوسرو
 نايدالا ىلع( هلكندلا ىلع)

 ىتح ةعاسلا موقتالف اهلك

 ملاسم 1 ماسمالا قبال

 ناب (ادهش هللاب قكو)
 ه ْنَمآ نم ل 3 رك ىنعي (هعمنيذلاو) و رعنب ليهس ةداهشتنم (هللالوسر دم) هللاالا هلال

 ناك امداسف راهظاواقح ناك ام حب هلك نيدلا سذج ىلع هيلءل# هلك نيددلا ىلعءرهظياو# ١

 دبك أت هيفو نولسملا ,هرهق دقوالا نيد لهانمامذا هلها ىلع نيطسملاطءاستواالطاب |

 تازحتملا راهظاب توين ىلعوا نأ اكمدعو امنا ىلع« ادمهش هتلاب قكوقق ملا نم هدعوامل |

 ري> دو ةفصهللالوسر نوكي نا زوو هءدوهشملل ةئييه ةلج #هللالوسردخم# |

 ٍْ ءاجر رافكلا ىلع ءادثاوقتامهربتو هيلع قوطعم « همم نذااوؤ# ًادتموافوذحم

 أ موشي د فلاخ نه ىلع نوظلغي مهنا ىنعملاو متر مع ءاجرو هد هج ءادشاو 3 مهما

 ١ يارس اعكرمها رتوغنب رفاكلا ىله ةنعانينم وملا ىلع ةلذادل وقك مهنيب اميف نوجارتيو

 | ىضرلاو باوثلاهاناوضر وها نمالضف نوذنتب 9 هتاقوا رثك |ىفةالصل ابن ولةتشم مهنال |

 ا | انيس نوكف هفالخ عقيف سانلا ثدحعف 0 ماسو هيلع هللا ىلص هلوسرىربال |

 ||| ىذلاوه هوقو قحلاب ايؤرلا هلوسر هللاقدص دقادلوش ايؤرلاسعأ هللا قت لالضال
 أ ا هلوق وهو ةكم لوخدو ممثلا عوقو ناب هيفو قحلا نبدو ىدهلاب هلو سر لسرأ

 || اهلك نايدالا ريصتف اهلكنايدالا ىلعديوقيو هيلعي ىأ ب هلكن بدلا ىلع هرهظنل ل |
 ٠ ةيلست هيفو ماسو هيلع هللا لص هللال وسر هنا ىف ىأ ه4 ادمهش هتلاب ىقكاو 8 هنود

 نع هان د دهام هللا لوسر هنا ملعنول ر افكلا لوقنم 1 مما كلذو نيئمؤملابولقل | ٠

 | نور رعد امش هتلالوسرهناىف ىأادهشهللاب ىنكو ىلاعت هللا لاقف ت دبلا 1

 أدتبا مث ةلاسرلابهادهش سابع نب !لاقدلوسر لس ر أهلوق ىف هركذ ةقبسىذلامللا لوسردحوه
 ىلع دسالاكءايوق أ ظ الغ ىأ كر رافكلا لعءادعأ 5 نينمؤملا هياحص أ نم دعم نب ذلاو# 25 لاقف

 | دلاولاكضعبا مهضعب نوداوتم نوفطاعتم ىأ 5 مه :دب ءاجحر ,و* نأ ةفآ رمهيف مدخ ًانالهتسيرف ظ

 ريخأ# اد ءاءكر هارت هم نب رفاكلا ىلع نع آني ولا ع ةاذأمهقح ىف لاقاكدلو ولاعم | ْ

 ةنملا ىنعي ّ هللا ٠ نمالضف 0 نوبلطي ىأ 4 نوغت 0 ارباع مهسوادمو يالسترثكن ع

 'بلطي هلادلمعإ 0 ةفيطل هيفو منع ىضري نا ىأ  اناوضرو # |

 هعم نيذلاو هلوق ىفمهضعب ركذوارجأ هليفتبال هلمعب ىبارملاو ىلاعت هللا نه هرحأ |
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 هللانيدىف ايوق هللا ءادعأ ىلع اديدش ناكر ع وهو ةظلغلاب ( نافكلا ىلع ءادشأ ) هللا نيد ىلا رافكلا وعييهعم ماقو

 معلع ةقفنلاب نييإسملا ىلع اراب ناك نافع نب ناثع وهو نوراي مهني اممف نوذ اوتم ( مهدي ءاجر ) هللا لوسرل ارصان
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 1 | ليقو الصأ مدش كم ردصن نأ مكل ىنبال ىأ مدقتلانم ةكهإورو هللا ىدب نيب ْ

 ظ

 || امنالو هلوسرو هللا ىدينيب اومدقتال ىنعملاو هلوسروهللاىدي نيبالعف اومدقتال
 ]|| هللالوسر مارتحا ى ا ةراشاهمفو ملسو هيلعهتلا لص ىنلادنعامدقت مكسفنال اولعال ليقو

 لبق لمفوأ لوقت اولتتال ىنمملاو هيهاونو ءسماوال دايقنالاو ماسو هيلع هللاىلص
 ْ ةنسلاو باتكلا فالح اولوقتال ل يقو هلعف نا لبقوأ ماسو هيلع هللا بص هللا لوس رهلوش نا

 ١ ا عطب نالدق اوحندتالىاىحعذالاموب خذلا قهنا رباحن ءىورف هي ' الاىنعنقاوفلتخاو ٌ

 : اوديعينأ وتساب اس ىنلا لبق اوحذ اس 00 لو ْ
 ا هنادبام 1 نأ ملسو هيلع 0 هللالوسرلاق لاق باعنب ءارباا نع (ق) عذلا

 نأ لق حيذ نمو انتنس باصأدقف كلذ لعفنف ركتف مجنرن مث * ىلصن نأ اذه انموبىف
 انيط> لاق 2 5 ضتمرتلاد از ىثى كسنلا نم سل هلهال هلع موه اعاذ ىلصي |

 نع ىهلاىف هنا ةشئاعزع ىورو #ثيدخلاركذو رحتلاءوب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا |

 | ىذلامويلاف ماصنملاق رساينب راعنع # ركبت لبق اوهوصتال ىأ كشلاموب موص
 لاقو ىذمرتلاو دوادوبا هجرخأ ماسو هيلع كام 00 ىصع دقف هيف كشي. |

 هنا ريبزلا نب هللادبعنع ىورام ةي آلاءذه لوزن

 ا ديعم نب عاقمقلا أ ركبوبأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ى ىنلا ىلع معجب نمدفو مدق |

 | 2 لاقو قالخالا تدرأامركبوبأ لاق سباح نب عرقالاسعأ ل ايرع لاقو ةرارزنبا |

 | اومدقتالاونمآ نيذلا اسأأي كلذ ىف لزاف اماوصأ تعفتراىتح ايراقق كفالخ تدرأام |
 | هلال هنالؤدو ععد رع ناكاف ةياور قداز تضقنا ىتح هلوسرو هللا ىدي نيد 1
 | اوناك سانىف ةي الأ تازن لقو ىراغلا هحرخأ همهفتسي ٍقح هدهدعب م ْ

 ١ ىلعاوتاتشالةي الاىنممىف ليقو كلذهتلا ركفاذدك و اذك عن تواادك 8 لتخلا ن

 تيسق ل ادو مَن * هس ثيدح ٌ

 «(عئارشو)
 رخآ احيذ اوديعي نأ ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر مهسأوتلزنف ةالصلا لبق ىحمخالاموب اوحذ اسان نا نسما نعو
 ا كشلا موب موص نع ىهلاىف تاز اها اهع هللاى ذر ةشئاع نعولا

 موي ةحسبذب الو لتشاللاقيو ؟اهنيو ؟سأ,ىذلاوه ءاسو هيلعمتلا ىلع هتلاوسر نا ىتحلعفنالو لوقب اومدقتتال (متلا ىدم نيب
 اوفلاخالو هللا ب اتكاوفلاخ لاق ولوسرلااوفلاالو هتلااوفلا اللاش وهلوسر سو هللا سن ود(هلوسرو) هللا ىد,نيبرحتلا



مشلان ا ) اهنع ىهملا ةمدقتلا نع ىوقت | مكتقاءمومتيقتا نا تف وق د(
 هلثأ قح>ونوامعتاع (ميلع )نولوقتا 1 (عيمس

ه ءاعدتسا مهماع ءادنلا ةداعا( او ما نيذلا] «يأي) قع ن1
 5ث أمس كرو دراوبا- طخ لك د نع راصءتسالا ديدحمل مو

 مكتاوصأاوءفرتال ) مهلمأت نع اولفغي
 ىذلادحلا ءارو مكتاوداب أولا نالنا مكيلعف مقطنو قطن ا

 هتقاسو 0 42 0 ا را أ رهاب هره> و م ؟مالكلابلاع 00 2# ام ل اوصف هنوصي هغلرب

 عفر نم هلع مند صاغ لودعلا وك اياذ تما ص وه ؤه ومع ةميط اذا أ (ضعبا م ع ريع ؟ لوقلابدل اوراخالا )ةحعخاو مكيدل

 داضيىذلا سمهلان م انر اا نبللا لوقلا هتيطاعق اودع ناومكت 57 رادلا رهجلا ماوعلمالا نأ كيلع لب توصلا': ْ

سلاو ةودلاب ءوبطاخو 1-8 5 داب اولوقتالوأ ريشا ْه
 ماسو هب هلع هللا ىلص ى لا ملك ام ة 3 0_1 ةنك

 نبت باثىتازن | ما 2 ا | ةرو-إ هلاا ىذ ر سابع حيا عب م وب ود نبا نعو رارمداىخاك الارعو 8 :

 ل تاسست 72232- ل

 قناكو | نب د 9 8 3 9 ا

 7 ت2 |١ هي هللا اوقناو و هلالجا بحوب ناكع هللانم هناب اراءشاو هل اهظعت هتلاركذو
| 
 أ

 اأو كلاعفاب  ملع 5 مكلاوتال ك مس هتلازا مكحلا ةفلاتوا مدقتلاف
 ماايوت# ما ا 2 ود #0 عيل نأ 5086 ىف

 اوزواحت لو 0 كا 3 ىنلا ت ثوص قوف تاو اوءفرتال اونمآ نيذلا ْ

 هناوةلمس الو 4 صضعيل مكضعإ 1 لوقلاب دل اؤرهجن الو هك هنوص نع مكتاوصا ا

 بيحرتلا ىلع ةاما هتوصنم ضفخلا مكتاوصا اولعحا لب مكتسب رئادلا رهجلا

 اضعب مكضعب بطاخ ام هتننكو ةععار هويطاخم الو هانعم لهقو بدالإ ةاعاسصو

 ةغاايملاو راصبتسالا ديزم ءاعدت_سال ءادنلا ريركتو لوسرلاو ىبالاب هوبطاخو

 هك كلاعا طبحتنا 0 ه.ماقعالا ةدايزو هلىدانملالالقتساىلع ةلالدلاو ظاعتالايف

 لاعملا لءفلانع ىهنلا نا ىلع طبحت نالوا ئهنال ةلع نوكف طبحن نا ةهارك

 اذا كلذو طبحلا رفكلا ىلا ىدؤيدق افافضتسا رهجلاو عفرلا ف نال ةيدأتلا رابتعاب

 ىروهجح ناكو رقو هنذأ

 ىذأتف مسو هيلع هللا لص

 ىف هب_ثتلا فاكو هتوصي

 لاو ر وحال عا سصتلا لع

 مكضعب رهج لثم ارهج
 اوهنمل,هناادهىف و ضعي

 ىد> اقلطم رهان ع

 هوكي ناالا مهل غوسيال
 عييضت ىف ىأ 5 هللااوشناو 00 هلوسرو هللان ود نما سعأ اوضقنال ئىأ نيدلا مئارشو

 هلوق دع مكلاعذإب ىأ 43 ميلع 2 مكلاوقال 9 #عيع هللانأ #3 هسا ةقلاخع هقد

 مكمالك السما ىأ 1 !!توصقوفمكتاودأ اومفرتالا ونمآ نيذلااهيأاي لف ىلاعت

 يلد توصلا عفر 5 كلذ باطلاق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا مالك ىلع اع ص

 اوءفرتال هلوقو لعف نع 0 اومدشال هلوقو مارتحالا كرو ماشتحالا ةلق ىلع

 رهج نعاوهناعاو ةتفالاب

 رهلا ىنعأ صو_عع

 هوداتعادقامةلثام؟ توعءنملا

 نع ولخظاوهو مهني ان
 ةلالجو ةوبنلاةمأ 1

 نأ مهيأ د ضعيل مكضعإ 07 لوقلاب هل اورهحتالو ِِ لوقنع - مكتاوصأ مكلاعأ طب نأ) اهرادقم

 اضعب مهضعب دال هوداثبالو هدنع مها وصأ اوءفريالو هومظعيو هومحتبو هولحت

 طحن الثل .ىأ 6 « رلاعأ طبحتنا #8 هللاىناي هللالوسراي نولوقن لب دمماب لوقف '
 (هللااوشاو)هللالوسرةنس

 اولعفت 1 كللااوشخا
 0 زب كلاعاب ( ملع)

 اونا سأو م ريغب هللا لوك ميسي نمنيلَجِر او اولتق سو هيلعهللا ىلد ينل أ باه أ نه رفن ةثالثىف ةيآلا

 ارتقا اع ميلع نياحرلا ةلقل عيعت هللانأ هلوسر رك فلا نود هللاىدب نبب اومهدشال لاقو ل> وع هللا هانت

 هَنَوَص مف ريس امث نب سدق نب تباثىفتلزن (اونمآ نيذلا امااي) كلذ نع هللا مهاهنف اذكناكل اذكه 'ناك ول مهلوقناك و

 ماسو هيلع هللا لص دمحم اود مان ذلاام ا لاقف كلذ نع هللاءاامف ميغ :-ى دفو مدق نيح م طسو هيلع هللا ص هللا لوسر دنع

 هللا لص ىننلا مالك دنع ركمالك اودشنال سو هيلعدتلاىلص ( ىنلاتوص قوف مكتاوصأ اومفرتال ) اناث ىنعي نآرقلاو

 هورقو هو*« ظع . نكلو هععاب ضعبل م ا ءاعدك (ضعبل م ا ريك همعاب هوعدتال (لوقلاب هأ اورهالو )إسوهيلع

 مكلاعأ 500 مساقلا ابأ ايو هللا لوسرايو هللاىنايهل اولوقو هوفرشو

 ) مكتلاقل (ميمسمتلا نا) هلوسرةنسو هللاباتك اوفا ان اودلورسأو هللاس|نود اولوشو



 ا لع عضوا | بوصتم

 ىبملا ىنمع قلعتم هل لودفملا

 22 تاج اريحا نمللاو

001 0 9 
 هيد ى مش !اعا دع ومس

 ندح ردت ىلع اهطوح

 ورعشتال متناو) فاضلا

 مجاوصأ نوعي نيذلانا

 ميسا ّ / هننا'لو_سر ددع

 هللالو عر هلوق دنع نا

 ماوس نوف ىنءملاو

 هلابظ عمته اعف

 الكل (نورعتتال مناو

 مل رش مكتانسح لطب

 ا ةمرحو بدالا
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 ماحو هلع هلثأ ند

 هاج نو 0 وضمت هر 0 1

 و ٠

 اضيأ تلون( ١
 نما نإ شنق ن كا

 عئدر

 (هفالوسردنع) توصلا

 هج دق

 هنودص ضن كلذ داع

 0 هللاهإ 1 5

 اسو ةملع هللا ىلص

 هلع هللا ىلعص كرش

 8 ب را ىئوردمو 2االاعألا مدعو ةئاه الا تنحف هللا 6 |

 ناكو رثو 21د! 4

 در 5 ءع د38

 و دلع ءاادلع هللا لوس رن *,ع ككل دع زالع انروهح

 لح قى 0 هلنأ ل او داو ك1 نعل اخو

 4 0 ١ -3 و 3 >> نارا د 0 مد 0 ل ا الدنا هناع .لاعف طرح دق اع 2 |

 ب كل 23 ع ل 0 تا وف ركل 3 3 :١ ةن> له نم كثتاو ا هلا ةطدع انا 0 5 5 هدأ | عا -  ع كلا

 ا 80 حم. + 0 ل ل 5
 هه عرع دقوا ندالل ةاع'سع دللالوسر داع 8 اهنوضغ 8 مهئاوصأ

 . اري يره هم ىىَح 6 ره [نآاك كنذ دع اءعء 50 ]8-

 5 3 - , 0 هم : 0 1 َِج ع ِ 2, 3 0
 0 نع 0 0 ١ 0 ىا 0 دور 0 منا 0 م 0 ط4 ؟ا دناع |عو

 2 ت
 ١ تو_ص ى كلا اودع اوعفر ل و 11 8 اللا ا ا لاو كلام ْن

0 
 3 5 - 85 أ 1 . 3 ف 0 - 0 -

 . ىلا 0 0 راثاا 00 نم |" ناقو هتان ىف سدت نإ تدأ سلاح هي هل

 5- : امم ص نكس متح ان تسع ِ هيلع هللا لص

0 . 8 0 . - 
 لاق عود دإ كح 222 رام تع لاو ا تأ ناكشاإف

 00 ب اي. نا
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 ن ىلا مح“ دعا ا َ ْر ا ا 0 ك1

  3-6 50 58ايلا 8 ١

 م 2 8 مل و هلع هل | قص هب لوسررز وت

 - - 0 .٠

 ىتللدنس تالذ مادو هيلع هناا ىلص هلئأ ن وسر لعاب ود كفرا
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َ 00 00-7 

 اعف لعوب هاع هنل' ىلص قداز دكا ّلعا ندوه لب ءاسو هلع دلل ىلع هنالوسر

 - 5 ا

  0ىورو ١ : لاعب ىدع 01 4 هع رد عب ا .ا 0 كي 5 الأ هده كل

0 
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 ءوُخ راع مادخع عل هزدعا لع ومو( ما انرروهط - نم :ئدك ءاراخأ و ةياور : 0ك ]ا 11 0 ل 1

 ا
 ١ لع توحلا عفر

 ١ 1 ا ناك 5 . 3 /

 .انأو 3ث تك درا ا تالا

 ناخأ م

 ِس -

 ًْ هلثأ دع تاب 0 53 5 0 ءاكملا 3-2 دنع و 00 هيلع هلنأ ىلص هللا كر لا

 مداع ئضقار ال١ لل 1 هلع هللا ىلص

 0 ا ل ا ١ لع ىاستف حجزت تنم خلع ةدادالولا لاف كواس نبا راعسع لو 2 ع ةغلا ل

 هلبال ور مداعى 55 ءاسؤ ةيلع هللا سلا وتو 0 ىع ىف اا داع وح ى 7-2 ا لاكو

 ْ ءددول لو هقد ةرىدلا كلارا مدان ءادعدعدان تء ذا ناقءر ءربخا ما 52 هللا لص

2 . . . .. 6 - - 1 23 
 لاتفك وعدي 1و هلع هللا !صهلل' لو- رنا هآلاةةشرفأاح دن ىك هدوح هك هاهأىلا ِِء ُ

 / 1 5 5 . 5 35 ٍح 0

 «ككرباءإ و هيلع هللا لغتنا لو بردا لاةفولسو ةيلع هدا لس كلالوس رام اند.طاارككا| ٍ

8 0 0 

 هزل نا وح اوتمسا لاف
 107 5 2 3 أ

 تا
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 5 8 3 هللألز او ادن" 2 ةماع دلل لد هلل'لوس



 اهملخأاو نهملاو ناري هريخ عمكءاواو ىوقتالهلوق ع .دلاةلس تو(ىوقتل 0 نمتمانبذلا)

 نعءو ةصااهدح وف ريدا ةلما لام مال ةدتح وماقن وهثيخ نمهزب رب انصاف هناذأ اذاهئتفو بهذلا نأ
 (ميظع رحاو ة 0 1 1 غيلب رايتخاوهو هن نع لامتفا ناكمالاو ارنع تاوهتلاطل هنع هللا ىشر |
 هذهاو تاوصلا َنَعَع نم ؟تاوع دعا 7 ناك املامهنع 6 5 ١ 2 هللا ىذر ,نيعشلاق تلزن لاقىر ,خأ ةاج

 ا اين اهيلع اهنعو ىوقتال ام رج 6 ىوتتال مم ولق هللا نما نيذلاكئلوا | ||[

 لمفلاوا فود ةلص ماللاو ةقرءملا تيس ناذمالا ناذ اهآ. ةطلاخ ئوَق 2 ا ا

 ىوقتلا لجال ةقاشلا فيلاكتلاو نها عاوناب مجولق هللاب رضوا لصالا رابعا ا

 ١ هياذا اذا 0 ىوقتلل اهصلخاوا 4 رايطضالاب الا رهطتال اهناف |

 اة مهضخغل 3 مظَع رحاو مب ونذل 00 ةرفغم مهل 0 هثبح نم هزيرا ز 9ك

 | نيضاغلا ءاز> ا ناسا فاكس ا نال نانربَح ةلإلاو ميظعتال ركشلاو مماعاط |

 | نوضتملا ةراشالا مسا أدتملاو نيتفرعمنم ةفاؤم ةلمح مهنع ربخا اك

 ىف ةفلابم لامكلا ىصقا مهغواب ىلع تلد هتلصب لوصوملا ربأاو مهل انا ىنع لمجال |
 نكت رملا لاش اف نيا مفرلا ةعانشب اضيرعتو هلءاضترالاو مهضغب دادتعالا '

 اهجراخ نم 45 تارخخا ؛ءارو نم كنودانب نيذلانا 8 كلذ فال ىلع امل |

 | ىلع ةلالدلا اهتدئافو ءارولا ةهجنم تأشن ةادانملا ناذ ةئاد!نمواههادقوا اهفلش ا

 تارا ”ىرقو ةهجلاب ىهتملاو ًادبملا فات*ناود.الذا ةرحتلا لخاد ئدانملا نأ ا
 كلذإو طئا ةروجحلا ضرالانم ةءطقلا ىهو ةرح عج اهثالثو امنوكسو ملا مفب

 ( ىلا ا ارح دارااو ةضرقلاو ةفرغااك لوءفم ىنعع ةلعؤ ةرخ لب الا ةريز+ لام
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 ثب , رىذلااهمظن ة كدب 3

 ني-ضاغا عاشا ن هيلع

 ةذكا ولا نال سار | ولسأ

 نم ةلج ا هربد تر

 اءم نيتفر ل ريو اد

 هناا رعب ًادعلاو
8 ( 

 ةعدوتسملاةإ1|فانئتعاو
 مهلع لع مهؤازح وهام

 أمهم ركن ءازطادارب او

 دادتءالا ةياغىلعةلادءسعأ |
 نيضفادنا لعش ءاضترالاو 1

 ضيرعت .امفو ,ماوصا

 نوعءفارلا كرا امال مادا

 كن ودان نيذلا الما ا

 تلون (تارد اءارو نم

 ع ميك ى دقو َّق

 هيلع هللا ىلص هللالوسر

 نا ىلعا هإلاق هناو مانملاىف هتومدعب ةباعكلا نم لحر هآ 0 هيلعو تبان 25

 نك سرف دنعركسءلا نه ةيحانىق وهو ه.ببهذف ل ددأ عزت نب نييسملاو م الح رانالف

 تأو ىعرد درتسي تح هربخاف ديلولا ندلاخ تأف هتمرب ىعرد د ىلع ع هلييطف
 نالذو ىنع هيضش قح اشد لعن , هللقو ماسو هم هيلع هللا لص هللال وسر ةفيلخ ركبابأ |

 2 درتساف قطا ىلع سرفلاو عردلا د>وف ادلاخ لحرلا ربخافقيتع قيقرن»

 هيو و ماعأال س زن. كلام لاق هتبصو ركب وبا زاحاف ايؤرلا كلن ركبابأ دلاخربخأو |[
 ناك هي كلا 3 تازئال سابع نباو را ءدهالا امحاص توم هدعب تزجأ |

 تازئامل ريبزلا نبا لاقو رارسلا ىج كالا ملسو هلع هللا لص هللا لوسر ملكيالا ركونأ |

 ْ ةيلع هللا لص ىتلا 2 كلذدعي ماسو هيلع هللا ىلص ىنلار ,ي ثدَحاَم ُهَن 6 هده |

 | 2 نوذغي نيذلا نا لاَعَ هللا لزئاف هنوص ضفخح ام همهفتس ىتح ةمالكماسو || ||

 | كنئاوأ ايظعتو هلالذاحا أ مشو هب ةيلع هللا لص هننالوسر دنع متاوصأ نوضفخي |

| 
 ا َ

 وهو ةريهطظلا تقو م َ

 سباح ن.عرقالا ةودقار
 اودانو نصح نب ةئيعو

 هللا نما نيذلا كئاوأ)
 هللارهطو هاوس ا

 رصعملا نم( ىوقتلل) ,مولق

 مولق هللا صلخأ لاقنو
 ) ةرذغم مهل ( د_حوتلل

 0 و امندلاف مهونذل

 0 فاد بارا

 نم كنتوداش نذلان 0 ١

1 

0 

١ 
0 

1 
|] 

 - بهذلا ن نع اك اهصاخأواهربتخا ىأ 4 0 * ىوقتلل | مولق هلبا نما نشل

 دون ره كيودانل نيذل لا < نا 0 لح ونعهلو# 6# 6 مظعر ا رفغم هل لك هصلاخ

 و ا مم انزل ىلاةيرس م 1 و هيلع هللا نىص هللا لوّسر ,ثدز سار ع نبالاق ع 4 تارا"

 0 تاز“. 0
 مهيلع ىعأو ةيرس مهيلا مالسلا هيلع ىلا ث عن ةءازد نم ( سا اخ واق ) ىح رينع قب نم موقوف ةي الا هذه

 مهب ءاحو معرارذ ىف مهل !اومأو م لامع ١ 1 :رهلا جرخ هلا مهثلب 1 مهيلا راس ىرازقلا نضح نب ةنمع

 داب ماسو هيلع هللا ىلص ذل ا ةلوادقلا دنع ةحدملا ولذ دق م«دارذ رد اودافيلا واخ ماسو ةيلع هللا ىلص ىنلا 3

 ف



 0 ميلا ا ع انو يي يلا

 ٍِ لو ناكملا اقم 0 ادانملاناو ةياغلاءادتال نمو 0 نه 5 صحا ع مراوب ىلا ةيلل

 ارجتحلاو ,نيتعا تار ىلإ اهعجو ةضيقلاك ةأوعفم ىنمع ةلعف ىهو اهلع طوحم طئاحب ةروححملا ضرالان م ةعقرلا

 لعل اًءارو نم متادانم ثةرخ نهم لكل تناكو مو هيلع هللا ىصدلللإ لوسر 0 لسن تاركا لاو ديزي ةءارق ى ىهو ميلا ف

 لل الوسرل الالحا تعج اهتكل واهي مالسلاهنلعناك ىت 3 هعمل ءارو ند داودانالا هاني طتم تا رجلا ىلع اوقفت

 1 ج هولوت أكف نيذار نودالا ناكو مهدعلب 00 هنافمهعج ىلا اردتم ناك ناو لعفلاو 0 ها لعمل لص

 : وكين أل مو هؤانتمسا دصق نه هت ع٠ زج مهةنوكي نا لع 4و اأو سداسلا ءزخلا ١ (نولقعرال مه رثكأ)

 ل مهنأب آمآ امارونم مهادانمو ءاسنلاب هتولَخ نع ةيانك اهفو مالسلاو ةالصلا هيلع || ب 1 ةلقلا ذا ماعلا ىنتلا دارملا
 دتساف هل نيلطتم تارجخلا ىلع اوقرفت مهنابوا اًءارونم هودانف ةرخ ةرخ اهونا 2 2 : هي الادوروو ىلا مقوم عش

 : هللعت ذلا طغلا
 سباح نب عرقالاو نيصح نب ةنيبع ءادان ىذلانا لسبقو لكلا ىلا ضاسمبالا لمذ | 0 00
 0000 000 0 نت الجر ندين سو هيلع هللاؤس هتلالوسر ىلع اذفو | 200 تن ف 105“ 35 3 6 3 0 حتأ كره ة ةشه
 هللا لص هللا لوسر لح

 كلذ وحر مهنال مهعج ىلا لدفلا دتسا 0000 دجاب الاف دقار وهو لاشلا اهنم ملسو ةلغ

 5 3 || 8 / 1 1-7 5 1 3 ١
 .٠ د يس س ٠|| . ور

 0 لاعلان 4 0-0 3 7 م يلا
 اوربص مهناواو 8 بصنملا اذه. ناك نمل اهس ةعشْلا ةاءارعو بدالا ظفل عاشا اهنمو لهجلاو

 ل يم

 | مهايسقمهلاعاوكر تو اوب ره هوت جوت هنأ اولعاملق ىرازفلا نصح نب ةنيمع ىلع ظ عضوم نع ةيانكت ارجما
 ً ىرارذلانودغ مهلاحر كلذ دعب ءاحخ ملسو هيلعهللا ىلس هللا لوسر ىلع م مدقو ةنيبع ْ نصيب : عم هليقمو هو

 8 املف هلهأف الئاق ماسو هيلع هللا لص هللالوسر اوقفاوو ةريهظلا تقو اومدقف ماللاب فيرعتلااهنموهناسن
 هللا لص هللالوسر ءان نه ةأرعا لكل ناكو نوكس مجابآ ىلا اوشهحا ىدادتلا لمات ولو يالا نود

 دحاينودانب اولععف. لسو هيلعمتلا لصدتلالوسر ملا جرخنانواجعف ةرج ملسوهءيلع | ةدولا لوأ نم لماتم
 هيلع ليديج لف انلابع انداف دحماي اولاقفيلا جرف دهون نم هوظقنأ تح 6 5 ظ ةيرالا سا

 انا 010 ]السر روتي كنتي لتحت نا كرحأي ىلاعت دتلانا لاق مال_ل) || .لماقب كلذك .انهدجا
 اولاق مكنيد ىلع وهو ورعنب ةريس كتبو ىنيب نوكينأ نوضرتأ اسوديلع هللا لص ْ نأ 0 5 ع

 ىراروعالالاقف هباوضرف ةماشبنب روعالاوهو دهاش ىعو مح الانأ ةريسلاق من | ىمم ىتأا . رومالا ن
 ةمدقتم هلوسرو هللاىلا

 ريع نم اهلك رومالا ىلع
 ىلا كلذ فدرأمث دسقت

 مهرثك | تارحخا ءارو ند كين ودان نذلاذا لحو نع هللا لزتاف مهفصعأ قتعاو ١

 | عخرب نهىلا ةراشا مهرثك | ةي آلا نعم ىف لمقو لقعل اةإةو لهجلاب مهفصو## نولقعيال | ا 0
 ا 2 3 رح ٠ ف وه

 | |وريص 1 !و د رثك الا و هلاح سلك رءال ٠مو صالا كلذ .".ع ريدم ع و

 1 ١ 21 ماوه شالا ل 2 مه | رهجاو توصلا عفر نم

 ٠ 2-12 ملعأ وه اع هبقعمث هللادنءهعقوم ظع ىلع لديل متاوص أن يضاغلا ىلع ىنئأمث مث ىتاثلل طاسب لوالا ناك

 ساثلا نوهاب ” افي دج ءارو نم هنوالخ لاحىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سرب حابصلا نه متأ هةيهو

 | ىذلا ركتملا نم ءالؤه عينص ناكل وقلاب هلرهج نا نع هردق هللا عقر نال هيلع اورمسجام ةعاظف ىلع هينيل اردق

 سدح ريصلاو ةياعافلا ىلع ف !وربص مهنا لعو مهريص تبنولو ى ٌّّ (اوويص مهنأو لو ) اغليم شحافتلا ىف 5

 ااا اَنع تار - فاح وم تا | ءارو نم كنوعدب كيوداح يذلا ل نأ لامتف كلذ هللامههدف اان م ناكو انلا جار ا

 الل لور هرحالو هديحوتو ا نوهقشال ) نولقعيال ( مما ( فوك مللسو هل لع هلأ ىللص ىبنلا

 اوربص ) دبنع ىنب ( ممنأ داو )



 | 4 25- اهاوه ىلا مرا

 اهزيد ىفاع تادناوناناف جرن قحرمهراظتلاو مهربص تدي ولو ىا# علاج رت ىتح ٠

 ربصلانا درفت ىقىدو لدفلا راهكاس>و كالذلو تورثلا لع اهسفن تاد ردصملا ىلع

 تاكا لوقت كلذلو هسفنف ”ىثلا ةياذب ةصتخ ىتح ناذ هحور ارغم نوكينا ىتبشا

 هناي راهثا مهلاىفو ةماع اهلاف كك فال اهفصن ىد لوّشالو مق ىح ةكىسلا

 ناكلإ# مهيلا هجوتبوا مالكلاب مهحتاش ىتح اوربصي نا ىنب, مهلجال الج رول '
 مظعتو بدالا ظفح نم هيف امل لاسعتسالا نم مهلاريخ ريصلا ناكل 5 مهلاريخ

 ثيح 4 محَر روفع هلئاو 00 فصنلا ىدفو فصنلا قاطاذ رينءاا ىب ىراسأىف ظ 1

 لو_سرلا مظعت نيكراشتلا بدالل نيئيسملا ءالؤهل عيرقتلاو مصنلا ىلع رصتقا |

 اعيج مهقدعل تنكر ريصلا أ ه# مهلاريخ ناكل و جورااىف ةلعلا تاطو

 هيلع هّللاىلص هللالوسرةءاطو .هللاةعاطى بدالا نسح ناكل لقو ءادفألب مهةلطتو

 سعا نه سانىف ةيآلا تازنليقو مهلأريخ سو

 تءاحلاق رباح نء كلذىور ربو بايلاىلع اودانف ردينب ناقريزلاو نصح نبةنييعو

 سباح نب عرقالامعف ناك و يع تارع

 اولاق نيشهمذو نيز هحدم ىذلا هللامكلذاغا لوقوهو سو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 هللالوسر لاف كرذاشنو كرعاشن انئح اندبط>+لاو ان عاشب انئدح ميك نم ساب نع

 باش مهنه ماقف اوتاه نكلو ترعأ رخفلاب الو تثعب رءشلابام ماسو هيلع هللاىلص

 سامش نب سدق نب تباثل ماسو هيلع هللاىل_ص ىنلا لامتف هموق لصف و هلضف ركذف
 مه عاش ماقو هناحاذ 2 هيحاف ق ماسو هيلع هّللاىلص هللالوسر يطا ناكو

 عرقالا ماقف هناحاف هبحأ تباث نب ناس ملسو هيلع هّللاىلص ىنلالاقف انايبأ رك ذف

 ان ىعاش ماكتوالوق نسحأ مميطخ ناكف انببط> ملكت هإىتؤمل ادع نالاقف سباح نبا
 دهشأ لاقف ماسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نماندمث الوقو ازعشنسحأ مهىعاش ناكف
 ناك ام كرضيام ماسو هيلع هللا ىلد هللالوسر لاقف هللالوسر كناو هللاالا هلال نأ

 مماكرف فلخت ناك دقو مهاسكو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مهاطعأمث اذه لبق
 ىرزاذ مهاطعأاملثه ماسو هيلع هّللاىلص هللالوسر هاطعافدنس ةثادحل متهالانب ورم

 ميل زنف مل-وهرلع هللاىلص هللا ل وسردنع طخالا رثك و تاوصالا تعفتراو مضي

 روفغ هللاو 98 هلوق ىلا تايآلا ىنلا توصقوف مكتاوصأ اوعفرتال ا ,نيذلا أب

 هللا لا لوو ل رك قرالانبديزلاقو مهنهبان ن ل ىأ + محر

 سانلادعسأ ننف اين نكيناف لجرلااذهىلا انب اوقلطنا ضعبل مهضعب لاقو ملسوةيلع

 تاي الاهذه هللالزناف دادي هنودان اوامدف اًواسف هءانحىف شعن اكلم نكي ناودن

 ديلولا ىف تازن ةيآلا 5 اونيبتف أبن قساف ءاحنا اونمآ نيذلاامماإي لف ىلاعت هلوق

 هلع هلا ىور اوص-قتو اوقرعتف 7 اونيبتق اشب قساف م ءاحنا اونمآ نيذلامااي ف

 ١ بدالا ءوس نم هب اًواحام فالخ وهو بدالا نس ناد هيف © مهلا جرخن قح

 ْ جرخن نيثانمذونز انددم ناف انيلع جرخادخماب اولا ف بايلا ىلع اودانف ميكو

 ( مهلازيخ ناكا) ةالصلا |

 مهءاسنو مهيرارذ قتعال : ١

 نوعد نذلا مه كسفن 4تارع 0 ريصاو ىلاء هللالاو

 اذك نع ريص مهلوةو مهبر

 وهو لوعفملادنم فوذحم

 لع رعلا لقَو سفنلا

 هلوةو ردالا هعرنال

 ديف (مهيلا جر < ىتح)
 هحورخ نكيملوج رخولهنا

 نا | مهمزال مهلجالو مهلا

 نأ اولي نأ ىلا اوريصي
 ( ناك ) مهيلا هحورخ

 مهند ىف( مهلاريخ) ريصلا

 ل(
 اهيا كولا قالك
 هتجرو هلارفع قيضي نلف

 اوان أواوناتنا ءالؤهنو
 نا اونمآ نيذلا اهأي )
 (اونيبتف ابن, قساف 5 ءاح

 مهلا جر ىح 1

 هللا لص ىنلا ىدفف مهلك

 قتعاو موفصن ماسو هيلع

 ( روفغ هللاو ) مهفصن

 ( ميحر ) ملم بان نمل
 ةبوقعااب مهلا مل نيح

 نا اوفا قلما
 تازن ( اب قساف مءاح

 ن داولاىف ةي الاءذه |

 هدعإ طعم نأ 7 يقع

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 قيرطلا ند عر ف مماق دصب

 مهما لاقو حبت دبخب ءاحو

 ىنلا داراف ىلتق اودارا
 ها أوإسو هيلعدتلا للص

 نءهللام هاهنف مهوزغيإ َّ

 او( 0 ث) قاطصملا ف ,نءرخأذ انيق معن ديل ولا قفانم قساف ؟ءاح نان ر رقلاو مالسل اهيلعدم-ع اونمآ نذل! أي لامتف كلذ



 10و كاطسلل تا 0 سو هياعمتلا لص هتلالوسر 0 ةيقعنن دلو لا فتازئاهنا اوهحأ
 ةتسم اوبكرع 5. رايد فر ةراغالت ةلهاجلاق

 هيلا او لب سو 7 0 دئلؤا ندلاخ وو علا تدع ثعبف عاكزلا اوعنمو

 قسافلا ريكش ىفو عحرو
 قاسفلاىفإ عايش ًابئلاو

 ىأ لاق هناك ءابنالاو

 ابن ىأب مك ءاج قساف
 هيف :اوققوتف

 صالا ناس اويلطتو

 الو ةق.قللا فاثكناو

 قسافلا :لوق :اودقغتالو

 اونبتف

 سنج ىباحتنال نم نال
 بذكلا ىاحمإال قوسقلا

 ىو هنم عون وه ىذا
 ريخ لوُبق ةلالد ةيآلا

 انفتوبولان الل دعااد> اولا

 نيبودنيب انيوسا هريخىف

 قودسفلاو ةدئافلا نعد

 لاه عل نم جورخا

 اهرشثق نع ةبطرلا تقسف

 جيو اهترسك اذا

 اضيرأ هنولقم سو اهفام

 0 ل | تس

 جور | يف لمعتسا مث هيلع

 بوك رب دصقلا نع

 ةرج اوتثتف راكلا

 نيدتلاو 00 تنثتاو لعو

 ُثاِسلا باطاممو نابر راقتم

 ١ ١ فرعتلاو نا لاو

 (اوهصتق) ةصقلا هنكو سمالا ةقيقح نيلهاج ىنعي لاح ( ةلاهجب ) اوبيصتالئا ( اموق اوبيصت

 الف ةنحا مهنيي و هني ناكو قلطصملا ىنب ىلا اقدصم ةيقع نب ديلو ثعب مالسلاو ةالصلا
 ”اودئرا دق ملسو هيلع هللا هللاوسرل لاقو عحرف هيلتاق» مهبسك هوليقتسا هباوعتس

 نيدانم مهدحوف هدعب دياواان دلاخ مهلا ثعب لمقو تازتف مهلاتش مهفةاكز لا اوعتمو

 | قيلعتىفوميمعتلل ًابلاوقسافلا ريكتتو عجرف تاقدصلا هيلا اوملسف نيدهتع ةالصلاب |
 . ىلع قلعملان| ثيحنم لدعلا ربخ لوبق زاو> ىضتق ريخملا قسف ىلع نيستلاب مالا

 أ كلذك وح ثدحنم هنس' تحوول دحاولا ربخ ناو همدع دنع مدع 00

 0 ارقو ريذلابللعيالا تاذلابامو ليلعتلا دي تييرتلاذا قس اا ىلع هبتر املا
 اموق. و ةهارك# اويصتناو# لاخلا 1 ىلا اوفقوتف ىا اوتشتق

 : امزالاغ نيوتخم 5# نيمدان متلعفام ىلعو# اوريصتقو ار هعصتق لج هلام نيلعامس ؟ةلاهج |

 ةعقولا دعي قاطصملا ىني ىلإ ملسو هيلع هللا لص هللالوسر هثب طعم ىبأ نب ةبقعنبا |

 هللالوسرصالاميظعت هوقلتموقلا هبمعم اثةيلعاجلا ف ةوادعمهنيبوهنيب ناكو اقدصم
 ىلا !قيرظلا نم عجرف مياه هلك نوددرب معا ناطشلا هيد ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلتق اودارأو متاقدص اوعنم دق قلطصملا ىنبنا لاقو ملسو هيلع هتلاىلههتلالو سر

 اوتاف ديلولا عوجر موقلا غلبف مهوزغي نامهو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر بضفف |
 همركت وماقلتن انحرخ كلوسرب انعمس هللا لوسزاي اواق ملسو هلع هللا ىلص هللال ور

 | ءءاحٍباتك قيرطلانم هدراعا هلا انيشك عودرلا هلادبف هللا قح ظ

 هللالو-رمهممانهوسر بضعو هللابضعنم هتلابذوءت اناو انياع هتيضع بضغل كنم |

 همودق مولع نع نإءسأو كك ةيفخ دياولا نب دلاخ ثعبو مل مو ةيلع هللا ىلذ |

 كلذ رثمل ناو مهلاوحأ ةاكز مهنم دخت مهناعا 12 ليام م ت1 .ًارناق رظنالاةو ظ

 برثملاناذأ مهنم عمسق 'معافاوف .دلاخ كلذ لعفف رافكلا ىف لمعتستام مهيف لمعتساذ
 | هللالوسر ىلا فرضناو ريظناو ةعاطلاالا مهنه ربملو مهتاقدص مهنه دخاؤ ءاشعلاو

 نمانليقام هلىدؤنو

 قاف ؟ ءاح نااونمآ نيذلاامأاي ىلاعت هللالزناذ ربدخا هربخأو ملحو هيلع هللا ىللص
 ٌقسافقلالوقىلع داععالا كرئو تدثتلا نابل تلزن ماعوه ليقو ةبقع نب ديلولا ىتعي

 0 نظيالو قألانءع 1 ,> قوسفلا نال هنيعب لجر ىلع ةيآلا مح نم ىلوأ وهو
 ١ ري ىأ انب قحاف مءاجناةي الاىنممنوكي اذه للا علا ظماالا كلذ دياولاب

 ال ةقعللا فاشكتاو سعالاناسب

 ل نيلعاج ىأ ة«ةلاه<ئاموق ياو لقفل ومديصتالا 0 0 قسافل |لوق 3

1 0 
 : ا نيمدان ره أطل 0 2 2 ملعف ام ىل اع او ماضتق 00 0 ةقيفحو هااح

 1 1-هل

 «اولعاو)
 ناسنالا بمن غوهو عش مل هنا ىنق كنم عقوام ىلع متنا وهو مل نم ترض مدئا| (نيمدان ملعفام ىلع) اوريصتق

 1 ' نيمدان) هات( متاعفام ىلع)اوريصتق (اوصصتق ةلاهاموق)ا ولتقنال كل( | وبيصت 7نأ) بذك ءاوه قدص ا ه.ءاج ام ركل نيبني ىتح



 ا ه هن ديق ا اولعا ىلوءقم دسم داس هزيح هبف اع نا 46 هللالوسر
 لءجولو مكيف ىريمض دحا ن ملاح هناف 4 متن سعالا نم ريثك ىف ركعيطبول 9 هلوقوهو
 ىهو اهرييغت بحي لاح ىلع هللالوسر مكنفنا ىندملاو ةدئاذ ىعالل رهظيرمل افانثتسسا [!

 تنعلاق معقول ىأ متن نعل كلذ لمفولو ثداوسحلاف مكيأر عبت.نا نوديرب 7 مكنا ١

 هاوقو قاطصملا قبب اقل هيلع راشا مهضعب ناب راعشا هيفو كالهلاو دهطاوهو

 | # ناصعااو قوسفلاو رفكلا مكيلا» ركو مكبول ىفهنيز وناعالا كلا ببح هللانكلو ف

 1 ىلع مهلج رفكلا مها ركو ناعالا مه طرف نم مهنأ وهو مهرذع ناس كاردتسا

 ْ مذل اضورعتو مهاعفأ اداجا مهم كلذ لعش ملند ةفصبوأ دياولا لوق اوعبس امل كلذ

 نذلا,هنوتثتمملا كئاوا ىا # نود_غارلا مه كئاوا + هلوق هديرؤيو لف نع

 | رخآ هلواز ددش اذاف دحاو لوءقم ىلا هسفن ىدعإ ءركو ىودلا قيرطلا اوباصا

 ىللاعت هللا معن ةيطغك رفكلاو رخآ لوعقع ةازنم مكبلا لزب ضيغبتلا ىئعم نوضت امل هنكل

 0 ملال ىأ < متع عماري مع 0 0

 فكف 00 6 د هيلا 00 5 اذه 7 مدنعل

 م0 كلو وو بيرغ ع نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هحر 8 مويلاركي

 ةثالثديف عقجاام لماكلاناعالاو هللا بحلا باقلاىف نيزملالماكلا ناعألا ةلباقمىف

 ةلباقمؤبذكلاوهوقوسفلاو نانا 5 دقت كب واق هنزون اع الا مكلابح

 قألاةداهشب رارقالا لا ببح ودوم اوهو بذكلانءملاءدبعىلاهرككناسالابرارقالا |
 او | ببحوناصملا هيلاهركف ناكرالابلمعاا ةلباقمىفنايصءااو هتلاالاهلاالوهو قدصلاو

 نينمؤملا ىلا ةراشا #نودشارلا ه كئاوأ 2 ىلاعت لاق م * ناكرالاب اصلا لمعلا هيلا

 لاعالا نسا ىلا نودتهملا ره كئلوأ ىأ سواق ىف. نزلا ناعألا ملا 1

 |ءركو) .كبواق ىلا هنسح (مكبولقىف هْسبْرَو)لو-رلابو هللاب رارقالا (ناعالامكلا ببح هللا نكل و)

 ا ه 2 ه ب 1 كد ا 7 اولعاو اودلاعم م 00 ةئالثلا ىف الا ذه 1

 وهيلع هللا ىفص هللا لوسرل ا و 1 17 3 7

 قلط_دملا نب عاش الا أ

 , .وبذكت وأ الطاب اولوقت نا هللا او_قتاذ ىأ 46 هللا لوسر مكيف نأ اولعاو
  ديثكف ف لوسرلا ىأ 3 807 مكلاح هفرعيو هريخب هتلاناف

 ١ هلوقةلباقمىفرفكلا كلا هركو هلوقف ناكرالابلعوناسللاب رارقاونانجلابقيدصتر أ

 ار نينمؤاا ضعب نا

 ناو دياولا لو قيدصتو
 نوثوصتب اوناك مضعب
 ىوقتلاىف م مهعزبو

 كلذ ىلع عراشستلا نع

 4 هلوش [انسأ نام

 نيذلامه ليقو ) ناعالا

 ىوقتال ممولق هللا نعمأ

 ببح نب للا ةفص تن اك املو

 ترااغ ناعالا مهيلا هللا

 تعقو مهركذ مدقثملاةفص

 نم اهعقوم لاح نكل

 ةقااع وهو كاردتسالا

 انامشاو ايفل اهليقامل اهدعبأم

 مكيلا» ركومكبواةىفهنبزو)

 هان لع .طغئوهو (رفكلا

 (قوسفااو) دود اراهطغو ا

 ١ هلخدأو كمدبرقو هنسح ىأ © هنيزو ولف م لأ نادال تا داع ىأ 6 ناعنالا
 ا 0 م ماسي دلو هلع لاطاذا اش كح ند ا هوعرتخحا ىد 4 مكبولقىف ٍِ

 أ ملاسو هيلع ىلص هللال وسر نوعيطت كلذبو انامو ان بلقلاىف دادزب موب لك ىف

 | # نايصمااو 8# تذدكل ديرب سابع نبا لاق # قوسفلاو رفكلا مكللاءركو ف

 ْ ءايشالا ةثالثأا هدهد ذ ىلاعت هللانا وهو ةفيطل هدهىقو ىلاعت هللا ىداعم عيج

 ع جوراا وهو

 7 ايكلاب وكرت نامعالا

 كرت وهو (نانسلاو)

 عراشلا هبسمأ امل داشالا

 ( نودغارلا مهكتوأ )

 مه نونثتسملاكئاو ل
 اوناصأ ىدلا نودشالا

 نع اوايعملو قألاقبرط
 ةماقتسالا دش رلاوةماقتسالا

 الويل رشعماي ١( واع

 هللالوسرإ مكعم ) مكيفنا)

 (سالان 0 و

 م ال( ذءا) هنو سمأت امس 1

 (رفكل الكا ضن م 5
 نودتهملا (نودشارلا.ه) ةفعلاهذهلها (كئاوا) ىداعملاةلج (نايصعااو) قافناا (قوسفااو) لوسرلاو هتلابد 6 ظ



 باصت عم

 د

 م قا قيرط ىلع
 هوةداشرنأ نءدبق

 ( ةمعنو هللا نم الضف )

 لاضفالا ىنمع ةمعتلاو لضفلا

 ىلع باصتنالاو ماعنالاو

 ءركو ت0 اكل وفل
 هللاو ) ةمعتلاو لغفلا

 نيئمؤملا لاؤحاب ( ميلع

 لضافتلا و زباّلا نم هنيبامو

 منيو لضفيني> (ميكح)
 لاضفالا ىلع قيفوتلاب

 نيئمؤملانم ناتفتاطناو)

 اولتتقا

 هللا نمانم (هللا نم الضف)

 ةجلر ( ةمعاو ) مهيلع

 ةماركي .( ملع هللاو )

 لع اميف( ميكح )نينمؤملا

 ضةبوناعالاّسح مهبولق ىف

 نايصعلاو قوسفلاو رفكلا
 نينمؤملانمناتشاط ناو)

 ةيالامنه تلزن (اولتتقا

 نبا بأ نب هتلادبع ىف
 هءاهدأو قفاثملا لولس
 نسحْلاَةَحاورْن ل
 ناك مالك ىف هءاصحأو

 لتقاو اعزانتف امه

 هللامهاهنف اضعب مهضعب

 ميصلاب مهعأو كلذ نع
 ناتقرفناتفناط ناو لاقف

 لئاق اولتتقا نينمؤملا نم

 م أدب 4ع ضعل

 000“ ةنورتشتلاو نس دال ه7

 ا

 1 كيل اودشاا ١ 1 رو 01 ات انو راك 0 0 .
 ) هللا نملضفدشرلاو بيبحتلا ناةهلءقريغل ردصموا مهريعخ ىلا دسم هلعف نماببسم ناكأو

 1 ا لضف نيح 4 يكح» لضافتلا نم مهنيبامو لوح هك ملعهللاو قف هماعناو

 - ناف ىندملا رابتعاي عجبا و اولتاقت هك هولتتقا نينه ملا نم ناتفئاط ناو إف سلع قيفوتلاب منيو

 مكيلع 6 ةمعنو #© هنمالضف مكب كلذ لعف ىأ # هللانمالضف أ قالخالامراكمو
 ىلا -- 00 -_- 0

 لوقو ةمكحلا هيضتقناه ءسعأىن ه مكح وف مكبولقىف اعو مكب ىأ © ميلعمللاو 0 ظ
 ردقب ريان م لزني اع مكح ةمعنلاو لضفلاو ةجرلاو ريخلانم هّيازخف اع مب !

 *5 اولتتقانينمؤملانم ناتفئاط ناو 9 لحوزع هلوق 6# ركملا قفو ىلع هيلا 0

 هيلا قلطناف ىبأنب هتلادبع تينأول ملسو هيلع هللاىلص ىبنل ليقلاق سنأنع ( ق) |
 ةخعس ضرأىهو هعم نودي نولسملا قلطناو اراجبكرف ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا |

 | لجرلاقف كراج نتن ىناذآدقل هللاو ىنع كيلا لاق ماسو هيلع هتلالص ىنلا هانأ الف |
 | هتلادبعل بضغف كتماحنر ببطأ ملسو هيلع هللا لص هللالوسر راذهتلاو راصنالا نم

 ّ أ
 ا ديراب برض م ناكف ديادجأ امهم دحاو لكل بف اعاشتف ههوق ند لحر |

 | امهنياوكصاذ اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو مهيف تازئاهلا انغلبف لاءتلاو ىدبالاو |

 |٠١ مهضعب فكواوحطدا مهيلع ماسودهيلع هللا ىلصهللالوسراهأرق تازن املاا ىوريو '
 راج ىله بكر ملسوهيلع هللا لص هللا لوسر نأديز نب ةماسأن ع ( ق ) ضءب نع
 | ىقةدابعنب دعس دوعي هءارو ديز نب ةماسأ فدرأو ةكدف ةفبطق هتحن فاكا ةملع

 ا , هللادبع هيف ساجخ ىلعرم ىتحراسف لاقردب ةعقو لبق جرزتللا نب ثرحلا
 0 لا و نان الخا سلجلا ىفاذاوىبأنب هتلادبع 2 نلف كلذول اح

 ةبادلا ةجاغ سلجلا

 ماسوةيلع هللا ىلص هللالوسر ملسق انيلع اوربغتال لاقمث هلدارب هفنا ىبأنب هللاديعرجخ
 لواس نباىنأ نب هتنادنع لاقف نآرقلا مهلعأرق ,ةو ىلاعت هللا ىلا مهاعدف لزنف فقومت

 كلحروملا عحراو :.!أءىف هانوذؤت الفاقح ناكنا لوقا نسح ال دياءرملا بأ

 '00| 38 انحأت هللالو سراب لب ةحاور نب هللادنع لاقق هيلع صصقاق كل اح ف

 |0000 ] نوروا اوداك ىحدرهلاو نوكرشملاو نولسملا بتساو كلذ انف
 لاثو هتباد ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ا متاوتكس ىّتح

 تشع الف ةحاورنب هللادع نيإسملاىفو دوييااو مانصالاةدرع |

 مهضفخم م
 ناكراصنالا نه نيلحر ىف

 هللا ىلص ىنلا ىلادك اعل درا ناو هنريشع هك ةونع كَم 0 ند ال

 اسو هيلع هللا ىلص

 00 الايه دح (لاعف انهض ى-ىفةاراع امهني ل

 ىديالاباضعب مهضعب لوا و اوعفادن ٍقح امهدب سعالا لزب ىناف ماسوةيلع
 تحتديز مأ اهل لاقي راضتالا نع ةأرسإ كنت لذ كلا لاتق 0 لاعنلاو

 اًواكاهموق كلذ غلبف اهفاهسيدف ةءلع ىلا اهب قرف 0 اهحوز نييوابد 3 ناكو لحر

 ب11922 ا ا د1 اك ا

 «ءاحو)

 ملف هعبتي نأ
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 امهادحا تغبناذ هللاركح ىلاءاعدلاو حصتلاب : امهنببا وهسصأف #3 ةفئاط لك |

 عجرت 6 هللا سما ىلا ”يفت ىتح ىنبت ىتلا اولتاقف 9 اهيلع تدعت 5 ىرخالا ىلع
 ةينغلاو سمثاا مل دعب هعوجرل لظلا ىلع “فلا قلطا اهناو هيرعااموا هيكح ىلا

 لصفب 46 لدسلاب امهنبب اولصأف تءاذ اف له نيابسملا ىلا رافكلا نم اهءوجرل
 هنا ثيح نم فيحلا ةنظم هلال انهه لدعلاب حالصالا ديبقتو هللا ركحام ىلع ام«نيبام

 دم 46 نيطسقملاب< هللانا #8 رومالا لكىف اولدعاو 4 اوطسقاو قه ةلتاقملادعب
3 

 نوي م هنأ ف تدح ن مم م 4(ةوخانونم ملام 0 00 ا مي 0 دعي

 62 اصالاب سمالل ربرقتو ليلعت وهو ةيدبالا ةامحلل بحوملاناعالا وه ددحاو لطافلا

 لين :موملا ن 0 تناتشاد ط ناو لح وزءهنلالزئاف لاعئلاو ىدبيالاب اوان اذ هموق هعمعاحو

 نرياواسا 8 ق قمل ت2 1 تَءاَف ناف 0 هيو تأ ىذلا صلا ىف ةثعاط

 اولدعاى أ 5 اننتبا ٍِ هللا كعاضرلاو يفاصتالا لاو ىذلاىأ و لدعلاب

 نأو قصالملا .بسنلا ادقمك ةبارقلاو تينلانم هله أن يب دقعدق ناعالا نأ كلَ
 موضعي لاق بالاك مهل مالاس الاو بستلان 5 ها م

 ميعوأس د اورق ااذا * ءاوسىلبأال 0

 ١ عضوم رهاظلا عضوو 1 5 وخانيب اوكصاؤ ذه لاقف ءافلان هيلع اثم هررك كلذلو

 | ىلاءاعذلاب ىأ هي امهر اوكصاؤ ف جرزاناو سوالا نيتفئاطلا نم دارملا لءةواولتتقا

 | اههادحا لَو تدعت ىأ 6 تغب ناف 8 امماعو امهل هيفاعاضرلاو هللا باتك كح

 | * 'ىفتىتح ىنبت ىتلا اولتاقف ف هللا باتك مكحمملا ةباجالا تبأو 46 ىرخالاىلع

 نيسبلا تاذ حالصاىف |[ ىلاعحرت ليقو هقلخ نيبايكح هاء ىذلا هبات 50 هك هللا لعأ ىلا قف عجوب : ىأ

 ( نيطسقملابحي هللانا ) |
 روكا ط_سقلاو نياداعلا ١

 أ ةيالولاونيدلا ىف ىا ةوخانونمؤملااعا 0 نبيل داعلا ىأ *« نيطسقملا بح هللانا ©

 التتقاو افلتخاذا ىأ مكوخا نيب اوحلصاو و

 ىبأ نبا كسهاف را الابفراج ىلع وهو راصنالا ضب ساجم ىلع عسو هيلعهللا لص هللالوسر فقو ( امهنيب اوخ
 هللالوسرىغمو ككسه نم بيطال هراجلوب نا هتلاو ةحاور نهتلادبع لاقف هنتاناذآ دقف كراج ليبس لخ لاقوهفناب ٠

 ليقو ىصعااب اودلاكف جرزلناو سوالا امهو امهاموق ءاجو ادلاجتو ابتسا تح امهنيب ضولللا لاطو ملسو هيلعدتللالص ١
 نال ىنءملا ىلع الج اولتتقاعج-و تازئاو مب لضاَ اسودهيلع هللا ىلص هللالوسر مهلا محرف فعسلاو لاعثلاو ىدبالاب .

 ةلاطتسالا ىجاا (ىرخالا ىلع 00 ظفالا ىلا ارظن امهنيي اوكصاؤىف ىنثو سانلاو موقلا ىنممىف نيتشاطاا '

 هنىممدقو عودرلا *ذلاو ؛تارخ ا عجرتىأ ( ' ىف ىح ىنبت ه4 غا/ زقم> ىتلا اولئاقف) رصلا ءاباو ملظلاو ٠

 لظاانال ةينغلاو لظلا
 سهلا يحن دعب عحرب

 ند عحربام ةميئقغلاو

 نيلسملاىلا رافكلالاومأ |
 ةيغالا ةئفلا ركحو

 تاتاقام اهلانق بو>و |

 تضقو تذفحح اذان هيلع هدهعق حرزاناو سوالانبب تدوح لانقىف تار ةبالاو ءازذلا نسحب مهلعف

 ةكار ا تنطا نع ١ ضيف اذا هناو نمؤم يغئايلا نا ىلع لدن ىهو ا فعسلاب 0 ةالصلا

 روكذملا ( هتلارعأ ىلا )

 لاوزو حلصلانم هباتكف
 نع ( تءافناف ١ ءازهششاا

 اوصاف )هللا سم أ ىلا ىلا

 دقو ران( اوططق انو
 ىلع طسقلا لامعتساب سعأ

 هم أ امدعب مومعلا قيرط

 انيثلاو لذفلا طاققلاو
 م ع 0
 تاسلاهءزمضو طسقاهتم |

 ! 1 اوطاو طسقلالا راع

 ريرش اذه ) مكيوخ أ نيب

 تسلا ند 0 نيب دقع دق ناعالا نأ ناو نينهؤملا ن ه ةقاشملا مه دقو ند نب حالصالا ىلوت نم همازلا ا

 00 ل ,حالا )راسب نب هللادب 1 ة(اهادحإ)- 0 طع 0 0 ا

 ( نيطسقملا بحي هللانا : امهنب اوادعا ١( 0 و لدعلاب امهثنب 0 ) هللا باتكب ملصلا ىلا تءدر ( تءاف

 ( مكوخأ نيب اوحكصاف ) نيدلا ىف ( ةوا نونهؤملا انا ) هب نيلماعلا هللاباتكب نيلداعلا" '

١ 
| 



 |! قصاللا ثسنلاو تيرقلا

 مل ةوخالا لضفن ملنا ام
 ترج دق مث امع صقنب

 لثم سن اذاهنا ىلع ةداعلا

 ادالو نيوحالانيب كلذ

 اوضهانت نا رئاسلا مزل

 اب هتحازاو هعفرىف

 نيدلاىف ةوخالاف امهنيب

 بوقعي ركتوخا كلذ م
 (نوجرت مكلما هللا اوقتاو)

 ىوعلاد هليل اهي كك

 لصاوتلا ىلع مكلمحت

 مكلمف دنعن كو فالثالاو
 مكيلا هللا م رلوصو كلذ

 ٍِ لدن .ةيآلاو اوسع
 ناعالا مسا ليزبال ىنبلا نا

 نينمؤم مهام هنآل

 نيذلااأ ي) ىنبلا دوجو
 موقن موق رخال اونمآ
 (هللااوقاو) هلل اباتكب

 حلصلا نم ع سعأا ف هتلااوشخا

 اوجرت ل (نوجرتمكلعا)
 نيذلا اهيأأي ) اوبذمتالف

 (موقنم موقرخالاونمآ
 تبا قي الان ل

 ركأ ذك سانت

 ءوس راصنالا نم الحر

 ةيلهاجلا ىف تناك همارك ذ

 اهباعواهنم اريخ اهريغ مث

 اهيااب كلذ نع هللاءاهتق

 دامت اونمآ نبذلا

 ماسو هيلع هللا ىلص

 رسال اتيان ىندينآ رقلاو

 موق ىلع موق نم موق

 مكلعل ف هيف لامهالاو ريكح ةفلاعفف ه5 هللا اوقتاو 9 ركتاوخاو مكتوخا نيب |

 اف مملع ركل اىرجو مهني 0000 نأ ىلا سانلارامص مث لاومأ اذ فاتأو |
 0 "0 2 ا نفقا قر |

 املعنأ ىوزو م كلا ىف قيرطلا عاطقك مهف كلذ اواءعفن راف نيإسملل اوضرعتملو الاتق

 0 موقر 2 اردنا 0 ضم لد>و نع ملوق 4# لات كقدبنالو انس

 لكل وتس دقو !سو هيلع هللاىل 1 |

 نارع نبانع 2؟قر ه5 نوجرت م كلل هسحأاوفلاختالوهوصعتالف ىأ#كهللااو هنأ و

 تعج |اذافلدعلا مامالا ىلعج راخاوه عرشلاىف ىغايلاو انيلعاوغبانتاو+الاق مهلاحاق |

 مكحلا مثدتغاطولا اًويفي ىتح مامالاهلناق ىتبلاىلعاورصأو ةملظم اوركذي ملناو |

 هه: 1 زج (نورسشعلاو سداسلاهزجخلا)

 1 نيالا صخو ضءصضخغع ككاو 52 رقتلاىؤ ةغاايلل نرومأملا لل اناضمه ريوخلا

 ”ىرقو جرز1لاو سوالا نيوخالاب دارملا لبقو قاقلا مهنيب عقب نم لقا امهنال

 موق نم موق رخسنالا ونهآ نيذلاا أي » كاوقت ىلع * نوجرت

 ١ ةحاحىف ناك نمو هقشيالو هلظيال ماسملاوخ أ لسملال اق ماسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر

 بركن ةبرك هنع اهي هللا جرف ةبرك ماسهنع جرف نمو هتجاحىف هلا ناك هيا

 هدارع ملعأ ىلاعتو احس هتناو ةمايقلاءوي. ىلاعت هتلارتس السم رتسنمو ةمايقلاموي

 مد ةاغبلالاتق مكحىف لصف اج
 ' ىلاعت هللازال ناعإالا مسا ليزيال ىثبلا نا ىلع ليلد نيتي آلا نيتاهىف هالعلا لاق

 | بلاط ىبأنبلعزع ىورام هيلع لديو نيغاب موك عم نينمؤم ةوخا مهام
 لاقفره نوكرششمأ نيفصو للا لهأنع لئسدقو ىنبلا لهأ لاتقىفةودقلاوهو
 ليقاليلقالا هللانو رك ذبال نيقفانملانااللاقف ره نوقفانمأ ل.قفاورف كرسشلا نم ممناال

 اماما مهلاوبسنو لمت ليوأتب لدعلا مامالاةعاط نعاوعنتماف ةعنهو ةوق مهل ةفئاط

 منع اهلازأ ةلظماو رهظأ ناذ هتعاطىلا مهوعديو مامالا مهلا ثعبي نا مهيف مكحلاف

 موي ىلع ىدانم ىدان مهحن رج ىلع ففذيإلو مهريسأ لتقبإل و مهرب دم عبتيالنأ مهلاتقىف
 وعو ةمج## لاذب وهو رج ىلع ففذبالو ريسأ لتقبالو ربدم عيتيالالأ للا

 ىااربص كلتقأاللاقفريساب نيفصموي ىلع ىنأو هميمتو هلتقرنرحتو عرجلا ىلعزاهجالا
 لانو فل نك لاتقل لاح ف ىرخ الا لعن تفئاظلا ىدح ا تفلت امو نيملاعلا ب رهتنا قاخأ
 لوتةملاو لتاقلا اهضعب ىف فزعي, ءامد ةنتفلا كلتىفتناكباهشنبا لاقاعلع ناضل

 اوناك ناب ةثالثلاطو رثااءذه هدق

 اوبصخيمل اذا مهل ضرعت.الف اماما اوبس !وأليوأتم هلن لوأ مهلةعنمال نيليلق ةعاج

 انيلع مكل لطاب اجسرأ قدح ةلكلعلاقف هلل الام 1 الل رسما ةح انى لوش الحر 2

 مه مكيدنأ تمادام "ىلا مكمنعالو هللا مسا اهيف ؟اوركسنت نا هتلادجاسم مكمنعال ةثالث

 سابع نا لاق مو اري هلوق ىلا اهلوأ نب لوالا بسلا تايس 1 ةثداك 00 000 كدب لا

 هللال وسر أ اذا ناكف رو هنذأف ناك هنا 0 ساىش نب سدق نا ا تلزت

 حت لا نت



 لوقف ريهز كلذ قهحو ءاسنالو لقيم موقف ةل>اد ءاسنلا تناك ولذا هدب ”هلاىف

 ها مأ نصح ل موقأ 05 ذأ لعل سو عاام

 لا ةزوس) موقلا دكتو نولاجرا ه4 «لطظح عباوت نهنال ثاثالا ركذ كر |
1 

 ضع رخال ىا## نهنم اريخ نكي نا ىسع ءاسن نم هاسنالو مهنم اريخ اون 05

 صتم موةلاوزخاسلا نمهللادنءاريخ هنمرودطسملا نوكيدقذا ضعب نم تانم ٌوملاو نينمؤملا

 مايقلاو روزو رئازك مئات عجوا عجاف عاشف هب تعن ردصمه اما هنال لاحرلاب

 نيلسقلاب رسق ثرحو ءاسذاا ىلع نوماوق لاحرلا ىلاعت هللا لاقاك لاخرلا ةفيظو رومالاب

 نهنال نحرك د نءعالاحرلا نكذب ءافتك الاوا بيلقتلا لع امان ا ا
 ةدجوملاةلءااب فانئتسا اهمساب ىسعو عماللاف بلغي ةيرسلانال مذا رايتخاو عباوت |

 ىلعىهف نكينا نيسعو اونوكينا اوسع'ئرقو «دنع مسالا ءانغال اهلربخالو ىهنلل

 دحال دحأ عسوب داكيالف هسلعك لجر لك لظف مهلا هءاضعأ ذخأ ةالصلانم
 وحل رقأ ةالصلا نم تيأن غرف املف وه امائاق ماق اساحم دال ءاح اذا لحرلان اكو

 هل نوح فتياواعجلا وه فت وره فت ل وقتي مث سان دا! باقر ىطختإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللاقف 1 هللاقف ل>ر هنييو هنيبو سو هيلع 1 هللا لوسر ىلا ىهتا تح

 تا ةملظلا تاكا الف ايضغم هفلخ تبان سلحم سلحاف الع تيس لحرلا

 امريعي ناك هلامأ ركذو ةنالف نبا تناث هللاق نالف انا لاق اذه نم لاقف لحرلا

 دفوف تازن كاهل لاقو ةينآلاءذه هللا لزناذ يمعساو هسأرلجرلا سكتف ةيلهاجلا ىف

 لسو هيلع هللا لص هتلالوسر بامسأ ءارقشب نؤزهتسي اوناكو مهانركذ نيذلا مت ىنب
 مهلاح ةئاثرنم دوأرامل ةغ ,ذح ىلو» ملاسو نال و بيبصو لالبو بابْحو راع لثه

 روتسمالو ريقش ىنَع تال موقنع موقر سال اونمآ نيذلاا اب ىلاعت هللا لزئاذ

 ه:مريخ هللادنع هلعاو هىدصق“ب ام كلذ هايشاو مئلب بس>وذالو رتسي منع هينذ ةيلع

 ءاسنالو ف هلوق ىناثلاببسلا 6 مهنه اريخ اونوكي نأ ىسع قف ىلاعت هلوقوهو 271011111110

 نع ىور نوم اريخ نكي نأ ىسع ءاسن نم ءاسن ا 1 ءاسن نم

 5 نا نعو رصقلاب خس 31 نريع تلا هيلع هللا ىلص هللالوسر ءاسن ىف تل اهنا 7

 ةيدوب - ةم اع هللا ىلص ىنلا ءاسأ ضعب اهل لاق 06 تنب هيف كلون امنا ساع 1

 أ100أ0اأ110101110/1000 ا
 ىنلأام اء لخدف تكف ىدو# تن 1 ةصقح نا ةرفص 01 ا ِء ' نايدوم تن

 | سو هيلع هتلاىلص ىنلا فرصنا إف رسفلاةالص نم ةمكر هتناذ دقو موب تاذ لبقاف

 هللا لاق هاسنلا روما 1 , الةصاخ لاجرلا موقلا (نونم اري نكي نإ نع ءامسل نه ءاسنالاو مهم اريخ 6 2

 حيرص لاجرلابموةلا صاصت م ىقروزو موصك مئات عج لصالاىف وهو ءاسنلا ىلع نوماوق لاحرلا ىلاعت 1

 روث ذلا 5 دصق نكلو ا طاعتع موقلاظفا سلف ثانالاو روك ذلا م هداع موقو نوعرف موقق مهاوقامأو

 نانيدنعم لمى ءاسنلاو تارت

 نينمؤملا قده رد الدار ١

 ناو ضءبنم تانمؤملاو
 ناو عابشلا ةداقأ دصقب

 مم ةعاج لك ريصي

 ملاعاو ةيرخ“لانع ةيهنم

 لحر ن٠ لحر ل اهب

 ىلع أسعا ندم ةاسعاالو

 ريعمادقاب امالعأ ديحوتلا

 ريعو مهلاجر نه دحاو
 لع مماشن نب م ةدحاو

 اعاظفت_ساو ةيرب

 هلوةوهءلعا وناكئذل اناشال

 ممماريخ اونوكينا ىسع

 مك |

 0و كناستم مالك
 ةللع

 هقح ناكدقةفالاو ىلا

 ءافقلاب هلبق اع لصوت نا
 دقتعإإ نأ بودحو ىئعملاو

 هدم روئسملانا دحاو لك

 ند اريخ هللادنع ناكاع ر

 سانال عالطاالذا رخاسلا

 ماعالو ره لا ىلعالا

 ع ىذلاو رئارسلاب مهل

 ربامضلا صولح هللادنع

 ىلعدحأ ”ىرت< ال نا ىنبنيف

 ةئيع همه نع ءازبسالا

 ةهاعاذو لالا ثر هآ راذا

 نعريممملا 0

 ا

 ريق هسفن ماظنف هتفص دض ىلعو» نم“ ايلق تاو اريمخصلخأ «( سال اخ واق ) هلءاف هتنداع ىف قيبلريغوأ هند ىق

 ا نأ تشل تلك نم ترم ول لوقلا لكوم ءاليلا هع هللا ىكر داو نا نعو كاع هللا هرثو نس

 ءاسن نم نيتسعأىف يلا هذه تازن ( ءاسن نم ءاسنالو ) ابيصن لضفأو هللا دنع ( مهنم اريخ اونوكي نا ىدع )
 ءانكش ىلع ءاسنالو لاقف كلذ نع هللا مهاهنف 08 ماسو هب 1 هللا ىلص ىنلا 0 اس ماي 00 ماسو ةيلع هبا لص ىن :|

 اندصت لضفأو هللادنع ا اريد نكي نأ ىدع ْ



 4 20007 دقن كح لن رجس رازعا اع وول مخ

 و 0 اوزطالو ناسالاب برضلاو نعطلا زها وبكتيد لهأ اونعطتالو و ( كفنأ اوزلت الو ١

 2 [ هيقحتساام لمق نم نال هن نوزطام اولعفتال ءاتعم لبقو هسفن باع اع 0 !نءؤملا باع اذاف ةدحاو

 لخادش ابوه هنعىهنملا تلقتلاو ءولابقازننلاو امىعادتاا باقلالاب زيانتلا (باقلالاب اوزبانت الو) ةققح هسفن نأ

 الوا] سر رو هس[ الق كاماماف ه6 - يح هلامذو ةءاريصقت 4نورشملاو سدالاءزكا) هنوكل ةهارك د ,وعدملا

 0001 1 0]|] كسب اينالو ىا « كفا اوزلتالو ظربخ تاداانغ ([ © اقزهسا مع ىبنم
 || زمللاو ةفن زا دقق زمللا دب قدعساام لعف نم ناف هم نوزلتام اولعفت الوا ةدحاو [] 5 7 ا ا

 ١ اضعب مكضعب عدبالو 6 باقلالإب اوزيانالو ) ص مضلاب بوقتعي ا زثهو ناسللاب نعطلا

 «نعالاس قوسفلا مسالا سْنب 9 اذىع ءوسلا" بقلب متع زدنا ناذ ءوشلا تلي

 قرا كلا نأ ةضفح ىلتلاق تااق كيكسام لاف يس ىهو سو ةيلع هللاىلص |

 رذعفتا يفف ئن تمنل كناو ىنل كبعو ىبن ةنبال كنا ماسو هيلع هلا لم ينال -
 بيسلاو بي غبت نسح ثيدح لاقو ىدمرتلادحر تا[ ةميا هللا ى ٍةنالاقم كيلع

 هلامصلا نب ةريخ ىب أ نع هك باتلالاب اوزب راتتالو كفنأ اوز ,طالو#و ىلاعتلوق ثاثلا

 الع مدق ةلس ىىف ةي الاءذه تلزن انبف لاق ىراصتالاكاعةلانب تباث وخ أوه

 هلالومر لكل د ةثالثوأ نامساهلوالالجر انم سيلو ماسو هيلع تالص هتلالونر ْ
 م ل ع دنا هللا لوسرأي هم نولوقف نالئاي لوم لحو هيلع هللا ىلص |

 هللا ىخرةشئاعننعو تازنو

 نه رسل تنك اهنا اهنع

 تناكو ةعزخ تنب ناز

 هللا ضر سن[ نعو ةريصق

 هللأ لص ىنل !ءاسن تربيع هتع

 رصقلاب ةلس مأ ملسو هنلع

 تبانىف تازن اهنا ىورو

 اوناكدهرقوه.ناكو سق نبا

 ساحم ىف 4 نوعسوب

 هيلع هللا ىلص هللالو_سر
 دو ادوباةحرخأن ناع الادعب قوسفلام الا سكن باقلاي أو زيبانالو هيب ”ةل[ةده كلل لزناو دا ا

 0 اهضعس ىعدنف ا ناعمإ هل ن وكي انم لدحرلان اك لاق ىذمرتااىفو

 ل هلوقأنسح ثيدح ىدعر رلالاق باقلالاب اوزب انالو اةلاونح تل رف لاق

 سفقنالاب دارملاو ضعبوف مكضعب نشيل مكضعي ٍبعيال ى 1 مسفنأ أ اوزطالو
 ادح باع باعاذاذ مضت مهنال نيلسملان م تاوجا اوينتتال كل تكوارخالا |

 كلذ الماحن وكف هرب تاع اذاف بنعنم 1 واحبال لقو ةسقن باع ديإاكف بيع

 هنى عام ريدي ناسنالا اوعدتالعأ باقلالاب اوزبانتالو هسفنل بئاغلاوه هناكف هيبءىلع

 نأ ىهتف اهنع بان مث تسلا لع لجرلان وكي نأ باقلالاب زبانتلا سابع ا لاقو ١

 ناك لبق رفاكاي قفانماي قسافاي لجرلل لجرلالوق وه لبقو هلمعنم فئاساع ريع |
 نع اوهنف ىنارصتاب ىد وباي همالسا دعب ه4لاعف ماسي قارضتلاو ىدوبلال>رلا أ

 هلع دارااالعلا ضني لاقو ريزتخاي راجايبلك اي كدخلال لوقت نأ وه لبقو كلذ |
 انمادكال 0 تراص ىتلاناقلالا اماندل امذ ديشوأ هيىدانملادهركيام باقئلالا |

 ىلاباقالاأو ايوعدملا اهعركيمل اذا ا. سبالف كلذ هبشأ امو جرعالاو شمئالاك |
 اول | نع هك لقاك. ركمالف اقدمو 7 نزكو احدمو ادج بس

 كلذ وحنو هللا فس دلاخو تاراو "وأ لعاو نيروتلاو نا_مَدل و قور رافلا :

 ىهتنا تح |وهدق لو

 ملق 3 لحرل لاقف ملسو

 لاق اده نم لاقف لعش

 نب لاهنالق .١ لكرلا

 ناكاماد.رب ةنالفْا تنأ

 ررمخت ةياهاجلا ىف امريعي

. 
5 
0 5 1 

7 
 ا 5

 5 ( 1 أهدعد

 | مسالا (ناغالادعب ق وسفلا

 ٍإ مءاو5ن نك ركذلا ىنعع انهه

 ْ كلاب سائلا ؤ ةعماراط
 | ىنارصنايوأ ىدوعاب هل اولوشن ُ هناا سئبىأ 0 قوسفلا مسالا 5 ِظ ا لس 0 ف 5 6ع

 < انععام هتقءتح و مؤاابوأ

 6 دب ) متارجلا هذه ٍباكترا ببسي نينمؤمأل مفترملا ركذلا سب لبق هناك سانلا نيب عفتراو هركذ نه
 قسفلاو ناعالا ننب عمجلل حادتسا ناعالا دعب هلوكو يسلب اوركذنا

 مكضعب اوعنطتال(باقاالاباوزب اننالو)ةفلاباضعب كضءباونهطتالو نينمؤملا نم ركتاوخا ىنعب مكس وستال( كغ أاوزطالو)

 نما امدب(ناعالادعب) ىمو<ايو ىتارصنايو ىدوهيايكبخال ةيعستلا سكب (قوسفلا مسالا سبة هاذا مساو بقالاباضعإ



 مهر .رابتشأو ناكل ١ م كعب 0 5 0 نيزمؤرلل عققترملا 2 5

 5 لانا ىورذا اصوصخ نننمؤملا ىلا ققسفلاو رفكلا 5 هيأ نيدع#اما كد دارأاو هذ

 تااهؤ ماسو ةملع هللا ىلص هللالوسر ع اهنء هللا ىذر يح تن ةيفصق 5 ا

 ىعدوه ى عو نور ره ل نا تاق اله اهل لاو لييدوع تن ةيدوع اب ا ىل ناش ءاتعالا3 |

 نمو 0 0 ناعالا نسو ة عمجاو قسف زءانتل انا ىلع ةلالدلاو دع ىججوزو

 ةعاطلا مدوم نايصعلا عضوي 5 نوملاظلاره كئاواف #9 هنع ىهن اع # بتمل ||
 اونوك #0 نظلانم اريث ؟اونتحا اونمآ نيذلااهأاي #8 باذعال سفنلا ضورعتو |[

 ىأ نم هنأ ملعيإ ىد لئاتو نط لكى طاتعا ريثكلا ماهباو بناح لع هه

 5 رمل «ي ةئع ىومام لعق ن يه نا اع لبقو بانا أمدعب قسافابوأ ماس امدعب

 مسا ارم" كلذا هاعش لو ناعالادعب قوسفلا مسالا سبوق ساف وهفزيتلاو زمالاو

 لحخحوزءهلوق ع كالذ مهل اوناق نئذلا اوملظ لقو مهفلا و ميصعكب مه-فقال

 امهققر اياتعا نياحروق 2 تاز 9 3 6 ناللا نه اريثكاوب دتحأ و نذلاايأاي ِ

 نيلج رولا حاتحملا ل لوزا مك 2ع 00 5 اذان اك ماسو هيلع هللا لص هنأ لوسر نأكلذو

 بارشلاو ماعلا نمامهل نام امهل ”يرف لزتملا ىلامهمدقتيو امهمدخم نيرسوم

 هان هتلغف لزاما ىلإ نال مدقف ةرافما نضيف نيل رالأ راك مظف :

 قلطنا هلالاق تفق ىانعىئتبلغ اللاقأ,ش تءنصام هلالاةامدقاطفامهلأش * يه ملو مائف

 هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلا ناذس ءاحاماعط هئماثل باطاف ملسو هيلعىلص هللاوسر ىلا !١

 نا هللقو ديز نبةماسا ىلا قلطنا ملسو هيلعدتلا ىلصدتلال وسرلاقفاماعط هإأسو :ملسو

 ىلعو ماسو هيلع هللا ىلصهتلال وسر نزاخ ةماساناكو كطءيلفمداو ماعط لضف هدنعناك |[

 نكلوةماسادنع ناكاالاقف امهربخاف امهملا نالم عحرف ”ىشىدنعام لاقتفءاناذ هلحر ]|

 ةيعمسرثي ىلا هانثعب ولالاقعجر اف أش مدنع د رفتباعلا نمةفئاط ىلا ناطساثمبف لع 1

 هيلع هلا رض: هللا لوسر منامه سان ةماسادتف لك نايل . التل مث اهوامراغل

 معللاةريضخ 11 ا ا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىلا آاج إف ماسو

 2 أت امتلظ لاق اجل اذه انمون انلواختام هتلألو_سراي هتلاو الاق امسهاوفأ ف |
 نا ىنعي نظلان م اريثن اوينتحا اوئمآ نذلااهبأ اي لحو نع هللالزناف ةماساو نامل“

 نع مهن و» لبقو ارش نمؤماديخاب نظينا نمؤملاهتلاىهن ءوس ريذخا لها نظإ
 ع 00 ع :

 نظيف ماسملاهو>ًءاريف أوس هيديربال الخدم ل خدي وأ اوس هندي ريآل امالك ملسملا هيأ

 ءوسلانظو عطاق هفااح ثء.حو تاو.لاو تايهلالاق نافلاك مرحامو هللااي نآفلا

 ىو ناش أ 4 نوملاظا | معا واف 0 هلك كلذئم 2 2 4 بتل نمو # قوسفلا

 نع هللا هاهو امهطعانأ ةماسال ماسو ةياعدللا ىلض هللا لوس رلاقام هدنع لهاسسجتو ةاوبغلا

 نونظتاع ناظلا نم اوما اونتحا نا رقلاو مالسلا هيلع داما اونمأ .نيذلا اهيأاي لاَتو

 اوهنف قسافأب ىدوهباب دوعاان م ماس 1 نا تنىف ناكل ع 0 كعل نآتلا سألوك نأ

 اع(بتب أ ادب ؟تار لا اةرؤس) ةيحرول او قش 1 6هأ 1-6 1 5

 مه كئلواف ) هنع ىبن
 عجو دحو م

 ابسأإي ) هانعدو نم ظفال
 اريثك اوبنتحا اونا نيذلا

 هينح لاش ( نظلانم

 هتق.ةح ودنعمدع | هارسقلا|

 ىلا ىدعيف تناح ىف هلمءح

 ىدنحاو ىلاعت هللا لاق نيل ودؤم

 مان_صالا ديعت نا ىنبو

 عملا تبتئحا هعواطمو

 0 الوعفم صقنف

 كالذو ناظلا ضءب هنانتحاب

 ةرثكلاب فوصوم ضءللا

 (بتي مل نمو) كلذكرنو

 ىدوهياي هيخأ ةيم-ت نم
 ىسوخايو قارصناب

 لعب زباتتلاو تقاتااو

 مه كتاوأف) ناعالا

 مهسفنال ن وراضلا(نوملاظاا

 دبا الاءده تلون ةيوقعلاب

 كلام نب ةدرب ىأف

 نءا هللا ددعو ىراصنالا

 اعزانت ذأ

 نع هتلامهاهنف كلذ

 (اون ا ذلااهبب أي) كلذ

 ماسو 5ك 0 دم

 . اريثك اوينت>١) نآرقلاو

 5 الا هذه تلزن(نظلا نه

 ا دردحخ

 ع .َ

 تاعدا 0 نياحر َق

 اياتعا مابسو هيلع هللا ىلص ىنناا

 انظوناكؤ*وهوامهلا ايحاص

 هللال وسر مداخ ةماساب
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 نط ماسو ةياع هللا ىلص ا

 ةيبغلاو سسحلاو نطظلاكلذ

 هحرتعو هل دم نم مكيخاب



 ضعب نا) هلوق ىلاىرنالأ
 وهج اجزلالاق (مثا نذلا

 انو[ كل له كنط
 مهف نظن نااذلق قسفلا لهأ

 نير 7

 نعزرخا أعقل ريثكلا نم

 1 مثالاو ضعبلا

 هنمو باقل اهيحاص قع

 لاعف ماثالا هتنوقمل لبق

 باذعلاو لاكتلاك هم

 ىأ . ( اوسسالو)
 نيوسملا تاروع اودشال

 سس لاس مهبباعمو

 ثحبو هبلطتا ذا ىمالا

 نعو سلا نم لعفت هنع

 رهظام اودخ دهاح

 لهسلاقو هللازتساماوعدو

 بياعم بلط نع اوثمعتال

 ةيصمم (مثا) هنوفخت امو
 ةماساي نذاحر نظاموهو

 الو(اوسسلالو) ديزنب

 مكيخأ بيع نع اوثعت
 هيلع هللارتسام اولطتالو

 نالجرلا سسحتام وهو

 1 نورثمااو سداسلا ءزكلا»

 فنأتسم ليلعت 6 مثأ نظلا ضء؛نا ا ةيشاعملارومالا ىف نظلاك حاببامو نينهؤملاب
 واولانه لدب هيف ةزم#هاو هيلع ةبوقعلا هيحاص ق وهس ىذلا تنذلا مثالاو صحالا]

 لعفتنيلسملا تاروع نع اوثعتالو 6 اوسسجتالو ف اهرسكي ىا لاعالا مني هناك
 وه ىذلا سحلانم ءاحلابىرقو «سلتلاك بلطلا ىنعمن» هبفام رابتعاب سهلا نه

 نيلسملات اروع اوعبتال ثيدحلاىفو ساوجلاس اولا لبق كلذاو هتاغو سحلارتا

 زاولل كلذك نوكيال صالاسفنىفو احم ةروصلا ىف نوكي دق لءفلاضءب نال ارش

 انلف كلذ, نورهاجماقسفلاو ء ا اماف اتطتع ىنارلانوكيوأ انهاس هلعاقنوكينا

 نظلاىروالا نايفس لاق « 6 نظلا ضءعب نا # مهنه رهظي ىذلا ل ثم مهيفنظن نا

 :ليقو ه.ماكتبالو نظيناوهو مئابسيلرخ آلاو هيملكتبو نظيناوهو ملا امهدح انانظ |

 وهو هباابودنههنمو لح و نع هللاب وسلا نظااوهو هءروهأمو بجاوهنف عاون أ ن افا

 لجو نعدهللاب نظلاءوسوهوروظحم مارحدهنمو ةلادعاا رهاظلا ءاسملاخالاب نسا نظلا
 ثلا نعدّتلا ىبن سانلا بويع نع اوثحمتال ىأ#«اوسسجتالو#: ملا الابن ظلاءوسو
 ةريرهىنأ نع( قالاهمهللاهرتسام لعر هظبال ىتح مهنا روع عبتت د تاور مهروس لع

 اوسسجتالو ثيدحلا بدك أنظلاانالنظلاو ايالاقوسو هيلع هللا ىلص هتلالوسر نا
 هتلاداع اونوكو اورئادتالو اوضغابت الو اودساحنالو اوسفانتالو اوسسحنالو

 انهه ىوقتلا هرقحنالو لذ الو هلظبال اسملا وخأ عملا كك ىعأ ام اناوخا

 ءاخأ رقح نا رشلا نم ”ىصصا بسم رد كا 0 ىوقتلا انهه ىوقتلا

 ىلاالو ؟داسجأ ىلا رظنسالهللانا هلامو هضرعو همد مارح ملا ىلع مالك مسملا
 روهالانطاوب نع شيتفتلا ملاب سهلا هركبواق ىلا رظني 0 لاعأو كروص
 لقو ريغلا ثيدح ىلا 3 ه1 ودان نمو رمد او لاشام رثكأو
 ريغلا هيف بغرباهف اويغرتالىأ اوسفانتالو هلوقو «رابخالابلط وهو دحاوامهانعم
 اوربادتالو هلوق هابي اصنع ةمعنلالاوز ىنمت دسحلاو اهظوظحو ايندلا بابسأن ع
 لاق رع نبانع ةهرحميو هنعضرعف هافقوهريد هاخأ ركتم دحاو لك ىطعبال ىأ
 ملو هناسلب رسأن م رمثعماي عيفر توصب ىدانفربنملا ملسو هيلعدتلا ىلصهللالوسر دعص

 ةروععبتن نه هناف مار روع اوعشالو مهو هريعتال ونيلسملا اوذؤتالهيلق ىلاناعالا ضف

 عفان لاق هلحر قوى ولو هممضفل هتروع عليا عراب نمو هنروع هللا عيت سملاديخأ

 > مظعأ ًاوكرظعأام لاقفةبمكلا ىلا اموو رعننا رظنو

 ف لاق بهو نب كززعء ببي ضع نسح ثيدح لاقوىذمرتلا ه> رخأ كنم هللادتع

 ةمرح مظعأ نمؤملاو كتمرح

 شعلان ع انمهم كف ا هللادع لاقفا رجح هتك رطق نالف اذه هللمقف دوعءسم نبا

 هللالوسر ناصاعن. ةبقععملو دوادوبأ هجرخ أ هذخأت ”ىش انيلا رهظينانكلو

 ةريرهىبأ نع 40 23 ةوماح نك ناك اهو ىأ رنملاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ع ةماقلا موي هللاءرتسالا امسدلاىف 52 كيرع رتسال لاق 0 هيلع هللا ىلص هانا

 6« هلوق )



 ُ 2 4 5 ودتبتغا دقفهبف ناك ناذده ا رك ذتنالاقف |
 تاغلابم عم هجو شح ىلع باتغملا ضع نم باتغملا هلانبام ليثمتةاتيمهرخا مسلك أي نا |

 ليثتو ةهاركلا ةياغىفوهاع ةيحلا قيلعتو ميمعتلل دا ىلا لمفلاداتسا وررقملاماهفتسالااهنم .

 4 هوقهركفهإوق كلذ بيقءتواتيهو اخالوك أملا لمح وناسنالا مل لكاي بايتغالا

 الو هوقهرك دقف اذه مكيلع ضرعوا كلذ مصنا ىنعملاو كلذا اقيقحتو اريرقت
 عفان هددشو خالاوا محلل !نم لاخلا ىلع اتيم باصتناو هتهارك راكتا مكتكع

 1 هءوسياع بغل رهظباضعب ركضءب لوانتب ال ىأ كاضمب كضعي بتغيالو ف ىلاعتهلوق

 رعأ هلوسروهنلاتلقةسءلا امن و زد ألات سو لعق قلص لو هررعى انكم ظ

 ناو هتبتغادقفلوقتامدنض ناكن الالوقأام أ ىف ناك ناوتاةهركي اع كاخأ كركذلاف |

 نم كبسح سو هيلعهللا ىلص ىنلل تلقتلاق ةشئاع نع بم دجر خا هتبيدقفدبف نكي
 رخل ءاع تح لول ذلك تاق دقل لاقف ةريصق ىنعت ةاورلا ضءبلا اذك و اذك ةيفص

 1 اذكى ناو انانا تك ىلا تحأام لاققءاناستا هت كح و كلا 000
 ةطلاخع هتطلاخ ىأ هتجزا هلوق حج *“ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو دوادوبأ دحرتلا

 دع ةسغا|نع رحااوزلا غلب أن م ثيدحلا اذهو اهعقو اهنتن ةدشاد<رو همعط اهريغتب

 9 امل دهاحملاق 5 هوقهركف اتمدخأ ٍِ لكأبنأ 5 د بحأ » ىلاعت هلوق

 متهرك اك ىأ ءوتعركف لئقال اولاق ام هبخأ 1 لكأب 3 ىدحأ بأ
 3 1 ةلزتعءوسب كرضحم مل نم 010 هلبوأت لبق ابا ءوسب هركذ اوينتحاف

 نال همدو همحلك ناسنالا ضرع نا ىلا ةراشا هدفو كلذ سحيالهنال تيموهو
 معللا نمفرشا ضرعلاو هل مطقاذا هدسج ملأتباك ءوسب 5 ا مات ناسنالا َ

 ك1 هخأ مح هلوقو «ىلوأ مهضا عا كرتف سانلا مح لكأ لقاعلا نم نسحممل اذاف []

 سن أن ععرح زاقؤل ًاتمهلوقو* ٠ ودع لكأ |لعيضءااهلمحدق ودعلانالعتملا ف |]

 سام نم ه راقظأ مها موق ترعى ج سععامل ل ؛-وهيلع هللا ىلد هللالوسر لاق لاق

 لاق ليبي ءال وع ند تلض عدو دتو ةحمدلىفو مهءولو مههوجو نوشمحما
 نومي*لاقو دواد وبأدجرخأ مهضاسعاىف نوءّشلو سأنلاموحل نولكأب نيذلاءالؤه |[!

 اع لكل اق لك آاموتاق هتلادبعاي لك لوب لئاقو ىجنز ةفيجياذا مئانان اني رايسنبا لإ
 تيضرو تءقسا كنكلولاق ارشالواريخ هن ترك ذامهللاو تلق نالفدبع تدتْعا
 * هللااوقتاوزأ :5 ىلاعت هلوق عي هيعاس ملا اد عدالو ادح أ باتغيالن وو ناكف

 لحونع هلوق # 6 محر باوت هللا نا # هيعاون بانتحاو ةينلا سأى ىأ ([|

 هنه طرف امم باوتو هنع ىجمنام قتا نم * محر باوت هللازا هللا اوقتاو

 لي 0 نم ىهو تاير بيعلاب 0 ةسغلا 0 3 بتايا 1 اعل "فانت

 بحنأ) سانلا 0
 هيخ أ ل لكأي نأ كدحأ

 ليثغا ذهوىندماتيم (اتيه
 باّقغملا هلام ريوصتو

 ىلع باتعملا ضيع نه

 تاغلامديفو هحو شحفأ
 هانعم ىذلا ماهفتسالا اهنم

 وهام لعجاهنمو ريرقتلا
 الوصومةهاركلا نمةياغاا ىف

 للا دانسا اهنمو ةمحلاب
 نايراعشالاو < دحأ ىلا

 بحال نيدحالا نمادحأ
 ىلعرصتق ملنااهنمو كلذ

 لكاب بايتعالا ليثع
 لعج ىتح ناسنالا مل
 مل نا اهنمواخأ ناسنالا
 ىتحالا مح ىلع رصتقب

 12 نعو ايهم لعح

 ةقح كدحتو نا ءركتك
 كلذك اهنملك ان ناةدودم

 ىجوهو ك.خأ ٍطءركاذ

 نم لاحلا ىلع بصتتاف
 املو 1 نموأ معللا

 الم هنم ادحأ ناب مهررق

 بقعدهيخ أ ةفج لك أ بح
 (.وتهركف) هلوش كلذ
 هلركتهارك تققضصف ىأ
 ققحبلف لقعلا ةماقتساب

 0 اوه ركن نأ املأ
 ةماقتساب ةسغلا ع نم هريظن

 هللانا هتلااوقتاو) نيدلا

 غيلبلا با وثاا(م> رباوت

 ( اضعبم 5-30

 رعب سالك اوم رخآ( ومد ركف)ةرو هرماارب رعب ع رد (اتم 3 هنخأ لك ان مدح ان ) ناكسد ن ,الحرلا باتغااموه

 (م>ر) ةبيغلا نم بان ناز وامعم (باوتهللانازاد> أاوباتغتناىف هللااودخا(هللااوةتاو)اهومر حف ةيغلاكلذكوةرورضل



 031 ” هللا ل بقت متيقتانأ مكتاق هنم كسدج وام ىلع مدنلاو هبانتجاب مترعأأم كوتب هللااوقتاو ىنمملاو ةبونا لوقف
 ع

 'ماعط ىلع ةمامأا *ناكو 0 م نذل 2 ملسو هيلع ؟نورشملاو نسداسلا ءْر اج هللا ىلكص هللال وسر 0ك

 هيلع هللا ىلص هللال وسر

 ”ىش ىدنعءام لاقف ملس 3و

 و اللاَعو ناملس اههربذاو

 هللالوسر ىل[احالف اهؤام

 امهللاو ملسو هيلع دنيا ىلص

 ىف معللا ةريضخ ىرأىلام
 مح انلوانامالاةفامكهاوفأ

 نمو امتيتغادق امكتالاق

 لك ًادقف السه باتغا

 ةينغل قودي آلا أرقمثدخخ
 ةيبغلا نم نوكتاعا قلخلا

 سانلا اءآاي ) قا نع

 ركذ نم مانقلخانا

 ءاوحو مدآ نه ( 0
 نم مكنم داو لكوأ

 لثع ل وهوالا 6

/ 
 أ

 رح اقتل دما كلف 6

 نم رالا ةقطلا خلا
 اهيلعوتلا تسلا تاقيظلا

 دخقلاو نطيلاو ةرامعلاو

 هير 12 كام نأ

 0 ل ا نتا 0

 0 ةي الامده تازن
 لاق ثيح سام نب سدقنب

 لاش وهنالف ناتنا لحرل

 1 هى تاز

1 
0 

 تسافر هنا نعمانف 3 ل وسنو جلل مدخن ناك ناك نا ىورو نيسان ١١ نينمؤ ءملا باوشب مخي

 | ةرثكلوا بند مل نك ايحاص لعجيذا ةبوتلا لوبقىف 0 هنال باوتلاف ةغلاملاو

 هتعهللا ضر نالس امي ةباهصلانم نيلحر ناىور مهبونذ ةرثكلوا مهيلع بوثملا

 لاقف هماعط ىلع ةماسا ناكو امادا امل ىغشس سو هيلع هللا لص هللالوسر ىلا

 ١ احار الف اهؤام راغل ةحعمس رب ىلا هانئعبول الاقف نامل“ امهربخاف ”ىش 0

 الاقف ايكهاوفا َّق ىلا : ةرج ىرا ىلام ام# لاق سو هيلع هللاىلص هللالوسر ىل

 © قناو ركذنم ؟انقلخاناسانلااببااي ف تلزتف اهنتغادق امكنا لاقف الح اناوانتام
 ءاوس لكلاف ماو بانم مكنم دحاو لكاتةلَّحوا مالسلاام«ءلع ءاوحو مدآ نم

 بانتالانع ةعناملا ةوخالل اريرقنوكينا زوحبو بدنلاب رخافتل هحوالف كلذف
 وهو دحاو لصا ىلانويستنملا مظعلا علا بعشلا 5 لئابقو ابوعش كاناءجو

 سام” نء سبق نب تباثىف تلزن سابعنبالاق # ىثنأو ركذ نم م انقلخاناسانل اوف
 رك اذلا نَم سو هيلع هللاىلص ىننلا لاقف ةنالفنب | هل حس مل ىذلالحرلاىف هلوقو

 لاق تباثاي تيأرام لاقفرظنفموقلا هوجوىف رظنألاق هللا وسراي نا تبانلاق ةنالف
 50 كيان قتل زنق ىوقتلاو نيدلابالا, ياضفنال كناقل او دينو ا تي كير :

 اوقاف سلاجلا ىفاومعسمت ركل لبق اذااونمآ نيدلاابسأا ملتي يلا 1 لاو هيدالا

 ىلع الع ىتح الالب ٍدسو هيلع هللا ومها كاوا 0 3 موب ناك امللقو ةيآلا

 3 مو ىبأ ضيف ىذلا هللدجلا صعلانب نيلعأ نب باتعلاقف 3 ةيءكلا رهظ

 لاقو اندؤم 0 نارا اذهريغ دع دو امأ ا ثراالاوو مويلا اذه

 بر هريخنأ فاخا ًاشلوق أ, الى نامفس وبأ لاقو هريغي ًاشهتلاءركي نا ورعنب لهس

 اورقاف اولاقاعهلأسو اولاقاع سودهيلع هللا لص هللا لوسر يخاف ليريج لزتق ءاهسلا
 ا ءارزالاو لاودالاب د باسنالاب رحافتا نع مسارح ذل زو ةيآلا 1 هللا لزتاو

 مكتا ىللاَو هاوحو ءدآ ىسي ىتأو ل مكانةلخانا سانلا اهيأي لاقف ءارقفلاب |
 لم 0 مكنوكل ضعإ ىل

 نه نودوجوملا اهمأركتم دحاو لك انقلخانا ىتءملا نوكي نأ
 لخمافتلاو رخافتلدحوالف ءاوس رخآلا ق ا مكمدحاو لك ناذ مأو بأ

 ةعسر لثم لئابقلا سؤورىهو نيشلا فب : بعش عج «ابوعش < انلءحووؤزه بسنلا ىف

 84 لئاقو ف مهعمجل ليقو هنه لئابقلابعشتلاب اومش اومسجورخلاو سوألاو رضمو
 ا ا دودورضم نهميعو ةعسرن م 0 بوعشلا نود ىهو ةلبق عج

 0 ,-حاف أل و بسنتلاق نوواسنم

 لمتح لو ةدحاو

 اء ابعلا نودو ميع 5 مرادو ك0 نم نابيشك م هو نيعلا جفا !.ةزاعامدداو

 " (نوطلا) ترح ن ناضتيواوءاتعن ترطظاو و رعنب لهس ا رقن 5 رو اس وه.لعهللأ ىل<ىنتاان رْدٌّوم

 < نقلخ سانلا اع أي هتيا لاذ تارثلا ادهريغ الومردلو درو هتلادجو املاليَو اذ ا عا ةكم

 0 ىلاو» ايوعش لاشو لئابقلا ا ) لئابقو ( ءاكحلا ىوعي ' ابوعش < انلمحو) ءاو>و مدآ نم

1 



 ا

 لئاصفلا عمجم ذخفلاو ذاخفالا عمت نطبلاونوطبلا عمت ةرامعلاو رئامعلاعمجتلبقلاولئابقلا عمحت

 الف ضعب بين مكضعب (تارحخلا ةروس) فرعا لئابقو بوءش لع هه هزت مكر اغا ىآ (اوفراعتل) 5

 | ذاخنالا عمج نطبلاو نوطبلا عمجت ةرامتلاو رئامعلا عمجت ةليقلاو لئابقلا عمحت |[

 ١ نطب ىصقو ةراع شيرقو ةلبق ةنانكو بهش ةعزذف لئا_صفلا عمج نغفل او |[

 اوفراءال “ ىرتو لئابقلاو ءاب الان ارحاقتللال اضم مكضعب فرع 5 اوفراعتل ظ |

 سوفتلا لمكتاهب ىوقتلانافا# مك اقتاهتلا دنع مكمرك|ناؤإ# اوفرعتلو اوفراعتلو ماغدالاب
 هر سس يه مالسلاو ةالصاأ هيلع لاق ام اهنم ىعليلف افرش دارانف صاخت الا لضافتتو 1

 نمؤم نالحر سانلااعاسانلااهياإب مالسل هيلع لاقو هللا قدم سانلامرك | نك 1

 1 / 500 3 و 0 0 ١
 مكتطاوب 49 ريبح الإ مكب## ملعهللانا 0 هللا ىلع نه قش رحافو هللا ىلع قا

 امدحاو ذاخنالا نوطيلانودو شيرقنهىؤاوبااغىنبك مهونطب اتدحاونوطبلا

 داصلاب ةليصف اهتدحاو «لئاصفلا ذاختالانودوىؤا نم ةيمأىئبو مثاهىبك م وذخن |[
 | 2 ةريشعل ادعي سا وةريشعاهتدحاو راش كلذ دعب مثمشاه نب نم سابعلا ىنبك ةلمهملا 1 ١

 بوءشا|ليقو ليئارسا ىت نم طابسالاو برءاللئابقلاو مجعلل بوءشلا ليقوفصوب

 نو.ستن نيذلا برعلا لئابقلاو ىرقلأو نئ ادملاىلانومسنب لب دحأأ ىلا نويسنب ال نيذلا .

 ىلاعت هتلادنع فرشلا ام بستكيو هريغ ىلع ناسنالا لضفن امىتلا ةاصلا نيب مث

 روجفلا موللا ماالأوىوقتلا مركلا مرك ألق هي كاقنأ هللادنع كمرك اأناإ# لاقف

 ثيدح لاقو ىدمرتل اهج رح | ىوقتا | مزكلاو لاما تسلل ملشو ةيلعهللا لص هللا لوسر ' 4

 هللا ى:ف سوي سانا امرك ان لاق كلأسن اده نع سلا ولاق رهان اهللادنع مههرك ا!لاقمركا ع 3 51 4 00

4 2 4 3 15 

 نيه تشر جاف و هللا ىلعممركق ترب نالحر سانل اناس انا ااه. ااياهربكتو ةيلهاجلاةببعركشع |

 ا باسنالاب ر>افتلإال هدعبو بسن ب رق ىفاضعب مكضعب فرعيل ىأ 46 اوفراعتل قف مهنابآ ىلل

 | لاقلاق بدنح ن.ةرمس نع < ىوقتاا هرلا عود و ملا امثدلامرك سايعنبا لاقو

 ١ نئانلا ع أ ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لكس لاقةربره فانع ( قل تب ع نمسح 1 /

 | برءاانداءمنءفلاق كلاسن اذه نعسل اولاق هللالياخ نا هللا ىن نبا هللاىتننا

 | مضب اوهقف اوهقف اذا مالسالاف مهرايخ ةيلهاجلاف مهرايخث لاق ملأ ولاق نولاست .

 ١ ىتاذا رع نب !نعو# عرسشلاا ماكحأ اراء ااه ردا ا يو روهشملا لع فاقلا |

 | دحي ىل جرخالف هنجحع ناكر الا سيهتاحار ىلع منفلإ مونفاط ملسو هيلع هللاىلص |

 ٠١ كهذا ىذلا دب دجلالآقو ةللع ىو هللاذبح مط ماقمث لاح رلاىدب أ ىلع ل زو اخانم |

 3 41 قل 45 00 |
 اعهللانا قفاه رخت واعز ىعيةيلهاكل اة يعملو: وناكطودلاك سأ رلاةسنغاصع نجحنا 3

 تح

 أ 7 0 8 1 1 . 1 ا 3 51 نع 5

 ا مكلوىلهللارفعتساو اذه ىل وق لوف ألا مثىنن ورك ذ نم, انقلخ انا سانلاامأايالت مهلا ىلع 1
 م

7 2 . 3 - 3 / 

 | اولمجاف كرارسأ بلع قال متطاوبي ىأ 5 ريبخ 9» مكبانا لعيو عرهاوظب أ
 1 و سو لو لا

 ناال هئابآ ريعىلا ىزتعي

 دادحالاوءاب آلاباورخافتت

 ءباسنالا ف لضافتلااوعدتو

 اهبل ضش ىتلاةلصمللا نيب مث
 هفوشا|سسكي و هريغناسنالا

 نا)لاقف هللادنع مركلاو

 (ماقتا هللادنع ركمركأ

 نركب نام رس نظن دلو

 هللاقيلف سانلا مركأ
 هللا ىذر سابع نبانعو

 افلا ءرحالا مك و

 هياع هللا لص 2 ىورو

 كم 2 2ئىل فاط ملسو

5 0 2 

 لة مهيلع قت اوةللادمحت

 : مكنع بعذأ ىذلاهتلدا

 اهربكتو ةيلهاملا ةنبع

 نالحرنماثلا اع سانل ااهيأاب

 رحافو هللا ىلءعمرك قتنم وم

 ّ . 1 0 .٠

 ارق 39 هللا ىلع نبيه قس

 ةرحت نيدءزب نعو ةيآلا
 هياعدللا لص هللا لوس رسم

 7 م َ .

 ىارفةثيدملا قوس سو
6 1 010 

 ىنارتشان ملوش دوس ا امالع

 نه ىنعنعال نا طرش لف
 34و 1

 بفهلدح كا تاواصلا

 سو ةيلعدللا ىلصهتلالوسر
 هداعف ضروف مهضعب ها رتشاف

 مل وهيلعهللا لص هلال وسر

 ( كل از لع رع نع ةدنكوم شارل نم اولوقتف ملل نم ماكس اذا اوذرعت ىكل ( اوفراعتل ) ابرع لئابق

 مكلاعإ ) ريح (كبستو كيس ( ميلع هللازا )لالب وهو ايندلا ف (ك امنأ) ةمايقلا مون ( هلا دنع ) ةرخآالا ىف



 : 1 اواذقا دسأ ىب' بارعامهورخ آلامويلاو هللا نم وي نم با ىعالا ن منال باىعالاض عب ىأ (باىعالاتلاق)
 اولا (اونمؤتمل)دحماب مهل (لقإ انطابو ارهاظىأ (انمآ )هلعنونعوةقدصلان وديرب ةداهشا!اورهظانةبدج ةنسىف

 راهظاب نينم ملل اب رح نوكي نأ نم جوراباو إلا ىفلوخدلام السالاو قيدصتلا وهناعالاف (انلسأ اولوق نكلو) مكيواشب

 1 ريعان (مكب واق ىف ناعالا هك هز لخد املو ) ؟نورشءلاوسداسلا ءزلا ١ هلوقىلا ىرتالأ نيتداهشلا

 ريغنه ناسالاي را رقالانم
 مالسا وهف بلقلاةأطاوم

 ناسالابلقللاهئق أطاو امو
 نم اذهوا ناعا وهف

 عرشلاىف 5 ةغللا ثدح

 دحاو مالسالاو ناعالاف

 ىنعم امل ىفو فرعامل
 ضعب نأ لع لددقو عقوتلا
 دعب اعف اونمآ دق ءالّؤه

 ةيماركلا لع ضقنسةيآلاو
 نوكيال ناعالا نأ هبعذم

 ناف ناسالاب نكلو باقلاب

 مالكلامظن ىضتقم تلق
 انمآ اولوقتال لق لاق نأ

 مل اولوقنكلو
 تلق ماس انكلو اونم 3

 0 مظنلا اذه دافأ

 اونمؤت مليققالوأ :ماوعذ
 لبق اف عيبح بدأ م

 مل عضوو احيرصت ميدك
 اوعداام ىنوهىذلاا ونموت

 ىنفتساو هعضوم هناشثا
 لاش نأن عاونم وت م هلوش

 تااق)هللادنع مكماركابو

 هدهت زن (انمآ باىعالا

 مهتباصا 11 ةبآلا

 ى اولخدف ةديدش ةنس

 مهلاهأب ن.رفاوتممالسالا

 ىنلاىلا اًواجو مهيرارذو

 2 ةروسلارخآ هيلع لد ام ةلتاقملا كرثو مالسالاب لوسرلاىلع |

 ىلا دتعلدمف |

 | ةنسوف ةنيدللا اومدق دسا 1 نس ره قا كلوب ِي ا ناضل تلاق © |

 لاقت الاب كانينأ هللا لو_سرل نواوش 1 اوناكو نيتداه-كا اورهظاو ةيدح

 لق  نونعو ةقدصلا نوديرب نالف ونب كلتاق اك كلتاقن ملو لاعلاو

 هيانلسا اولوقنكلو

 ناكو هب رعشي ةبراحملا كرثو نيتداهلاراهظاو لاى لوخدو دانقنا مال-الاناف
 ملسا نكلو اونمؤتمل وا انلسا اولوق نكلو انمآ اولوقتال لو نا مالكلا مظن

 دقو مهمالساب مزيلاو ناعالاب لوقلانع ىهنلانم ازارتحااظنلا اده

 لاحدناف اولوقل تبقوت 3 مكبواقىف ناعالا لخداملو ع هزاع ط رع لف |

 ىلابرقتملاهباب فوقولا ىلع بظاوملاهتلاب ملال اوه قتلا ليق ماسه ىل ١! كداز ىوقتلا |
 الو رتغيالو لئاضفلاو ماوالاب 0 هانملادسلا بتم نأ ةوعلادج لق هباتح

 ةيون هيلعرهظيو ةنسدم هعش ل 5 لكتنالو نمايآالانبم ىكترب نأ قفا ناف نمأي

 سيلف ,لمالا لوطءرغو ةلهملاىلع لكتاو لالا ىف بتي ملو ايهنم ب 00 نمو ةمادنو |

 هنم تثاخ هللشاخ كلذ عموهو هنع ىهعام كرتيو هبرع لَم كركي مل ملا نأل ىتع

 رفغتساو هينذكلذ ل هح هدلوو هلهأو هسفن ىلا ةظل تفتلا ناذ ىلاعتهتلا ريغ لذتشيال

 ةكانمآ بارعالاتلاق * ىلاعتهاوق د نيقتملا نم 5 اياو هلناانلمج ةيوت هلددحو هنم

 ماسو هيلع هللاللص هللالوسر ىلع اومدق ةعزخ نب دسأ ب نمرفنىف تلزن ةينآلا

 ةتيدملاقرطاودسفاف رسلاىف نينمؤم .اونوكي ملو مالسالا اورهظاف ةيديعا نساك

 ماسو هيلعدتلا لص هللا ل وسر ىلانو>وريونودغي اوناكو اهر ,اعسأ اولَعَأو تارذقلاب '
 ىرارذلاولاعل اولاقثالاب كانئحو اهلحاور روهظ ىلع .سفناب برعلاكتنأ نولوقيو

 نوديريو كلذدب سو هيلعدتلا ىلص هللا لوس ر نإع نو: نالفونبو نالفونب كناقاكتتاقن لو

 نيذلا بارعالا ىف تلزن ل
 ولوقي اوناكرافغو مشو لسأو ةنيزعو ةنيهج مهو 2 روس ىف هللارهرك ذ
 زتافانع اوفلخت ةببب دحللاورفنتسا الف هلاومأو هسفن :ألعاونم ا لانمآ

 0 ل ف هللالزئاذ انظعأ نولوشو ةقدصلا

 تااقلح 6 «٠ عهللال

 « اناس ولوقنكلوإ# كبولقب اوةدصت ل ىا#«اونمؤتمل لق قف انقدصىأ انمابارعالا

 ناريخأ « مكبواق ىف ناعالالخدياملو 8 ىسلاو لتقلا ةفاخم اندقناوانلستساىأ |

 نادبالاب هعئارش راهظاو ناسللاب رارقالا نأو بلقلاب قيدصتلاوه ناعالا ةقنقح

 1 (نوكيال) ني: ان اوناكو تاردكاب اهقرط يدك ةشدملار 1 ولغف هاضقن 0 ايي تدلاب مو هلع هللا ىلص

 م واتس رك قلق نيبذاكر تيد نيقفانم| وكرات نوقدصم نوصل نة لوسر راياتم 7 انامل ,ولوش

 ش٠ | ايوه كاع 3 اوقدصت مل(اونمؤنمل) دايرهل(لق) هلوسرو هللا 0 ا 0

 قيدصتو ناعالابح لخدي مل ( ناعالا لخدباملو ) ىسلاو فيسلانه



 اولوقتالا
0-1 

 و ل

4 

 ف دعب مكتسلا مب واق ”قطاوت ملو انلسا اولوق نكلىأ ريوس نه ١

 نافطغ ةةلوهو تلالانم مكتلأبالنايرصبلا ًارقوءصقتاذا اني تال نم ك4 ًايشوط ||
 نونمؤمل امنا ف مهيلع لضفتلاب م>د © نيءيطمانم طرفا  روغغهللانا 8[

 اذا هبار عواطم بانرانم اوك-ثي ل © اوانرمل مث هلوعرو هللاب اونمآ نيذلا |

 عم كذلاىف هءقوا

 مهلاوعاب اودهاحو اوماقتسا مث هلوقىفاك ىهف لبقتسي

 لاقف انمؤم ءارالىا هللاو نالفنع كلام تاقف ىلا معأ وه مم الجر او

 تاقلوقلا اذهمم كلذ: مهفي فيكف ةنسلا لهأدنع دحاو رلسملاو نمؤملاتلقنان»

 كلذفد وح ولا ىف ناد#* صوص او مومعلا ىف نالت صاخل او ماعلافهريغ اضانوكألو :

 ٠ ع 82 -

 ةسالعو ارسائطابو ارهاظى #1 هاوس روهللااوء.ط7 ناو 8: ىلاءتهلوقو *«سملاونمؤملا
 ِِء ِِع ع3 3 2 رح 1 ,

 ىأ 4 ًاشركلاعأ نوم ركصق:.ال ىا 6 ركتليال #8 ناعالا هل اوصل سابعنءالاقو ش

 نونمؤملا اءاوؤج ىلامآ لاف ناعالاةةيتح نيب مث مجدد وفغمتباناإ# مكلاعأباوث نه
 هدد م 2 7 ع 4 8 2 5-0 ج6 "1

 مهلاوماب اودهاحو رت مسد اوكشي ل ىأ هَ اوانريلم هلوسرو هلان اونما نيذلا

 | اهروجا نم مكصقال## ركلاعا نم مكتليال له قافنلاكرتو صالخالاب هي هلوسرو

 ' ىنالاق مث كلذ لثع هباجأو اثالثدعس كلذركذ السموأ سو هيلع هللا لصدتلالوسر
 ١ ةياوروق داز ههحو ىلع راثلاق 0 ةيشح ةثمىلا ا هريغو لحرلا ىطعال

 ١ نأ معا «ىدبجلا ظفلطاصلا لمعلا ناعالاو ةملكلا مالسالانا ىرنف ىرهزلالاق

 | نيملاءلابرل تاك لاق اسأ مالسلاهيلعمهار.ال هلوقا نانإلاو نادبالاو ناسالاب
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 2 2 توالادعب ثعسنا ١ 1 مالسلا هيلع دج ل وش ئذلا (اده) هندي وةبتمو ةيهأوىلا 3 راقك (ن و رفاكلال !اتف)

 ( ديعب ) در ( عحر) مالا هيلع دم لوقب ىدلا (كلذ) .ثعيناهر ايارث انريص (ايارت انككو انتم اذن 1) لو ذا

 0 مهو نم ضرالا لانا ) مهنه ضرالا صقئبام انلعدق) هللا لاق ثعبلل مهنه | راكنا نوكيال ليوط

 مهثعبمو ربقلا ف مهثكمو مهو م 530 دق 21 حوللا وهو ناطتنشلا نم ( ظفح باتك اندنعو )كك كر تنامو

 نآرقلاو سو هيلع هللا لصدمحت 2( قل قحاب ) رق ( اوبذك لب ) ةمايقلا موب

 قكاباوبدكلب 92 نوكيام هيف تينادقو ظوفحلا حوالاوهو منهن ضرالا |
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 ع



 ا را را 7 40

 ةوءئلاوهىذلاق لاب بيذكتاوهو مهبجحت نم عظفأوهاع اًواح م مه :أىلع ةلالدا ل والا بارضالا عبثا بارا

 براطضااذا عبصالا يف مئالنا ج ع لاب برطضم(جب ص سأ ىف هف) ريدنالو ركشت ريغ نمةلهو لوأ ىف تازجعملاب :

 مهلدم ةثمباراخالا لقوذآ رقلا قل ١لقو .دخاو ”ىش ىلع نويل نهاك ةمورحاس اروطو ىعاشةراننواوقيف هتعس نم
 فيك ) ملاعا!قاخ ىف ىلاعت هللا ةر دقراث ىلا (مهقو وف ءاعسلاىلا ) ثعبلاب اورفكنيح(١ ورطظن نأ لاقل ىلع هتردق ىلعا
 قتفالبويمل!نم ةهلس اهنا ىأ قوقشوقوتفنم (جورفنم اهلامو ) تادينلاب ( اهانبز زو ) دمع ريخب اهاتمقر ( هاش |
 الول تاوتالابج « ق ةرو-) (ى.-اوراهيف لحل ا (اهانددم فد رويس ضرالاو)للخالو ا عدصواهف ١
 ابيف انتبنأو ) تلامل ىح ) ا

 فتص ( جوز 4

 0 هب جيتي ) م (

 رسدبنا (غركذو ةرضم)

 دبع لكل ( رك دلو هد

 هبر ىلا عجار ( بينم
 انازنو)هقلخ عئادب ىف ركفم
 ريثك (اكرايم ءامءامسلا نم

 تانج هبانتيناف ) مفانملا

 انيقلاو 98 اهانطسب *# اهانددم ضرالاو ق» قابطلا ةقصالتم ءاسلم اهانقلخ ناب

 فنص لكن به © جوز لكنه اهنذ انتبناو لَ تباوث الابج اوراق ١
 ركفتم هنر ل عجار 45 بينم دبع لكل ركاتو ةرصبت #9 نسح #0 حم و |

 ريخالا لعفلا نع اتيصتناناو ىنعم ةروكذملا لاعفالل ناتلع امهو ةعنص عئادب ىف

 ا ان اراعشا هَ تانح هنانتيناف عفانملا ريثك 86 اكرابم ءام ءامسلا 0 انلزنو و

 مهءاح امرانملا |[ىندكا لقوم هءاحامل هب اة لبق 5 ميال 0 نآر قلاب ا

 يبا مهاوق مهد سحأ طالتخا ىعم لبق نسلم طاتع 2 1 مح ص سحأ ىف مهف 0

 نولوشو نون عم ةلصو م ةصور>حاس ةسصو رعاش ةسع ملسو ةيلع هللا لص

 ليقو ملعاسيتلم اظاتع مده سحأ ناكف ىرتفم ةلحو 0 ةلسمو ع ةسنا رقلاىف

 موق كرتام ليقو هنبد هيلع سبتلاو هلم هيلع يزرع قذلأ كرت نم ب الاهذهىف

 ١ ىلا اثرظني رفأ 3 ىلاعت لاقف هنردق م .ظع ىلع مل مه حأ مك اع جرمالا قدك

 ظ فينا 0 دع راخإ ىأ اهانشب فنك مهقوف ءاسلا

 مهءاح نيح مالسلا هيلع

 نا مسقلا باودح اذهو

 مالسل |هيلعد مهءاحدق

 (جي سم سعأ ىف مهف )نأ قلاب
 لاش و سينام لاش و لالض

 رفأ قدصم مهضعل و

 ىلا) ةكم رافك (اورظن

 مهسؤر قوف( موق وزءاوسلا

 اهانقلخ ( اهاننب فيك)
 موححأاب (اهانءزو) دعالب

 نماهلامو) امثدلاءام“ىندي

 عودصو قوةشنه(ج ورف
 ضرالاو)للا>+ وبو.عءو | : , : . /

 (امذ انتبنأو) مهديعال يكل اهب ادانوأتباوث الابح ( ىساور ) ضرالاىف ( اهذ انيقلاو ) ءاملا لع اهانطسب ( اعانذا

 هجوىلع اهانطسب ىأ 5 اهاندده ضرالاو 9 عودصو قوةش ىأ 85 جورف نم '
 « مهبجوز لكماهف انتبنأو 3 تباوث الابح ىأ #* ىساور ابق انيقلأو ل ءاملا |

 | كلذ نلمح ْىأ 46 ةرصبت 98 هبرس ىأ هبت من يس ىلا

 ىلاعت 0 عجارعأ# بساع 8 ةركذ ىأ 6 ىركذو # ةرصبت |

 لا ىأ < اكرام ءامءاعسلا نمانل زو 8 بانأن م هيرك دتبو رصتتيا ىلا

 تانح و املا كذب ى] 36 هباثتباذ 98 رطملاوهو "نشك ءاشال ةكربلاو |
 ردح 00

 لم

 0 نا ذو ) اورصس ل ( ةرصم ) رظنملا ىف نسخ نول لك نم ( عب جوز لك نم ) ضرالاف

 نه انلزنو ( هتعاط ىلاو هللا ىلا ليةم ) تدنم ديع لعت) ةظع ىرك ذو اركشتو ةريع ةرصس لاشو هب اوظعانا

 نيتاسب ( تان> ) رطملاب ( هدانتبنأف ) ”ىث لكةايح هيف ةعفنملاو تابنلاب ( اكرابه ) ارطم ( ءام ءامسلا



 ا( تا لغلاو ) امهريغو . دي ةطنلاك دص# نا .هنأش نه ىذلا عرزلاِس> وىأ (دصخادخو

 : : ا ةرثكلوأ هكارتو مل هللا هر رذعب قوف هيكحب دونم (ديضن) لمتنا رم نم طاب لكوه (علطاهل)

 1 لوم وسو هللا ريغ نم 0 اتزر 0 قززلاىعمىف تاسالا نآل داس زر اهانتننأئىأ (دامال اقر (
 دب 0 محل أ ( جورخلا كلذك ) اهئان فد> دق ( اتم ةدلب ) ءاملا كلذ ) هناتيحأو ) مهتذر ل اهانتينأ

 ادتالا ع 3 02 0 000 ءاحاك 00 ءامحا نال 0 شي هال 00 ل ةتمملا

 | 7 ريعشلاو ربلاك دضح نا هنأش نم ىذلا عرزلا نع عاضتلا ترا ١ ا كلف موق
 || لعاف وهف لءمفانم نوكف تلج اذا ةاشلا تقسبانه لماوحوا الاوط 46 تاقساب | داعو دوعتو / ربا دودخالا

 00007 0١ ت0 آ ىرقو ءاهضام ةرثكو اهعافترأ طرفل رك دلي اهدرفاو | ندعد دارأ (نوعرفو
 ١ ةيقام ةرثكا وأ علطلا كارت دارملاو ضءب قوف هضعب دوضنم 3 ديضت علط اهل ِِس 1 نوعر# م 0

 ١ 6 هب انيبحاو 8 قزر تابنالا ناف ردصمواانتبنال ةلع يدابعال اقزر له رقلانم | هيلع ل <
 | تيبحاك ه6 جوركلا كلذك © اهبف ءاعال ةبدج اضرا # اتيم ةدلب ف ءاملا كلذب تانوطملاو

 0 .٠ ب . َّط ١ نا جاو ( تاعاج

 0 تا عحو 2 م41 وم رح تو 0 ) ةكيالا باعحأو احاو حون موق مهلق تبذك# مكتومدعب ءاحا كحورخ نوكي ةدللا ءذه ]| 7-7 ِ

 هدعبامو هلقام مئاليل هموقو هانا نوعرش دا را 6 ن وعرف: داعوأ داوغاو :نمرلا

 موقو ةكيالا باعحاو # ءراهصا اوناك مهنال هناوخا مهامس # طول ناوخاو

 مهنم موقوا دحاو لكىا :# لسرلا بذك لكو» ناخدلاو رج اف قبس 6 عبت انوا كل
 000110 لو تجوف « دعو قُل # هظفادارفال د ,ىضلا ىأ را 0 0 3
 سس ا ل ل ل سس سس أ هويدكف مالسالا ىلا هموق
 دصخ ىلا بوبحلا راسو ريعشلاو ربلا ىنعي ه# ديصخلا بحو هه نيتاسب يأ 000 0
 علطير ىأ < علط اهل ف تايوتسم لبقو الاوط ىأ « تاقساب لكتلاو 20- 6

 | ىف ضب ىلع هضعب بكاارتمىأ 4 © ديضن © ققشت نأ لبق املط ىعسو رهظيو 0 نال ( لسرلا

 ١ كلذك 8 بشملاو الكلا اهفانتيناف 04 ايم ةدلب ف رطلابىأ 5 هبانيحأو دابعلل# ّْ ا 201 اقزر كلذانلعج ىأ 5 هذ »ٍ 0 سيلق هماكأ نا عرج وي قعناذاو هماك أ 2 ادحاو الوسر

 / جوتموق مهلبق تبذك 9: ىلاعت هلوق © توملادعب ءاحأروبقل نم ىأ « جورخلا فرط ا

02 

 | طولناك لبق 4 ةكيالا باععأو طوا ناواو نوعرفو داعودومو سرلاباعسأو . للا لص هلال وسرت 0
 | وه 5# عنموقو # طول ناوخاو لاق كلذلو ميهاربا موقنم ةفئاط ىلإ السرع مهلديدهتو سو هيا

 1م لا فرل هلامذ 000 ل مدش دقو ىريملا عبت دعسأ ب ركوبأ ايطرول طا

 أ ممودرك ذلابصخ اذهلف هموقل ىوسم 3 وع هنأال نوعرف مذو همدبإ ملو 0 1

 ا 1 2 مهلسراوبدك ن نيرو 5 دملاءال د وه لك ىأ 3 دنعو ع لسرلا بذكلك 9 تاكل 0
 أ الا لزك ىدعق د 0 ل ا 0 كل عاط اهل ) اظالغ الاوط

 11 11117 11 ف هصاشساك 02
 اا هلق تامال.اناكع (اتبغ ةدلب) لق ب علا راا ا ىنعي قلخلا اماعط(دايعال افزر) عقم ذوضنم

 احون (حون مو ا 0 ا وول 0 ع اذكع(ج ورحلا 30

 . اوبدكب يعش موق ورمل :ةضينا(ةكبألا باح أو ا 7 نوعرف هوز

 ( لك )ام الر ناكو هعيتةرثكلا بت ى عمو برك. وأ هتينكو ب رككلم نب دعس|دمس| ناكو ريج كلمن ناك(ت موقو)

 رلا مهببذكت 6 ىبادعو ىبوقع مهيلع تبحوف ( دنعو دن 0 شارف 5 كموق كيردك م (لسرل ا!بدك) ءالؤد



 فيكف لوالا قانا نع زجستت اناىأ ( لوالاقلذلاب ) راكتالل ةزمهلاو هلع هحول دتهي مل اذا سحالاب يغ ( انيبع
 كلذو مهريح وناطيشلا ماعسبادق ةبشو 0 سبا ىف ,هلب) ةداعالاب فارتعا كلذب فارتءالاو ىاثلازع

 ةكطلا ةاك ءاشنالا ىلع ردقنهناوهو مب !!لالدتسالاكلذا اوكرتف ةداعلا عج راخ لأ 8 :وملاءاحا نا مي ءاا هليوست

 :٠ ناو هنأه ةيظع ىلع لديل 4 ق ةروس ١) دذجلا قاطاركت اهناو -هق جم ه- توملادعب (هيدج قا نع ردقأ

 ها أ 3 3 1

 ا 35 8 ف | تر رح ذأ 2 لوالا قاما اننسفأ 9 * مهلديدعو اخو ةبلع هتللالص لوس ةنلسك هيفو

 0 ف جررهلاو هلع هح ول ع ه1 اذا 3 ىت ند ةداعالا نع زدعأ قع ءادالا نع ا

1 
 قااىلع اننردق نوركمال مهىا 1 ديدخ قلخ نم سيل ىف مه لب راكذ الل: ا

| 

 انقالخ دقلو ) هن ميو

 ةبسوسوامإءنونانالا

 توصلاةسوسولا ( هسفن

 سفنلا ةسوسوو ىلا

 ناسنالا لاي راطام

 نم هربعك ىف سح#.و

 قاخلا ريكتت 1 ةداعلاة هلا نم هبفال فنأتسم قاخىف ةهبشو طاخف مهلب ل والا
 انقلخ دقلو © #8 داتعمالو فراعتم ربع هحو ىلع هناب راعشالاو هنأش ميظعتل ديدجلا |

 ةسوسولاو لايلاب رطءلام وهودسفن 1 1 ةسقن هذ 006 ناسنالا |

 اهلثم ءانلاو ةلوضوم .تاعجنا ا ريعخلاو لإ شارل قطان كوسلالا

 هيلا برقا نحنو ف ةيدصتلل ءابلاو ةيردصمتامجنا نإست الر 1 0
 زو ديرولا ليح نم هيلا برقا ناك نم هلاح ؛ عا نو ىا # ديرولا لبحنم |

 لاق برقلاىف لثم ديرولا لبحو هبحوم هلال اعلا برقا تاذلا برش ١
 ديرولا نم ىل ودا توملاو

 همدقمىف قزعلا وفصل نافنتكم ناقرع ناددرولاو نايبلل هتفاضاو قرملا نا

 قلتي ذاوإ# هدرت حورلا نال اديرو ىعسلقو هيلا سأرلا نم نادرينيتولاب نالصتم
 قلتي نيح بيرق لكنه هلاح ٍلعا وهىا برقأب قاعتهوا ركذاب ردق٠ 6 نايقلتملا

 علطم وامهنم عا هاف نيكلملا ظافحتسا نعىنغ هنابناذبا هيفو هن ظفاتبامناظيفطلانقلشسوا
 ديك انو ةيلط#ملاَو رع ديعلا طرأت دب دشن نم هيام ىهودتضتقاة بك هيكل امهيلع فام ىلع 1 ١

 لامثلا نعو نيل نعال داهشالا مومو ل مازلاو ءازجللاهطيض ولامع الا رابتعاىف |[
 مءانقلخ نيحان زدعأ ىنعملا وديعب عحر كلذ مهاوقل باوج اذه هلوالا قلبا مفأ» أ

 هلب هثعبلا اوركتأو لوالا قاخلاب اوفرتءا منال كلذو ايناث ةداعالاب يعنفال وأ

 دلو لجوزع هلوق 4# ثعبااوهو 4 ديدج قلخنم 9 كشىأ 3 سبل 3
 د انيلع ا هب ث دحام ىأ ةسفن هب س وس ونام 0 ناسنالا انقلَخ

 0 لعأ نحنىأ هلع لامكل نابب 4 ديرولا ليحنم هبلا برقأ ننو ف هرئاكذو أ
 نا ءاودجأ ند زد لك ىلا لصيو مدلا هيف ىرحم ىذلا قرءااديرولاو هن هنمأ

 < هئاعبأو ناسنالا ءازحأ نا ةي'الا ىتمهو نيوابلعلاو موقاللا نيب وهو |

 00 ىنعملا نوك نأ لق لقو هللالع نع بح ىف الو اضعب اهضعب | 0
 ١ #ن رامات قسلاو : هقورعوف مدلاى راك ان سعأ هيف ىرجنو هب هف الردق ذوفش هيلا |

 : نيبجلا نع 0 هيلع هناظفحمو هناتكش هقطنمو هلمعيو هينالكوملا ناكدملا نةلتيىأ

 ا هلاعش نعرخ الا هئيع نع امهدحأ نا 0 ل لامثلا  نعو |

 اهلثم ءام || ِء سفنلا ثيدح

 ن<و) اك هارد

 12 داو ل كرا
 (ديرولا ل يح نم) هئمدلع

 قئعاا نطاي ىف قسعددرولاو
 ةفاضالاو قرعلا لبلاو

 ةيماس ريعإ مهبل 0 نايبلل

 ىنعي ( نايقلتملا قات ذا )

 نع ) نيظنا هلا نيكلملا

 لامثلا نو نيعلا

3 

 ( لوالا قاب انيسفأ )

 لوالا مهقلخ اناعألا
 ةدمعإ ىد 6 هانةا> نيح

 مهقا نيحرخآلا مهقاخ

 م لب) تواادعب ثعبال

 تع ف( سل قرا د

 توملادعب(دبدح قا> نم) ]أ

 ىءي(ناسنالاانقلح دقلو)

 له>واوهلاشومدادلو

 ( هبسو_سونام علو (
 موقلخلاو ' ا ىذلاقرعلا وهو ( ديرولا ليح نم ) هيلع ردقاو هبرعا ( هيلا برقان تو هسفن ) هءث دخت

 (نيعلانع) ناناكلا ناكاملا بتكيذا ( نايقلتملا قلتبذا ) دحاو ديرولاو ليل هج هلآ ترقا ٌناشنالا ف "سلا

 مدآ ىنب لامش ( لاعشلا نعو ) مدآ ىنب نيع ن



 عب
 5م

 دق : لاعشلانعو ديق نيعلان 3 هريدقتو سلاخلا ىدع سدلخ1اك دءاقملا ديعقلاو ةباتكلاو ظفمطلاب م نةلتلا قلتلا (دمعق

 ام ل "كلل هو ائيرب هىدلاووهنم تنكس ايىنامر» هلوقك هياعىناثلا ةلالدل انين رتف ني.قانملا نه
 ىلا هلع لصوتب فيطل هنا ىنعملاو برش امو ىنء»ن ,هديفال برقاي بوصنم ذاو ائيرب هنمىدلاوناكو ائيرب هنه تنك اب
 نيح بيرق لكنمن اناا نم ن رة وهو 54 25- هنم نخأ (نورشلاو سداشسلا ءزجلا ) *ىثالو سفنلا تارطخ
 هم.ظفلتام ناظيفحلا قلتن

 نيكلملا ظافمسان 1 نا

 كفكو هنع ىنعوه 2

 ةلالدإ لؤالا قدح سك دعاقم ىأ ديعق لاعشلا نعو دق نيعلا ن 0ع 3 كيعق

 بيرغا اهبراشقو ىلاو هلوقك هيلع ىناثلا
 فقلنا 0 او كلذ دعب ةكئالملاو 1 هلوةك ددعتاودحاوال ل.عفلا قاطي لءقو

 رضاح دعم 6 ديتعإل# هلع بقري كلم 86 برقر هيدلالاو# هيفنمه.ىربام 4 لوقنم
 تااسلابتاكللع ريما تانسابناك ثيدحخلاىفو باقعواباوث هيفام هلع _ةكيهلعلو

 || لاعشلا باسل نيعلا بحاصلاق ةئيس لع اذاو ارمعْنيعلا كلم ا.دك ةنسح لعاذاف
 أ ركذ ال ا قلاب توملا ةركس تامر و كتر عع هد تاعاس عبس هعد |

 1 د نوقالي مهناب مهل دعا ,لعو هتردق قيقحمب كلذ حازاو ءازع ال قفلا مهداءبتسا

 ىلع علطم وهو هنع ىنغتسيال

 كلذ اعناو تايفلا نخأ
 ةيتكىفام ىهو ةمكحل
 ض عوامهظفحو نيكلملا

 ءاهتنالا ىفدل فطا ةدايز نم
 ىف ةبغرلاو تالاف

 نم لطظفليام ( تاكا

 هنىرياموهن ماكتيام (لوق

 ( ببقر هيدلالا ) هيفنم
 مثرضاح ( ديتع ) ظفاح

 ىتح 'ىش لكن ابكي لبق
 لبقو هل مقل هما
 وأ رحأ هسامالانايتكيال
 نيكلملانا لبقو رزو
 طئاغلادنعالا هنانتحال

 أ حالا ظفلي هع ربع ناب هءارتقا ىلع هنو ةعاسلا مادقنم و ثثيرق نع

 1 ىنعملاو ورم“ ديز ءاح كلوقىف اك ةيدعتلل ءايلاو لقعلاب ةيهاذلا هندش 0 كو

 |١ نوكينا ىت ىذلا ق+لاواقملا دوعوملاوا سالا ةيقيقح توملا ةركسترضحاو

 || ةركس "”ىرقو نهدلاب تينىف ءابلا لثموا هل قلخ ناسنالاناف ءازجلاوا توملانم
 |١١ ىقعوا هه تءاح اءاك هل اهباقءتسالواقوهزلا .ثضتقا اهتدشل اهناىلع توملاب قا

 |١ تاركس ”ىرقو ليومنا هيلا اهتناضاو هتلاةركس قحلاةركس لبقو عم ىنمع ءابلانا |

 باطأاناو هنعرشنو ع 7 ا 0 توملاىا كلذ 00 توملا |

 ْ  لكو دعات ىأ «(ديقإل تاانلاتكي :لاعتلا بحاص اة ا ا ْ
 ْ ىذلا مزالملا ديعقلاب دارألبقو رخ الانع امهدحأ ركب قتك اذ ديعق ةسد
 | # ببقر ديبالا هبف نه ج ري مالك نم ملكتيامىأ « لوقنه ظفليام## حرببال

 ا هنعنارخأت, امهماذهعاج دن عو طئاغلاتقوىو وس ناك اعل ًارضاح ىأا ديتع لف ظفاح ىأ أ م راكتا َر ذا عاملاو

 / ىللعوهو ةماعلا ةكءالملا ىذؤبال تح نيتلاخانيناهىف كت. نأن راسن الا زوج الف ا ترد ريع ع 0

 هّْض سح ىف هدب 1 هب ملكتي“ ل 2 0 ا 0 > ةلاطلا كالت هؤر كيم تأ مهل اهلع 5

 نال 00012 لال قو ناتعو رزو هلعو أ باوثو رخأ هلامآلا] نابتكيال لبقو : لدع بير؛ 5 نع هوقال مه
 1 ةعاسلاماق دنعو مهلوه

 |. دانس ىوغبلاىور هع ةتةفنع فظنيناهبحتىرصإلا نسأل اناكو كنخلاىلع |

 0 ايلا ثا 5-1 ني[ تاسنللا تناك سو هيلعهللا لص هللا لوس ر لاق لاق 2 ع

 ٍْ لاملا بح اصل نيعلا ا|بحاصلاق ةئيسلع اذاو ارسشعنيم ابد اصايبتك 8

 | ظرتعمأ « توملا ةركس تءاحوؤ# ىلاعتهاوق رفغتسيوأ عسب هلعل تاعاس

 ]| نمقحلاب لبقو توملا ةقيقحم ىأ « نا 0 6 |
 ]|| ةداعسلانمناسنالا أ هيلا لوياع ل.قونايعلاب ءاريوناسنالا هنيش ىتحةرخ آلارمأ |

 ىذلا تا ةنءاج 3 لاق أ 5 ددحم 00 ِظ ةواقشلاو

 ناب كلذ بارتقا ىلع هنو
 وهو ىخاملا ظفلب هنعربع

 000 تءاحو ( هلوق

 ةيهاذلاهتدش ىا (توملا

 ( قحلاب ) ةسيتلم لقعلاب
 ةمكحلابوا الا ةةيقح ىا

 !إ ةراشالا(هنمثتك ام كلذ)
 |! -> (تنك ) ١ رفنت (ديح ) تافتلالا قيرط ىلع ناسنالا انقلخدقلو هلوقو ناسنالل باطاخاو توملا ىلا .

 | خب (هيدلالا) * يس وأ نسح مالكي ديعلا ماكشبام ( لوق نم ظفليام ١ هنان ىلع اذهو هان ىلع اذه دوعق ( دنقل

 : اقشلاب ( قحلاب ) توملا تاعزن ( توملا ةركس تاو ) هبعو أ هلكت هللازإل 1( دح )طنا (بقا)
 ركتو رفت ( ديح ةنمل تدااف لن محآ نبااي ( كلذ ) ةداعسلاو
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 ةراشالاو فاشملا فذ. ىلع درعولا موب كلذ تقو ىا ( ديعولامو:كلذ) ثءبلاَةْةقن ىندي (روص
 هلم#إ هيلع دهشي رخل آلاو رم#لا ىلا هقوسي امهددا ناكلم ىا ( ديهشو قئاس اهم سفن لك تءاحو 0 ردص» ى

 تنكدقل اها لاش ىا ( تنكدقل ) ةفرعملا مكح ىف وهامىلا ةفاضالاب هفرعنا لكنه لالا لعب صنلا قئاس اهءم لعب

 ةلغغلاتاء> (سد+لاموءلا كرصيف) ءدهاشتاع كتلفغانلزان أ (كءاطغ كتءانفمكف) مويلا كل زانلا (اًذهندةلفغف

 ناك اذاف ايش رصرسال وهف 4 ق ةروس ) هينيع اهب ىطغ ةواشغوأ هيد ءزيظع هلك دس لهب ىطع ءاطغ اهنا

. 
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 | تقو ىا# ديعولا موب كلذ 8 ثعبلا ةدتن ىنعي # روصلاىف قو ناسن الل 1

 أ |هءم سقت لك ت ءاحو ص يع رده ىلا ةراشإلاو هزااو درءولا قت 6 كلذ أ ا
 ردي ئاهٌؤاطءوةلةغلاهنع

 مح رو نا نهءرسصرن ملام

 راصيالا نع لياكلاهريصي

 لاقو)هظةيتلادبد> هتاؤغل

 هلا ىلع روهجلا ( هثيرق
 هيلع ديلا بناكلا كلملا

 هلع ناويد ىأ (اذه)

 هاضءقىذإ اهناط.ش دهاغ

 | وهامرىلا هتناضال لكنه لالا ىلع بصنلا اهءم لغو هلاءاوا هحراوج ديهشلاو [|
 لكل باطالاو لوقلا رامغا ىلع هي اذهنم ةلنغف تنكدفل فج ةفرعملا كح ىف |[!

 | 6 كءاطغ كنع انفدكف 95 رئاكللوا ةرخآلان ع املاغتشادلو الا دحا نمامذاش هن
 روصقواهب باالاو تاسوسىلاىف كامهنالاو ة'ئءلاوهو .داءملا رومالي>اذلا ءاطثلا |!

 | ىنلل باطللاليقو راصبالل عناملالاوزاذفان 5 ددح مويلا كرصيف قابلع رظنلا ||
 | ىحولاب ةلفغلا ءاطغ كنع انفشكف ةنايدلا صانم ةلفغىف تنك ىعملاو مالسلا هيلع

 لوالا ديؤبو نواعالام متو نورءالام ىرت ديد> مويلا كرصيف نآرقلا ميلعتو

 كلملا لاق # هنيرق لاقو  سفنلا باط+خ ىلع تاناكلاو ءاتلا ريك نم ةءارق
 ناطرشلا وا ىدلر اح ىدنغبو:كموهام اذه 4 ددتع ىدلام اذه فو هيلعلكؤملا

 امو ىلالضاو ىثاوغاب اهل هته منهل ديتع ىتكلمىفو ىدنعام اذه هإ ضيق ىذلا |[

 انايابف ضعه ارت
 ىذلاىأ اذهنءرق هلوهف

 ( دنتع ىدلام ) ه,تاكو

 ىدع ةر ئامو أدتيم اذه

 ا قفص وهده فراطا و ىف

 دضالامو 0 كذكاو فوذ# ربخو اريج دير ري وااهادنفةلوصوم تام> ناو اتفصدتتف ةفوصوهتاء> نا 1
 ان ناسا ادع وح * د د ا ل ا ا

 1 ةخفن ىنعي 6 وصلاىفختلو وف هركت سابع نبا لاقو برع لوقو ليعهنع تن زا

 هيف ميدي نأ رافكلا هللادعو ىذلامويلا كلذىأ 4 ديعولاموب كلذ ثعلا ||

 رشحلا ىلا اهقوسي ىأ 6 قئاساهعم سفن لك مويلا كلذ ىنىأ 46 تءاجو
 | مهسفنانم دهاشلاو ةكتالملانمقئاسلاسابعنب!لاقتامتاعاهباعدهشب ىأ#«ديهشو إل ١

 | 6 اذهنءةلفغىف تنك دقل 8 سفنلاكلت بحاضاىلام: هللالوقءف لجرالاو ىدالا [!

 كيلق ىلع ناك ىذلا ىا # كءاطغ كنع انفشكف 8 ايندلا ىف مويلا اذهنم ىا | 1

 امرصرت دفان تنام عوق ل 03 كديدح مويلا كرصف 0 امدلا ىف كرصبو كءرمو | 1

 كنازيم ناسلىلا كرظن ليقوكزع ابو ناكام ىرت ليقو امئدلاىف هبرلكتت تنك

 اذه 9 هب لكوملا كلملا ىنمي  هنيرق لاقو ف كنايسو كتانس- نزوت نيح ||
 هبىنتلكو ىذلااذهكلملالوش لبقو رضع دعم ىأ © ديتع  ىدنع ىأ * ىدلاه |!
1 

 2 ديشع ىدل تان م

 ىهو ( روصلاىف قنو)
 مون كلذ ) ثسبلا ةخفقن

 نيلوالا دعو ) دنعولا

 اوعمت نا ْن رخآلاو

3 
1 

0 

 ةمايقلاموي (تءاجو) هبف
 (قئاس اهعم سفن لك )

 وهو اهبر ىلا اهقوسي
 بتكب ىذلا كاللا

 ( ديهشو) تاسلا اهلع

 مدآ نبااي (تنكدقل) هلع ديهشلالاقو تانسحلا اهل بّتكي © س ه اخ و اق ل ىذلاكلملاوهواهب ردنع اهيلءعدهشي
 ايندلارادىف كنع ابود* ناك امكلع ( كءاطغ كنع) انعفرف ( اننشكف ) مويلا ( اذه نم ) ىعو ةلاهحف ( ةلفغفف )

 ىذلا لاو هتاتسح بتكي ىذلا هبتاك ( هنيرق لاقو ) ثعبلاىف ذفانلا مويلا كلعف لاق واح ( ديدح مويا| كرصبف)
 هل هللالوةيف رضاح ( ديتع ) هيلع ىنتلكو ىذلا اذه ( ىدلام اذه ) هن ايس' بتكي

 ظ
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 7 . لامأل عنا 6-2 0 ريخأ طا 1 دامدقدلا ا 01 5 : 5 و 7 رانك لكن جف انتأ 1 نسطاةءارق

 لل عاندوأ هقوةح لءح ىذلا ( هتدىفو هللا كاش ) 5 ) ىدلا طعم ملاظ (دتعم) ةعألا لد نأ ريذلاس

 0 باذماا ءايقلاف ) هرب> طرمثلا ىنم» 01 9- نمضتم ( نورشءلاو سداسلا ءْزِلا ل ًادتبم ) رخآ اهلا هللا عم

 | ةنز> ند نيكللوا دءهشلاو قئاسال هللازه باطخ 7 رافك لكم ني> ىف امقلأ لك,نم ٍلدوأ 00

 هلوةك هريركتو لعفاا ةيثن ةلزخ» هلزنءلعافلا ةيتثو دحاولوا رانلا 3 0 7

 اعنم اضررع ما ىتادت ناو « رحزتا نافع نبا اي ىنارحزت ناذ 000 0 00
 .. اسجل 5 0 4 ةركنلانال ةافكل ةهقفص

 نيآلا ىرتذا هدد واو ففولا ىر<#لدولا ءارحا ىلع دد اناانوب ند لدن فاالاوا م 3

 , : ١ لاق) لودوملاب فصوال
 ىذلا هناطش ىأ ) همرق

 دهاج دهاشوهو هدنرق

 دل ا هذه ا اعاو

 نال ىلوالاز ود واولا نع
 ةلالدللاهفطع بح اوىلوالا

 ىنعمو اهانعم نيب عمج ا ىلع

 ىنعأ :لوجللا قالا
 نيكلملا عم نيل

 اماو هللاقام ةنيرقلوقو
 ام ةالاتسم ىهذ هده

 ىف ةعقاولا للا فنأتست

 ةلواقمىفاك لواقتلاةياكح
 ٠ ناكف نو-ءرفو ىسوم

 ىئامط اوه تارا اكل
 هتينطأاماثير) هميرق لاقف

 ( د»يلالضىف ناكنكلو

 ناضل ف هتستاو ااه كل
 ةلالضلا راتخاو ىنطدنكلو

 منهج ىف) قا أ نمي (ايقلأ)
 وهو هللابرفاك (رافكلك

 ىوزلا ةريغملا نم ديلولا

 ليقودْضو رفا ادقوةح نءلملا ملا ريثك# ريخخل عانموإ# قحا دنا. كد. :ءوله ةف.ةلسا نونلاب
 دعت دمه فق نع 1 | ةريغأا نب د.اولاىف تازن ب الاناذءالسالار ريشظاندارملا

 ظل غمد 4 رخآ اهلادتلا عمل عحىذلا رهدش دو هللا ىف كاش 5 بي سح

 ديك أثال ارب ركت هايقلاف 7 فكك نم هلدب وا 6# دي دشلا باذعا |ىف هاما اف 3# هربخو
 فتاتستاكفن ؤتسااعاو هل ض.ةملاناط

 ناك # هتينطاامانر ف ةهءاعلد 0 باو> هلاؤ لواةلا ةياكح ةعقاولا للا

 فعلا ةبحاو اهناذ ىلوالا فال هتفطاام اير ةئيرق لاقف ىنانطاو» لاق رفاكلا
 1 سن لك "ىعىنءا لوهااىف امهم وعفم نيب محا ىلع ةلالدال اهابقامىلع

 وب اعا ناط.شاا ءاوغاناذ هلع هتنعأف ؛ 6 د.هبلالضوف 000 نكلو) ِ 0

 1 وعدزناالا ناطاس ن .كيع ىلناكامو لاقاك رز وفلاىلا الئامىأ ا اك ن

 .ثااىاذ# دبر ةلاق# 28 دامقا ض0 2-0

 هللال وش 1 4 مهجهفلاب ل 2 هلع ناوبد 2 5 دق 0 0

 رفكلا كيد ىأ 3 رافكلك 5 0 قانا أ أذد 00 د ب ركأ اع

 ىأ ريذلل حانم 5 0 هلل دنا هه قاد ص رءد صاد ىأ 3 3 ع 0

 هللا دي>وتءرشال ملاظ ىأ 3 د 2 هلام ةماع بدو ق>لكو صورا مزال ْ

 بالا ىف هايقلافرخآاهلا هللاعه لءح ىذلا # ديحوتلاىف كاش ى أ #* بيو 0

 انبر ظرفاكلااذهل ضق ىذلا قاطبشلا ىنعي # هنيرقلاو 9 رانلا ىتدي ف ديدشلا

 انير لوةيرانلا ىف قاي ني>رفاكلانا وهوردتد مالكا باو>اذه ىلق * ا

 ااا ال81 انو ةتلكأام ىأ هتفطأام انير ناطيشلا 0 ىناطيش ىافطأ

 ىف و سابع نبإ لاقو هناطش هنم ا ريتف قطان 3 ىأ 6 ديعب لالضوو 0

 ىأ ةتفطأام انير كلما لوف ةباتكلاىف ىلع داز كاللملا نا رفاكلال وهب كالا

 عدس ربال ىلإ واطىأ دبي لالضوف ناك ن نكلو لعوراقام الا تكا انوأ هلع :تدرام

 (هنع) 1 ا هويت ودروس ٍبوأدش .ىبودش مالسالا (ريخأ ا ءانم) ناعالا نع ضر عم(دنع)

 هيتاككلملل هللا لوقف (هاءقلاذ) كدرشو دلو هلللاق ىذلا (رخآاهلا هللا عم لعج ىذلاا) هلا ىلع رتفم كشلا رهاظ(بيص)

 هاك ةترثك اماو دباتكلاب ةلححا(م ( هفط أ ماير ]ادت اسةلع نتكي ىذل اهساك (هئيرقلاق) ظيلغلا (سدشاباذعلا ىف) هقلأ

 ىنادعو لمفأ ملامو لقاملام كلملا اًذهىلع بيتك براي رفاكلالوقامدعب اهو لعش ملامو لق ملام

 ىدهلاو قل انء(د.ع) اطخ ىف (لالضيف ناكنكل و)هتالضأام ةتيعط ااماثب راب اشردن رولا هدردتعإ هناطيش ىنءيهش رق لاشو
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 تدسل ى> ةباتحلاب براي



 هناقباسللا تقومى ىا 1: ىدلاودرطت 2 0 لال هلا ننال 6 لاق لميا

 نايغطلا ىلع 6 ديعولاب م ىلا تءمدق دقو ف لالا لثم فائدسا و ةدئاقالا ًْ

 اومصتخال ىا ىهنال ليلت هيفلاح وهو ةح ركل قيتإف لسر ةنسا ألعو ىتكف ىف

 درعولابنوكي نازو<ومدقتىنمع مدقنا ىل 0 ا نكإلا 3 مندع واكل نيلاع 1

 ذاف هيف فاذا عوقو ىا 3 ىدل لوقلا لدمام# قَ# هلوق ىلع اعقاو لءفلاو ذا أ

 نإف ليانشلا نم سل داما نيرئذملا ضءب وفعو ىديعو لديا نا اوءنطت |
 ىلسيل نم بذعاف 4 ديال مالظبانا امووإت ديعولا صيصخت لعلدت وفعلا لئالد ا
 تاو لاذ 20 نع له ل 2 له مهل لوقن مو و همذمت |[

 احوف سانلاو ةنلا اهيف حرطت اهعاستا عم اهنا ىنءملاو ربوصتلاو لدخلا اي يح |
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 تال فرظ وأ 3 ردقم مونو | |

 ع ريع 0 اورتن العز هك ىدل اومدصت 2 ِظ ىلاعتوللا 6 لات وج قل ىلا هن ع ْ

 1 1 ,آ رقلابىأ هيدي ءولاب م لات مدقدق 000 ءانرقوم مهماصخوهليقو | ا

 ىلوقل لد الأ 6 ىدإ لولا لد يام 8 رغكن 10 ةرخ القواد 0 ردو ىلسرلا : ١

 تيكاعأو بو, للا مالع قال ههدو ؟نع لوقلاريذيالو ىدنع بذكيال ةاعوم لقو َ

 لديام لَ لو ىدالوقلا لدام لاق هنا هيلع لدي ىلوالاوه لوقتلا اذهو اوبْعا 1

 ”ىسملاةءاسا ىلع ديزاف ءانعم لدقو مرجرريغب مهبتاعاف 5 ««ديتعلا مل ظب انام ع 0 لو وا
 6 ت“ التما له منهل لوقنموي لف لجوزع هلوق # نسا ناسحانه صقل 7 اع . 3 »+ َّ 59

 لاؤسلا اذهؤ سانلاو.ةنلا نماهؤلعي هناهابا ىلاعت هتنأدعو نم اهل قسامل نأ

 نه مله 00 مهج قع لوقو 22 هدعو قيقحنوا هريخ قيدصتل ىل ! ادت هللازكلا

 ع لو ت * ةاتمادق لوش ىعل 5 3 1

 له هلوتوه لاوس نوكيا ذه ىلع سابعنن ان 3 هناوورجو انا ىدعوه لقو ٌ

 هتملكا تقيس ىلاعت هللانا ساب ءنباع نعىورو اذ ع 06 لوخد لف 6 ةلعا

 ع 0 هللاع ا نيج أن اناو 0 6 ل ”دامالا

 دداو لحر ناكم ىف نلف ديزم نه لهو ت التما دق لوشو لاق

 ا دعب أهف و اهلخ دب نم اهاخ دب كثر ةعسلاعم اهناوا نأالمألا هاوقل 0 َىد احوف ْ ا

 لوقوت ًالتما له نهلل) ّْ كفاطلاو مهل 00 اك اع صدا ام ع ية ددو اهريفز 8 معلا اهناوا غارف

 ا نسل | ىلع رك

 ا لدمالو ىلوق ريغيذاو ضاقانأام م 8 ترضقو ميج نألم 6 لد وزع هلوةوهو 1

 ا ىراكنا م اهفتسا وهف ل 0000

 6 6 ءلاك لوءفموا ديل اك ردصم اما دب نااو ءاءلابلوش 5 .او عفان أرق 1 و «مرهتدايزل َ

 ا فاضمرب دقن ىلا رقتشاو هيلا ةراغا كلذ نوكش

 0 هاوق 00 ديعولاب ىف ءاناو رع ةح مكلت و ا 0 5” دقوا

 نا اوءمطتال أ ) ىدل 1 َْق ةروس لوقلالدبساَم) مدقت ىندع هه | لق عواطم مدقنا لعةيدعموأ مكيدبإب

 ظذ هوو لوت لدأ
 الا0]ق رافكلا لاحداب

 ( دال مالظب نأ امو )

 كنذويغب ادع بذعأالف
 ةغلامملا ظفل ىلعمالظب لاقو
 ملاظ وه كلوق نم هنال
 (موب)هديبعلمالظو ءديعل

 ىهراك 4 مالظي بصن

 عفان (لوش) رداع ذا

 هللا لول ىأ ركبوأو

 ردصم وهو ) لد سح له

 دعب لوّش اهنا ىأ ديلاك

 دير نم له امالتما

 عم-ضو٠ىف قب لع ىأ
 تذاما ذقنب للك ل

 عضوم اهيفو ديزتستاهنا 0

 قيقحن ىلع اذهو ديزملل

 ريغعؤهو متهج نم لوقلا

 حراولا قاطناك ركتتسم

 ةرفكلا مبوتل لاؤسلاو

 ال مأتالتم|اهماب ىلامت هىلعل

 اومصتخمالا مهلهتلا(لاق)

 تمدقدقو) ىدنع(ىدل

 متلعأدق ) ديعولاب مكيلا

 نملوسرلاعم باتكلا ىف

 ىدنعلوقاا ريغرام (ىدل

 مرح الب مهد آنا ( دسعلل مالظب 0 ىدنع لوقا ىنث اللاقو ىدايع ىلع ىناضق مويلا ريغياملاقو باكا

 ديزاستف ) كد يح 2 له لوقتو ( كندعو اك ) تاالعا له متهط لوقت ١ ةمايقلا 0 وهو ) مو 0( مخ



 3 ْ لع دال هر دو لاا ىلت 3 دي.عب ريش اياكم ىف رظاا ىلد ب داريغ ( دعب ريد نيتندلل ةنللا تفل 0 (

 !عوأ كولو كدا ام ع 4 0-1 فددولاوؤ 4 نورسثعلاو نواس ءرطأ ىو رداصأاو لءاصااك

 | الاحنوكينا زو<و ديمرريع اناكم هديب ريغ مها تب 11 نيبةتملل ةنطاتفلزاو ص
 أيش ىأ فوصولافذح
 ديكوتلاءانءعهو دعب ريغ

 ديعريغ بيرقو» لوةناك
 (اذه) لءاذريع زب نعو

 باوثا| ىلا ةراشاوهو أ دتبم

 تناقل رفلمما لاوأ
 ءاداابو هتقص(نودعوتام)

 عاجر (باوأ ل كا) ى*

 (ظيف-).ريخ هللارك ذولا
 ثردااقةدودط ظناع

 تاءكرإ راه طلاع 5

 اياوأ ناك نا ذهل لوا
 رور# )نم ) اظيفح

 مفروأ باوأن «لدب لح ا
 اهوا دا هريشو ءادتنالاب

 اهوادا مها لاقب ري دقن ىلع
 عطا ىن»هىفنءنال مالسي

 ةشلطاا( نعرلاىفح)
 001 باقلا جاع زا

 ةيشااب نرو ةئيططا

 ةحرلا ةعس ىلع لادلا هسا
 وهو ىثاخم ا ىلع غيلبلاءانثلل

 عساولا هلا هَ مم هتشخ

 دنا هيلع تأ 01
 هدم ىذخخانا عم شاخ

 ن٠ لاح ( بيغلاب ) بئاغ

 هنكإ) تبث (تفلز1و)
 كرشو رفكلا ( نيقثملا

 (ديعب ديغ) شحاوذلاو
 باوثلا ) اذه ( مهنه

 ( نودعوتام) ةءاركلاو
 ( باوأ ليا ) ايندلافف
 هتءانطىلاو هللا ىلا لبقم

 هرب ملزاو ن>را لعن» (بياابنحرلا ىثتخنه) تاولصاا لاقو تاوملااىف هللامال(ظيفح)

 0 ريع دوحف نيةواخلا صرب مدق هيدارألا لدو باذعاا لدأ ن.داها همدق ند أ

 ناتسلا ىدع ة:طانالوا ردد اةنزىلءوا ديعب ريغ ًايشىاف واد سل يك دو
 ع . 5 .٠

 ارقوتفازارد هوا باوثللا كل ةراشالاو لوقلا رامصأ ىلع ه نودءوتام اده 3#

 هي ظ ف ف راخلا ةداعاب نيةثملا نءلدب هللا ىلا عاحر## باوا لكل ءايااب ريثك نبا
 ْ بهغااب نجرلا ىثخ نه  هدودل ظفاح

 ايلا ا 0 ا ل ا

 ا نا هنءهللاىذر كلام ننس: أنع ( ىق ) دبْزع ىف سياو تالتءادت طتطق لوقف

 ١ ىت> ديزم ن٠ءلهلونو اذ ىتاي مهح لازتال لاق ماسو هيلع هلل ىل» هللالوسر
 1 ا لوقو ضب ىلا اهب ىوزين هعدق ام ةزءاابر ةياور ىلو شرءاابر عا

 ةنطالوذذ ممكسيف اقاخاها هلل 'ىثنإ ىتح ىلضأ ةنطاىف لزبالو كنز طتطت

 ادحا هقاخن» هتلاإظرالؤ دازو هو ةريره ىبالو

 م6 لدف لتجد

 وهو امهدحأ «نابهذ» هلة «أىفو هف ءاملالو تافصاا ثيداحأ ريداش: نهثيدطااذه
 ىلءق> اهنا نهن ىلإ اهايوأتف ماكتبال هنا ني ءاكاملا ةفاطو فادلاروهج بهذ

 تال ا ير للاو اع قيل ىنءءاوأو اهرهاظ لءابرحودلو رو هللادارأام
 لنوأت ىفاوفاتخا اًذهىلءفاهب قءايام بس« لوأتناهنا نيملكتملا روهج لوةوهو ىلاثلا
 اهذ هللا عض ىت> ىنالاو ةخالاىف غئاس وهو مدقملا مدقلاب دارحلا ليف تيدتلا اذه

 هذه نأ نع تاةولخلا ىف نا لمتحم هنا لو مولا قولا كلذ ىلا همدق
 اوةاخو اه وة" موت ملا ىلوو انا رهظأ ضاع ىضذاقلا لو اهل اوقلشو ةيمستلا
 ةلاع- | ىلع ىلةعاا اعلا لياذلا مايقل هرهاظ نع هفرمد نهدبال و نودلكملا لآو اهل

 ثالث اهفوترفتكاا دقى سى حىأ طقطتدلو: «لعأ هللاو ىلاءتهتلا ىلع ةحراملا
 ةناىؤعإ 0 قلخ نءدللا هظ.الوهلوتو «دلوامريغو ةنواه اهنيك ءاطاا ناكس تح

 هناه# هنم لدع كلذف باذ رينبوأ باش هيذع نف ىلاعت هللاق-ىف ماظل لد
 | ىأ  نيقتما ل تيندأو تبرق ىأ * ةنلاتفازأو #9 ىلاعت هلوق 6 ىلاعتو
 لها هارب ثم سش رعاانع نع تلعحاما ىعل 7 كنعي ردع 0 كرمغا| اوشا نيذلا

 20 ا - 0 . 8 20
 قرن دعو ئذلا اده م4 لاقن ىأ 1 نا و واامادج 2 اه ولحد نال فتوملا

 ديعسلاق ةعاطلا ىلاةيصعملانع عاج رىأ 85 باوأ لكن و ءايبنالا ةنسلأ ىلع ايندلا

 هبؤنذ ركش ىذلاو» ليقو بوتي مث باط مث بوتب مثيب ىذلاوه بيسملا نبا
 ْ ىل دا اوه ليقو حسماوه سابع نبا لاقو باوتلاوه» لمقو امهر فغتسف ءالطا ىف

 ) ْ امععجرب ىت>هيونذ طظفح ىذلاوه هنعو هللا سعال لفاكا سا.ع نبا لاق هك ظيفح

 ا دهعتملا هسفن ىلع ظنا اود ليقو هقح نهمهللا هعدوتساامل ظرفح ليقو امد رفغت سس و

 | # بيغاابنج رلاىث>نموؤ# سماوالاو تاعاطلا ىلع ظفاحناوهليقو اهل بقارملااهل

 .«(ىأ)



 ا
0 

 هىكح ف نوكي نأ زوجالو باوا فودو» ْن 7 لدن كعب لدي ه بينمباقن ءاحو

 ىنمع نمناف اولخدا ملل ليوأتىلء اياه راعاؤلاب ريخ أدتبم وادب فص وبال نهنال
 ثيح تنغااي ةستلم 3 ةيش أ ردصأ ةفدوا لوعفملاوالعافلا» نه لاح بيغلاب و عنا

 نم نيملاس ه مالسب 9+ هللاىلا هعودرب رايتعالا ذا ةبانالاب باقلا فدوو هتجر
 موب ه6 دولخلا موب كلذ #9 ةلككذانو هللا نم م دلع اسم وإ ملا لاوزو باذعلا ا

 نوعءرفو داك ةوقا6# اسطب منه 5 مه نرق ند ك.وق ىلآق 8 مهلبق انكلها

 لا لك ضرالاىف اولاحوا اهيف اوةرمدتو دالبااىف اوةرخ 45 دالبااىف اوبقتف

 لصاو تبقعتلا درحل قاثاا لعو تياستا لوالا ىلع ءاقلإف ترا

 ىرقو سحاال | ىلع اوبقنف“ ى رقمتإهدب وو عهسفتال هلم اوعقوتب اصبع رهلاوأر ليف

 قل ًأاذا دحا هءاربال ثيح ةولخلاىف هفاخ ليقو هرب ملناو هعاطاف نجرلا كاع

 هللا ةعاط ىلع لبقم صاخم ىأ * بينه باقب ءاجو بالا قلغأو رتسلا |
 نم ةمالسب ىأ 6 مالسب 98+ ةنلااولخدا ةفصااهذهلهاللاقي ىأ# اهولخدا و |

 معنا لاوزنمةمالسب لبقو 0 هتكئالمو هللانه مالسب لقو مومهلاو باذعاا

 82 د

 هه>ورىلا رظنااوه ديزملا ليقو # ديزمانيدإو © ىلاعت هلوقوهورسشب باق رطخي
 * ديزااوهاذهف هتماركرادىف ةعج :لكف ىلاعتو كرات برلا ها ىلحتي ليق ميركلا

 ىلاعت هلوق
 ىقاوباقتو اوراسأ 4 داوم 0 دخالا شطبلاو ةوطس ىتعي

 نفي ره اصيخم مهل اودحي : 1 ىأ « صيخنم له #8 قيرط لكاوكلسودالباا
 هنفو هللا باذدع ىلا نوريصدف نوثوع لب توملا نمارقم مءا نودحال ليقو هللاص

 ملامت || ولأسي ملام ءديبع هللاديزب مث || اا نوطغيف ملم 0 َىَح هللانولا

 ١ 0 دحا ءاربالنبعالان ءبفاغوهوا بعدعب تاقعااوا تئاؤوهو هءاقع ىمَح

 | ةعمسل مهلع عم ةيشخ نوش# مهنابواهباذع اوفاخو هجر اوجر ناب راعشالا نج-رلا

 | وهو 45 ديزع انيدلواسف نواشيام مل 0 اهولخدا هلوةك دواكلا ريدقت

 | كو رشب بلق ىلع رطخالو تمس نذاالو تأر نيءال امم مءاابن رطخمآلام

 ا هللا نم صخشح مهل لدىا 0 صرخ ند لهل هنع كِقلاو* ىلا 0-00 ريقنتاا ا

 ١ نورقلا دالب مهرافساف اوراسىا ةك«لدال او.ةىف ريمعلا ليقو توملا نع

 تق ىدح ريسلا اورثكا أ ريعبلا فة بق ناوهو بقتلا نم رسكلاب او.قن

 | كلذو 85 ايف نؤاشيام مهل : اف تومال هنال ةنجلا ىف ىأ دوللا موي كلذ

 ا ه اًشطب رم دشأ رهن رقنم 0-1 رافك لق  ىأ مهلبق انكلهأكو

 نسا بئاؤوهو هباقعىث> ثحسغااب ةستلم ةيشح هيشح ىأ ىثخ ردع كما 8 يش (

 ( مالسب اهولخدا) هم ةديقعو ةينعرصةريرسب لبقو هللاىلا عجحار (بينم تاقئاخو) ارتدى وبابا قاغأ اذا
 دولا ىردقمى أني دلاخاهواخ دافدلوةك دوا اري دقت موي ىأ 1 وب كاذ) مة 3ة:|لولحو مملالاوزن#  نيااس 2

 فيكالاب ىلاعت هللا ةيؤر ( ىق ةروس ) هناىلع روهْاو نوهتشرام ىلع هك +. حس (دي نساني دل و اهف نوايا هم 0
 ( مهلبق انكلهأ 9 ايي تل ا تيل يي يسرا <“ظتيكم)]|يث 3

 ( نرق نم ) كموق لبق

 اويذك نيذلا نورقلانم |

 ) مهم دغأ مه ( مهلس 2

 ةوق ( اًدطب ) كموةنه

 اوةرثف (اوبقنف) ةوطسو
 بيقتتلاواوفاطو(دالبااىف)

 ثحلا و صالانع ريقنتلا

 ءافلا تلخدو بلطلاو

 ا
| 

| 

 أ

 أ

 مهشطب ةدشىا اشطب موه

 مهتوةو بيقنتلا ىلع مهت ردقأ

 بقنف كا هيلع

 مهرافسأىف كم لعأ

 نورقاادذاب ىف مهرباسمو

 ىىح اصيخم مهل اوأرلهذ

 لدي و مه سفنال هلم » اولمؤي

 او.قنف ارق نم ةءارق هيلع

 ( صر نم له) سحالا ىلع

 اتوملا رهو أدللا نوع تررَهَم '

 صاخم (بينم باق ءاحو)
 لوش ديحوتلاو ةدايعلاب

 ىنعي ( اهولخدا) مهلهتلا

 ةمالسإ( مالسب ) ةنجلا
 مون كلذ) هللا ب اذعءنم

 هللا لها[ ةواخ (دواخلا
 ( نؤاشيامم 4ا) ةنملاىف

 باوثلاو ةمأ ركلا ند ةغعاس ومو 0 ندع مهلو ترلا هخوملا ر طا ىفعلا (دبنح انمدلو) ةنللاىق (امذ) نودعئام

 (ةالبلا اويقنف) : 727 وق ند( (منمدشأ مه) ةيضاملانورقلان م (نرقنه)كهوةلبق (مهلبقانكلمأ < و)ةدايزلا .
 مهام دخلا قب له لاشو اناذع ا رفهو ايمو حل ناكله ( صرع نمله ١ مهاراجم رافسالاىف اويلقتو اوفاطف ١



 0 0 نال عاو ) بلق هل ناك نمل) ا ةركذت .( عغركدل ) روكذملا 0 كلذىف.نإ (

 .تاوعسلا انقل دقاو)يئاغ هلاكف هنعذ رد ال نهنال هتتطغن رضاح (ديهغوهو) ظءاوملاىل 1 الغاط ) ) عملا قلأوأ)

 ةّتس ىف امها د امو وضرالاو

 م-هلوقل 2 ا
 ضرالاو تاومتل أ هّنبا قلخ

 دحالا اهلوأ مايأ ةتسىف

 حارتساو ةعجلا اهرخآو

 ىلع قلتساو تيسلاموب
 عقوىذلانااولاقوشرعلا
 ةمالا ءذهىف هسشتاا نم

 مهنعو دولا نع 1 أعا

 غيدتل ادوهيلار <00

 سلج ها اوعزو سواجلا ىف
 تيسلاموي ةسلجلا كلت

 ىأ (نولوقبام ىلعربصاف)

 نونأيو دوما لوقبامىلع
 !نم هل

 نوكرسشملالوّشبام ىلع وأ

 دق نم ناف تكا ّق

 ىلع ردق ملاعلا قاخ ىلع

 حسو ) مهم ماقتنالاو مهثعب
 كير ادماح (كنر دم

 هرهاظ علو ميبدلاو

 ممعنصاهت ( كلذففنا )
 كيوقاةظعل( 12 (

 هي_شتلاو

 ىجلةع (بلق هازاكنل)
 عمساوأ (مملا قئآوأ)

 وهو ) نآرقلا ةءارق كا

 ريغ رضاح هلو ) درهش

 تاوعسلانقلخدقاو) بئاغ

 نه (امهنيبامو ضرالاو
 ةتسوإ). بئادعلاو قلا
 لوطايندلا لو أ ءايأ نع( أ
 |[ مايالا هذه ٠ نم ةنسنل أمون ملك

 | قلتساو تبسلا موب حارتسا مث ةعجلا اهرخآو دحالا اهلوا مايا ةتسىف امهنهبامو |
 مهلوقف مهلا ذكتو مملع ادري الامذهىلامةلزناف هبف لمعلا اوكرتكلذاو شرعااىلع |
 | هريسفتىف ىزارلا رخف مامالالاق بوغل نم انسهامو ىلاعت هلو تسلا موب حارتسا |

 ةوبلا ىفتازئلبق ءانعا( بوغلن 5 082-3 . اتسهامو مايأ 4؟نورشفلا وسداسلاع زملا)

 / © ىزك ذل ةاروملا ده رك ذ انوي ( كاذىفنا زف مهك ارم فافخاوامهمادقا |
 ا ىادك عسا ىقلأوا ف هقب اقح ىف ع عاو تلقىا هي بلق 2-1 نمل ف 8

 ا .ظعءتف هقدصب دهاشوا هماعم مهفيل ةئهدي را 6 ديهشوهو هعامسال ىتصا

 أ ركفتال يلق لكزاب راعشاو مخفت هماهباو باقل ريكشتىفو هرحاوزنرحرتيو هرهاوظب

 | هريسفتسم © ماياةتس ىفامهنيبامو ضرالاو تاوعسلا انقلخدقاو ف بلئالكر بدت.الو
 ! أدب ىلاعتهنا نم دوهيا|تعزامل دروهو ءايعاو بعتنم 5 بوغل نه انسامو#

 آرام
 شرعلا لع قلتساو تيسلاموب حارتساو ةماموب هنم غرفو دحالا موب ملالاقلخ |

 ىلع ردق نم ناف ثعبلا مهراكنانه نوكرسثملا لوبام #4 نولوّقام ىلع ريصاف

 | رفكلا نع دوهيلا لاشاموا مهنم ماقتنالاو مهلعب ىلع ردق ءايعا الب ىملاعلا قلخ |
 ا
 بجوب اع فصولاو ن .ك اع نوعلا» نع ههزنو 4 كلر دمج حسو © هسشلاو ا

 نم ءركذاهف ناىأ 4 ىركذل كذاك نا ١ مهليدس لثم ىلع مهنال ةكم لدال و ٠

 | هلليقول اقع ىأ 0 نبا لاق © 6 لقفل را او عومو رك ىرقلاك الها |

 عمتساو نآرقلا عمتسا ىأ 4 معسلا قلأوأ قف هللا نع عاو هللا عم رضاح بلق |

 ا 5 0 0 0 1 ع ثدحال هلزاشام
 اكبرمتسام»ب مايأ ةمسقف امهدبام ثءضرالا 8 اتتاح دقلو ف ىلاعت هلو

 زنو 0 لاك بعتو 0 ءانعأ 2 | ضرالاو تاو مسلا| هللا قاح اولا ثرح دوهلا قب ت

 | ضرالاو تاوملا قلخم لالدتسالاو نيكرسشملا ىلع درلا دارملا نا رهاظلاو

 ْ ةداعالا ىلع ردقنال ىح 0 جاك ابان عام ا بولا نءانسمامو هلوقف امهسامو ْ

 | ةأروكا نع هواقن ودوبلا هلاقام امأو ةي الا لوالا قاخاب "ان ىفأ ىلاعت هللا لاقاامناث |

 أ اهضعب ةرقتم ةنمزأ نينثالاو دحالانا كلذو هلبوأت اولي ملوأ مم فيرحتاما وهف
 | لبق !نامولا ردح الاعو اجا ضرالاو تارعسلا قلغيل ناكر بال

 مويلا نال ماسجأ ماسجالا قلخ لبق نوكف ماجالا نع كفنبال نامزلاو ماسجالا |
 مل ضرالاو تاومدلا قلخ لبقو بورغااىلا عولطلا نم سمن اريس نامز نع ةرابع
 نع ةبربغل دقو نيكاو تقولا هب ا الطي دق مولا ن .5ل رق الو سمش نكي

 باطالخا نولوشام اعراس ابو 2 لدو نع هلوق 4 تناك كي نامز لإ ةدم

 ١ هللا ناف مهيذك نما يأ نولوشام يمدح ابا عأ سو هم يوم ا

 ا هللادماح لص ى 2 4 كبر دم عيسو ف مهلاتَش مالا لبق اذهو داصرملاب مه

 0 عرفا 1 0 رت ودحالا موناهنممونلوأ
 ةلاقم لع (نولوش ام ىلع) داب (ريصاؤ) هللا ىل اعدتلاءادعأت بدك ت سلا موب حارتساو ىرخالا ىلع ةيلحر ىدحا عضوا هنم هللا

 (كبردمح عسو) رخآ عضو» ىف معر ع 201 رةينيح هه هنيئزهتسملاةلاقم لع ىنعي نولو شام لعربصا لاش و بذكلا نددوبلا



 لباوسما عولط ىلق ري اهريغو قالا ةباصانمكيلع 2 5 ةيشنلا ١

 4 همهسف لدالانمو لف نيتقولا ةليضف تفىضدقو رصعااو رجفلا ىندي < بورثلا
 اذا ةالصاات ربدانه ربدعج ةالصلاباقءاو ه«دووا رابداوو# لالا ضعب هحسو

 ةالصلا ميستلاب دارملا ليقو رسكلاب ةزحو نايزاحملا أرقو ءتمطقناو تضقتا |||
 نآاشعلا ىلالا نهو رصءلاو رهظلا بورثلا لقو معلا عولط لبق ةالصلاف

 ««مق-اوؤهءاشعلا دعب رثولا ىلقو تابوتكملادع لفاوالا دولا رايداو دوعتلاو

 8 دانا ىدانب مون ل هي ريخحلل مظعتو ليوم هيفو ةمايقلا لاوحان ا كرلا ا

 ةطقتملا لا_صوالاو ةيلايلا ماظعلا ب لوقف *«مالتلا امزلغ لئارمتوأ لفاردلا

 سارع !لاقبرغملاةالص نمي ©«بورغلالقو» حصلاةالص ىأ# سمشلا عولطل قول ٠
 ىلبالاةالص ىنءيليقو ءاشعلاو برخملاةالص ىنءي د هحهسف ليلا نم ولف رمصعااو رهظل !ةالص

 رابدا امهريغو بلاط ىبانب ىلعو باطلا نب رعلاق هدو كارابداو ف ىلصتقو ىأ

 ”ىش ىلع سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نكي ملتلاق اهنعىلاعتهتلا ىضر ةشئاع نءاعوفسىوربو :

 اتمكر لاق سو هيلعهللا لص ىنلانا اهنع(مالر فلا ىتمكر ىلعدنم ادهاعتدشأ لذا ونلا م

 تعم“ ام ىصحا ام لاقد وءسم نبا نع# رع فل |ةئس كلذ ىفعي اهيفامو امثدلا نم ريخر 2

 رحفلاةالص لبق نيتمكرلاو برخملادعب نيتك را ا رب سو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 ليقو بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتا اهحرخا دحا هللاوه لقو نورفاكلاامااي لش

 سايعنب نع (خ ) تابوتكملا تاولصلا رابدا ىف ناسالاب ميسنلاو وهلا رابداو هلوقىف
 زايد هلو لب اهلك تا راتعلا زاد عيسي نأ سو هيلع هللا ىلص هللالوس 5

 هللا بسن 1 سو هيلعهّلنا لص هللا لوس ر لاق لاق ةنعدللا ىذر ةريرهىبأن ع( م)دوجحتلا . 1

 ةعست كلذف ا ان الثهتلا ريكو نيثالثوالث هللادجو 51 انالث ةالصلكربدف ٠

 "ىث لكمع دو 7 و كلملادل هلكبرشال هدح وهتلاالاهلاال ةثاملاماغ لاق مث نوعستو !١

 ملا ءا رةفنا ةنعك حو رماادز لثم تناك ناو هرونذترفغربدق 1

 لاقف مقملا يدنلاو 0 ,دلاب روث دلال هأ تهذ: هللا لوسراي اولاقف سو هيلع هللا ىلص |

 انة دل مهلاومأ لوضف نم اوتفنأو اندهاحا اودهاحو انيلصاك اولص اولاق كاذامو

 ىنأبالو دعب ءاحزم نوةبستو مكلقن اكن ه.نوك ردت سب ؟ربخ الف أ لاق لاومأ |

 ارششع نودم#ىثو ارسششء ةالص لكر يدىف نوذعست هلثع ءاحنم الادب مثثجام لثع دحأ |

 مون ثيدح داي عمس | 4 ىدانملاىداثنموب عهتساووو ىلاعتهلوق دارس ءنوربكتو

.| 
0-0 

 هاربا وهىدان ا نورسفألا لاق روشناأوذع ايقلا ةىعص رانا هانعم لد قو ىدانملاىداش 1

 لاصوالاو 5 ملام اء اظعلا اهتنأ ابلوة.ف رضا ىدانن دف سدقملا تدب ةريمضا 1ع فش

 !سايعنبانعةياور ىهو رعفلاةالص لبق ناتعكرلام وحلا رايداو برة لادعب ناتمك لا د وجبلا)

0 

 ةزحوىزا< رابداو 0
43 6 

 .ةالصلا تريدانمفاخو

 هانعمو تعو تضقنا اذا

 مهلوقكد ومتااءاضقناتقو

 ' ارز رك قونششيتا
 موب لاح نم هب كربخأ امل

 ليوهت كلذىفو ةمايقلا

 دقو هدربخلا نأشل مظعتو

 اع, ( ىدانملاىدانب موب )
 جوراناموب كلذ هيلع لد

 ِء
 رع دابملا ىداشب موب ىأ

 ليةوروبةلانم نوجر
 موي ثيدح مهساو هريدقت

 ىدانملا 5 ىدانملا ى داش

 لهسو ؟منيااخلا ىف ءاملاب

 قدم ل صولاىفو بوةءو

 هأيريغب مهريعو ورعونأو

 .لش و ا ىدانملاو |ميهبف

 ىداشو روصلايف 2
 لاصوالاو هم 1| ايلاماط ظماااهتنأ

 هق روملاءودبل و اك دعا

 هللانأ ةقرفتلاروهكلاو

 4 28 0 ع ع

 لصفل نءمتجن نك 5

 ليفارسا ليقو ءاضقلا

 رشم اب ىداني لي ربح خشب

 عواط ل ة)كب ررعأب لص
 ةادغلاةالص ىهو (سوثلا

 لقو)

 ١ رصملاو رهظلا حا ل

 هل لصف(هدعسف لالا نمو)
 3 ءاشعلاو برذملا ةالص

 (دوجمتلا رابداو ) ردهتلا ءاضقلا لصفل ن عجم م نأ ا هللانأ 4 ردو 2 رولا موعللاو ةعطقملا

 رظتنا لاق و ىدانملا ىدانب مويل دجال عأ لاقبو (داناا ىدانيموب) ةفصوقست قعدشل قا لز د ناتكر ىهو



 / ىهو اليم رششع ىنثاب ءاملاىلا ضرالا نم برقأ وهو سدقملا تدب ةرخمب نه ( بيرق ناكم نم (
 راو ثلا ةيدارملاو ةوهصلاب قاعتم ( قملاب ) ةنائلاة قتلا ةيمصلا ىدان مون نه لد ( ةحيصلان ومس موز

 مهريصع ىأ ( يصل انلاو ).امدلاق مهتب ىأ (تيعو) قالخا (يحن نانا ) روبقل نم (جورخلا موب كلذ)ءازجلاو

 . اهعودض نم ىنوملا جر ملف ضرالا عدص# ”ىأ( مهنع ضرالا) ددكتلاب ,هريعو ورعوب أو ىفوك فينخ (قةشنموب)
 ميدَشو نيه ( ريس ا ا ني ارسل | ءز+ط ا)ىأرور ىلا نه لاح (اعارس)

 | صاصنتخالا لعل د. فراثلا

 ||. نهالا كلذ لمست الىأ

 : ذلارداقلا ىلع.الا يظعلا

 نأش نع ناش هلذشال

 ( نولوقب اع رعأ نحن )
 مهلدبدهت انيفو كف

 هللا ىلص هللا لوسرل ةيلستو
 ثا سو هيلع

 رطيسع هلوقك( رابح مهيلع

 اعامهماع طاسع تناام ئا

 وهلدو ثعابو عادتنا

 ىندعب مالا ىلع هربج نه
 لاو تناام ىأ هربحا

 ناعالا ىلع 0

 فاحينم نأ را

 تنا اع هلوقك ( ديعو

 هنال اها شع نه رذنم

 ىدانلا ىداط مون دجماي

 بيرق ناكم نه) روصلاىف

 تدب ةرخض نم ءامتلا ىلإ

 نم مهو سدكقملا

 ىنئاب ضرالا نم ءامسلا ىلا

 ناكم ن 0 لاو الدم رشع

 تلء نم نوع* ا

 «ةروس) ةماقلاموب وهو زوبقلانم (جورخلا موي كلذ) روبقلانمجورخاب(قولابةرهصلان وعم موب) همادقأ
 | ضرالا 0 ( ضرالا قةشت موي ) توملا دعب ( ريصملا انيلاو ) امندلا ىف ( تيعو) ثعبلل ( يحن نحن انا )

 | ثعبلاىف (نولوق. اع لعا ن<) نيه (ريسي انلع)قوس (رشح كلذ ) اميرسروب ةلا نهمهجورخو ( اعارس مهنع )

 ظع (رك ذف) مهلاتق ل دعب هلعأ مث ناعالا ىلع مهربدت نأ طان ع ( رابح مهءلع)د#اي (تناامو) ايندلا ف لاقيو

 ١ ةرخآلاىف ناب لبقاعاف ديعو فاحالنمو ( دعو فا نمزآرقلاب)

 ك0 11 و ارا لصف نكح نا نكس أبد ايدل ناّدَقر قمار وءكلاوةةزملاءردللاو |

 2 ريظذ ةداعالا هلع و ءاوس لعلكلاىلا هوادب ل ]صب ثرح ١

 4 قلابؤه ةيناثل اةةفنلا ةعصلاو هزملد. # ةعصلانوممس موب ف: جورخلا موب هيلع ْ

 إل ثءبل اهددارملا و ةهعصلاب قلعتم ٠

 ءازجلل ريصملا انيلاو لج امندلاىف ه#تيعو يحن نحن انا 8 ديعلالاقيدقوةمايقلا موب ٠

 لانس الا 0 كو ةركدنالق 2 بيرق ناكم نم 5 ىلاعت هلوقوهو

 لداك بصنموبو ءادبالا

 ١ ءارعسا نم رهو روعغلا ند د جورالا مو كلذؤج ءازدا

 | ضرالا# نيشلافيفعب ورعوباونويفوكلا أرق و نقشت ققشتء و ةرخ الاى

 | قرقلا دقو ءنيه ريس انيلع 9 -5- ور ثعب 6 رشح كلذ 0 نبع ر سده 4 اعارس مهنع

 ا َنَع 3 هلعشبال ىذلا هنادا رداقلا ملاعلا ىلإ اع الا رسب ال كلذ ناد صاصتخالل

 ] ةيلست 6 نولوق اع عا ني © ةدحاو سفنكالا مكشبالو مكقلخام لاتاك نأش

 ٍ مهرسقل طاستع 86 رابح مهيلع تناامو مهل ديدهتو توهنلع هللا لص هللالوسرل

 ٠ فاي نم نآرقلاب ركذف وه عاد تنا اناو ديرتام مهب لعفتوا ناعالا ىلع
 ظ 0 1 5-6 "000

١ 

 | # قحلاب ةوصلا نود موي 0 ضرالا طسوىف ىه لدقو اليم ريثع ةيناع ءاعلإ

 | ا ىحت نحنا » روبقلا نم ىأ < جورحلا موي كلذ ُه ةريخالا ةمعصلا ىأ

 | ةرخ ”الاىف ىأ 03 ريصملاانيلاو له لحالاءاضقنا دنعىنعي © تدعو 0 ايندلا ىف ىأ

 ضرالا قةشتموي أ ثعلادمب ريصملاانءلاو ثعبلل يحنوايندلاىف تدع هريدقت ليقو

 | لع رقع كد و ىلاعت هلوتوهو ردحلاىلا اءارس نوحرخم ىأ 4 اعارس مِهنَع
 أ امو © .كبيذكت ىف ةكم رافك ىندي نولوقياع ملعأ نن إف نيه ىأ 6 ريسي

 | نا لمقكلذو اركذم ثكباعا  مالسالا ىل !ع مهربجت طاع ىأ 45 رابح ىلع تنأ
 باذعلا نم ىناصءنم هدب تداعو ا هك د 0 نا رقلاب ردو ص ميلانقب سوي

 هدأر 3 0 هللاو ىديعو 55 2 لاب ظع
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 7 نوتساهبا ودكم .تايرادلاو ةروس 1-0

 1 0 نكرلا مقل مست 22

 حايرلاوا راطمألل ةلماكلا بسلا 4 ارقر تالماحلاف لي لاذلاىف ءاثلا ماغداب ةزجو |إ

 لوم#لا ةيعسشبىلعأ اًرقو ”ىئرقو كلذ تاساؤ قئاوللا ءاسالارإ باع 1 ننال

 ةيرالا حاررلاوا اله_-س رصلاىف ةيرالا نفسلاف # ارب تايراملاف ف ردصملاب
 ايرحىا فوذ#ء ردصم ةفص ارسبو الزان, ىف ئرجن ىلا بكاوكلاوا اماهعىف ||

 قازرالاو راطمالانم رومالا مسقت ىتلا ةكئالملا 46 اسما تامل رسياذ |[
 فيرصتب راطمالا ند“ ىتلا حايرلاوا ةوسقلا بارسانم اهريغو ,همثباموا اهريغو |

 توافنل | نماهنوب ام زايتعاب اب ماسقالا بينرتل ءاغلاف ةفلت# تاوذىللع تاج نان باتلا

 ةرخمالا ورذن الثم جرلا اذا لافالا بيترنا ءافااف الاو ةردقلا ناك ىلع ةلالدلا ف

 مسقتف هب تما ثيحملا هل ةطساب هل رش تامل صقل د ّ> ولا ىلا أ

 يجب افرح نوثالبو ةمضو ناساعو لاو ةلك قوتسا 0
 < كاشفا هدب صل

 ىلع قليلا نيب رومالا نوم-2 ةكئاللا ىنمي 4 !سعأ تامسقملاو فج ذاهس ايرح ءاملا
 ةظلغلابحاصو هيلع نيمالا ءاربنالا ىلاىجولابحاصليربج ةعبرأمهليقو هباوسأام

 ليئارزعو حوالاو روصلا بحاص ليفارساو ةجرلاو قزرلا بحاص لاكمو |
 بامعسلا ”ىقنت .اهنال حايرلا ىف ةعبرالا فاصوالاهذه ليقو حاورالا ضبق بحاصا]

 ا
 رك ذم تايراذلا بروهريدقتر ودم هيقلقو ءايشالاءذبمو تايراذلاب مدقأ ىنمملاو

 ١ نوما دولولا ءاسلا وا هري-غو بازتلا ور حايرلا قدا ل اورذ تايراذلاو ا

 ْ ورعوبا 0 مهريعو كت الملا نم قئالذلا ىرش ىلا بتا.سالاوا دالوالا نرد 3

 7 ةئاع النو ةبا نوةس ىهو ةيكم ىهو تارراذلاةروسريسفن 2-- ا

 ١ تالماحلاف بارتاا ورذت ىتلا حايرلا ىنمي  اورذ تايراذلاو# لحوزع هلوق 3
 | ىفىر نفسلا ىنتي © ارسي تايراجلاف له ءاملانملقث لمحت باها ىنعي هي ارقو |

 | باوهدلا فيرصتب لاطمالا مسش مثاله_-ايرج هيىر مثهلقتو هلمحم مثءريستو
 | متزدقو هتنصإ نع لع ةلالدلا ناي نال رار ودق رشا اقل هذ لا هللا مسقأ 1

 0 بارتلا ورذنامنال حايرلا (تايراذلاو) * م>رلا نجرلا ملاعب م ةيآ نودس ىهو ةيكم تاي

 0 اهنال باوهسلا (تالعاد 9 لعافل' مسا هيو لءماملاو 0 (اورذ) ور عوأو رج لاذلاق ءاثلا ماغدابو ءريعإ
 ع 24 ع ل
 اهنال ةكمالالا (١سعأ تام-ةملان) ةلوهس اذىأ رسي اذ ايرح (ارس) كلفلا (تايرادلا:) تالماللا لومفم (ارقو) رطل

 ٌّء 2 .٠ ٍِع 1 54 0 5 0 0 ١
 ميسقت ىلوتن وا كاد ةروهام «تايراذلاوةروسو ميسقنلا لءفنو اه*ريعو 2 07 0 قازرالاوراطمالا نهرو

 ع

 ةظلغال ليرب2 دابعلا سعأ

 كلمو ةجرال لماكمو

 حاورألا ضرقا توملا

 زوو يدلل ليفاوساو

 اهنالريعال حابرلادارب نأ

 هفرصتوهلش و باع اة

 الهسايرح ولا ىف ىرجنو

 ف رد راطدالا مق و

 ىلع ءافلاىنممو باهل
 حايرلاب مسفأ هنا لوالا

 ةقوت ىلا باعتلاف

 اموبهباهيرج ىتلا كلفاابف
 مسقت ىلا ةكئاللابف

 نه هللانذاب قازرالا
 رلا تاراجتو راطمالا

 اهنأ ىناثلالعو اهمفانمو

 رذتف بوبهلاىف ”ىدتبت
 لقتف ءايصطلاو بازتلا

 واى ىرجمت بالا
 رطملا مسقتف هل ةطسإب

 ىلا ةروسلا نمو رين

 ىهو تايراذلاام فرك د

 نوتس ا-هتايآ ةيكم اهلك

 قوتنلو  ةئامذات اهئاطو
 ع ع6

 ناّمامو ولا اهفورحو

 هع نوناكو ةعيسو

 سابعنا نع هذدانسابو

 (تايراذلاو)ىلاعتهلوةىف
 ةأو(تالماحلا) موقلالزانمف حررلا هب 59 (اورذ) 6س ٠١ اخو اق ) بوبهلاتاوذحايرلاب هللا مقا لوب

 انيهاريس ( ارمس ) نفسلاب مسقأ و ( تايراجلاذ ) رطملاب القث (ارقو) ءاملا لمح باحعسلاب
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 5 قأو ( تامسقملاف ) ريسيت



 ىأ ةيضار ةشيمك قداصدعو (قداصا) ثدبلا دوءوملاو ةيردصموأ ةلودوءامو مسقلاباو> (نودعوتام نا)
 ظءاملثم ةنس1ل!قئارطلا (كبحلاتاذ) رخآ مسق اذه ( ءامسلاو) ناكل (عقاول) لاعألا ىلع ءاز11(ندلاناو)اضر

 ال دك ءاسلاةقلخ نالاقو قرطو ةشرطك 38-53 هرسكتو هين را ا رعشا!كيح كلذكو خرلا ب وبه نم ءاملا ىلع

 زارقلا فو نونو ىعاشو رحاس لوسرلا ىف مهاوق ىأ (فاتخم لوةىنا مكنا ) كابح عج اهموجي اهكبح نسملانعو

 لوبرلاو أنآ رقالريمشلا (كنفأن م 076 - هنعكفؤوير) ؟ نورششءلاو سداساا 2 نياوالا ريطاسأو رغشتو رمخ#

 فرص نم هنع فرص ىأ

 فرصال ىذلا فرصلا

 فرصي وأ ظعأ و هتمدشأ

 ليما هناك مسآل باوج 6 مقاول نيدلاناو قداصل نودعونامنا © رطملا

 دوعوملاثعبلا لع هرادتقا لعةعسطلا ىضتقمل ةفلاخلا ةسعلا ءامشالاهذه ىلع هرادتقاب
 © كبلاتاذ ءامسلاو ذ لصاحلا عقاولاو ءازلا نندلاو ةيرادصموا ةلوصومامو ظ 0

 لوثر ١ اركلأ سن ىه ىلإ ةنودحملا قئاراعلااما دازملاو قئارطلا تاذ ظ قبال فرض دنع

| 

 ظ
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 اهنيزتاهناوا قئارط اهلناف مومتلاَوا فراعملا ىلا امن لدوتتو راظناا 6-1 ع هنا لزب اهفيعى أهلا لع
 لو لاثك كاوا قرظو ةقبرطك ةكيج عج ىثشولا قئارط ىثشوملا نيزن' اك ىوءربال قا نع كوفام

 لك الار كلل كيللاو لبالاك كبطاو لفقااك نوكسلاب كندا ”ئرقو || ريعملا نوكيا نأ زوو
 أ ميلوق وهو لوسرلاف * فاتخع لوقىفا مكنا ف قربلاك كبملاو معنلاك كبحلاو مسقأنيدللوأ نودعوت ا

 [| نيدلاماوا ةءايقلاو انآ رقلافوا نونحم هنا ةراتو رحاسهنا ةرانثو ىعاش هنا ةران عوقو نأ لغ تايراذلا
 | قئارطلاب اهضارغا انتوا اهفالتخاق مهلاوقا هيبشن هبيشت مسقلا اذهيىف ةتكنلا لماو 0 ةماعلا شا

 ريعصل | هنع فرصي 01 كفانه هنعكفؤي 8 هذ اهئاياغ فالتخاو اهدعامىف تاومدلل لوقىف مهنا ىلع اسلي

 مهنف هعوقوف فلتخم
 أ لاقمث دحاح مهنمو كاش

 ك0

0 
 ؤ دنع نشأ فرصالذا قوص نه ناعالاوا نآرقلاوا ميسو هيلع هللا ىلد لو-سرال

 ا نوكينازوجنو 0 هللا !ءىف فرص نم فرصيوا هنلا ةيسنااب ةفارخال 6

 ؤ هلوقك ةيلسلو ندتخلا لوقلا ن ع كفأ ن هم كفا ردصب ىئعد ىلع لوقال 2 3 7

 7 سعاي رارقالانع كفؤ
 | برش نعءو لك انع نوهني ه-د-دنكتللا
 | حفلاب كفا ”ىرقو امهبسيو اىهنع هانت ردصي ىا ثيل( نودع تاجا
 ظ ناو) ناكل ( قداس

 ةمايقلا مون تاقعلاو باوثلا نم أ 2 نودعوتاما 1 ىلاعت لاقف 5 ب 5

 | متاكنىأ © عتاداؤ عا د كسا 3 نيدلا ناو قل ىأ « قداصلإ»

 أ ند قطا كآَذ ساعن لاق © كبللا تاذ ءاسلاو 3: ىلاعت لاقفرخآآام-ق أدتنا || .( مقاول ) هيف صاصقلاو
 قئارطلاتاذلقو نقملانانبلا تاذلبقو موهتلاب تكبح ةنيزلاتاذ لقوىوتسملا || تاذءامدلاو ) لزاننئاكل
 | باوجو سانلا نم اهدبباىرأل ابكلو ل امرلا كبحو عررلا هتبرضضاذا ءالاكرعكك || رخآ مقاذهو 5
 ىو نأ رقاق ىف 3 هم لوق ىف 0 3 لع ىنعإ ِ منا ِظ هلوقمسقاا| كيلا تاذ ءايعسلاو مسقأ

 ظ 00000- نياوالاوطاسأوتنايكو وعم 0 ةلا قنولوش مو 1 لاجملاو 7 تاّد

 م ذكمو قدصم ىأ فاتخم لوق ىف لو نونو نهاكو لنماشاو لا ميسو هيلع أل لاقوقرطلاوءاوتسالاو

 ا
!| 

1 

 هللادمرح نموهو هبا كي ىتح فرص نه هب نا الا نع ف رصي ىأ 6# كف أن م هنعكفؤي 0 رمقلاو سمثلاو مولا تاذ

 دارأ اذالجرلانوقلتي اوناك مهنا ءانعمليقونآر لابو ماسو هيلعدللا صدم ناعالا أ كك كل تاةلاق و
 نءهنوف صيف نونو زهاكو رعاشور نولوقيف مس وهيلعدللا ىل | عرلا هتبرض اذا هاملا ءا4ن وف رصنق ع هاكو" رعاشناو ,رحلاس هنان ول وقنف ماس ةيلعدلل ددمع ناعالا

 «ناعالا» ةبباسلا ءامساىهلاّقو ديدحلاعرد كيكوأ دعجلارعشلاكيكوا عرلا هتفسناذا لمرلا كبكوأ

 ا( هنع كنؤي ) !««بذكمو نآرقلاو مالسلا هيلع دمحم قدصم ( فلتخم لوقو ) ةكمن لهأ اي (مكتا) اهب هتلامسقا
 نب ديلولا وهو ىدهلاو قا نع فرص دق نم ( كفأ نم ( نآ رقلاو رسو هيلع ىلاعت 0 دك نع فرص

 د2 نع سادلا اوفرص جالا انبا هيباو هبنمو فلخنب ةيمأو فاخ نيىبأو ماده نب لهجوبأو ىوزخما ةريخملا

1 



 مجيالامنوردقملاز ,وباذكلا(نإ 1 1 رجم كالهلا ولتقا ءاعدلا هلصأ ا (لقزد .ةل
 (نوهاس) هرمغي لهج ىف (ةرمغىفمهنيذلا) نوار اءالؤه لتق لق هناك مهلا ةراشا ماللا وفاتخلا لوقلا بامسس أ ره 1

 عقباع|هنال نيدلاءوب عوقو نايأ هريدقتو ءازجلا وب ىته ىأ (نيدلامو.نايأ) نولوقف( نولئسي ) هباورعأ 0

 (نوئتش رانلاىلعرهموب ع ءش ىأ ٍلاؤسااهيلع لدره2لءفن باوملايف عقاولا مويلابصتناو ناثدعلل افورظنادخالا

 ىلع مهمويوه ىلع عفروأ عقيوه ىذلا رمضملاب بصن هلحمو ةلذعا وهو نكمت”ريغ ىلا هتفاضال احوتفم نوكي نأ زوجمو
 ا (اذه) راثااىف مكقارحاو م كباذع اوقوذ رانلا ةنزْخ مهل لوقت ىأ 0 كتف اوقوذ) نوذعيو نوقرحم نونتفررانلا

 نينمؤملالاحركذمث اندعتاع ؟تايراذلاو ةروس) انتئاف كلوش ايندلا ىف -ه)0/ هزقتتح (نولعتست هم منك ىذلا) هرب
 تان> ىف نيقتملانا) لاقف ]

 نركتو ىأ ( نودعو
 | لتق 8 ناعالانع سائلا نودصي اوناك شيرق مهو هنع سانلا كفانه ىا' ا

 ١ ىرح ىرحا لتقلاب ءامدلاهلصاو فاتخلا لوقلا باحصانمهنوباذكلا 6# نوصا رخلا |

 هءاورحا: اع نولفاغ *# نوهاس وف هرمي له> ىف # ةرغىف مهنيذلا قه نعللا || ا

 نايا ئرقو هعوقو ىا ءازكلا موب ىتم نولوقف ىا 4 ناو نايا نولئسي

 ىلعرهموي عقب ىا لاؤلل باوج نوقرحم 4 نونتف رانلا عمه موب لف رسكلاب
 نكمم ريغ ىلا هتفاضال موب مف و نونتفب رانلا ىلع مه موب وه وا نونتش رابنلا

 لوقلا اذه ,هلالوقم ىا 5 مكتنتف اوقوذ 8 عفرلاب ئىرق هلا هيلع لدبو

 زوج و نولعتست هب منك ىذلاوهباذعلا اذه هك نولحعتست هب مك ىذلا اذه ف

 تانحىف نيقتملانا 00 هّئفدص ىذلاو , كتف رم الدب اذه نوكينا
 ا نيدخآ نويعو

 ةيراطاراهنالا ىهونويعلا

 اماع عقب و اهنو 2 ثريح

 اهسف مهنأال مهراصبأ

 ( مهبز معان آام ندخا)

 نم 0 لكل نءاباق

 فرظلا ىف ريمتلا نم لاح

 لبق اوناكربنا)ناريخ وهو
 ةنطلال وخد لبق ( كلذ

 دق ( نينسحم ) انتالا ||

 ىضرم نسح مهانآ املك نا ءانعمو هب نيضار مهاطعاامل نيلباق 5 مهبر مهانآ ام

 لييلعت وهو مهلاعا اونسحادق  نينسحم كلذ لبق | وناك مهنا زف لوبقلاب قلتم

 ةكمٍباقع اومتتقا نيذلانومدتقملا هو نوباذكلا ىأ ؛6نوصارخخا لتقول هيناعالا

 ةنهكلام هلبقو مالثالانع سانلا اوفرضيل ءاسو هيلعمتلا لس قتلا ق لولا اووسقاو

 50 ل اعز وهال 0 < نوهاسؤف ةلاهحو ىعو ةلفغىؤفىأ 4# ةرغىف مهنيذلاو»

 نولوق ىأ#نب دلاو وبنايأنولئسي ظدنعباقلاباهذو ”ىثلانءةلفئلاوهسلاوةرخ لإ

 1 هك ره موب له ىلاعت هللا لاق ءازهساو امذكت ةماعلا جوا ءازملا مون ىتم دحماي

 مهل لوقو امنوبدعيو نواخس ىأ هك © نوذتف رانلا ىلع ف ره موب ءازج لاتيه و

 ىأ 0 نولعتسا هب محلل ؟ ىذلا اذه 2 مكباذعىأ متت اوقوذ ف رانلاةنزخ

 تانجلا لالخ ىف ىنمي *#نويعو تانج ىف نيقتملا نا #9 ىلاعت هلوق 4 هبابيذكتايندلا ف
 مما ةماركلاو زلال مر. رف رهان آ ام ىا هك معان امني دخآ ف ةيراحن ودع : ١

 فصو مث ايندلا ىف نينسحم اوناك ةئملا مهلوخد لبقئأ # نينسحم كلذ لق اوناك

 نارقلاو مالسلا هيلع

 هللا ممنءاق روزلاو بذكلاب

 ( نوصارخا لتق ) لاقف

 هءاححأو ةريغملا نب ديلولا

 ةلاهج ىف(ةرغ ىف مهنيذلا)

 هرم الا سلا نك غو
 نء نوهال ) نوهاس (

 ىلاعت هللا لص دم ,ناع الاآ

 (نولئس)نآ ر ةلاو [سوديلع ل:

 لع م 5 5 ةمايقلا موي وو 0 لاق هيف باذعأ ىلا 8 م ( نبدا ويذأ ) موز ون د

 7 نينمؤمل رقتسم نيب مث اتلاف "ا ىذلا )باشما (اذ) م >2 هلو مكباذعو قرح 0س
 نيلباق (ندخا) رهاط ءام 0 ءو) نيئاس (تاجف ( شحداوفلاو كرشااو 8 (قيعلادا ١ لاقف 5

 باوثلا (كلذ لبق اوناك مهنا ) ايندلا ىف (مهبد) مهم اع اع نيلماع لاشو هولق معد م هاطعأام )ا 1 ا

 ا



 م0 5 0001 00 6

 مع ا ءزكلا)

 مامو مهناسحالا ريس ريسفلا اير 5 لالاؤ ١ 6 اونك» كلذ : رهقاقعسال

 اا هلو ةودوا هاو البلق اءوده نوء.عفوا ىلالا ند ةفاطو نوع ىا | ١
 ' اهدسبام نآل ةيفان نوكتنا زوىالو هف نوءع#لاموا مهعوسم ليللا نم ليلقف | (نوعح#امليالا ند الئلق
 | ىذلالبالاو لياقلا ركذب ممتارتساو مهمون للقتل تاغاابه هيفو اهلبق 0 ظ 0 وةك مامو نومانب
 | || ىتعلاو ناكري> نوعح#و

 ّ ع :
 ريسقل و مهلاعا اونسح

 اوناك 0 هدعنأم مهناسحأ

 مهراحالابو 00 ام ةدايزو موناا ند أَ 1 ىذلا / عوجملاو تايساا تقو ود ظ 0 ' :

 ا رافغتسالا فاو ا اورعمأ اذا مهد هرثكو او ءوع وح ع مهناىأ © نورفختسي | ةشاطق نوح اوناك

 | كلذ ءاقحا 2 راهثا ريدك ىلع لعثفلا ءانىفو 1 مهاماىق اوفلسا كك ةيردصمو |ليللا نم ةلملق

 0 57 ب يبو 0
 ١ 0 نال هةر انك سال ع نإ لوو 1 أ نولحبو ليلا ع ع 3

 1 00 ّْ الو 1 ا + معلب برذملا نب 0 ارت ]| هالالبلشال اوناكفواؤلا
 سانا نءىأ البق اوناكمإ وق ىلءمهذ»ب 0 مماعتتأةليا لآ لقو ةيعلا [! 0 هلوش اقودود راد

 ةالصااىف هلكل الان وهوة. ىلب ةتباا والاب نوءانبال ىأ نوحغام ىلالان ٠ أدتبامث _ لمفلاهبع نما جرش ل
 ىناوذخأمت رعملاتقوملا مم دابع اودهاعر ىأ## نو رفغتسي مه راحم“الابو©ةدابعااو | ىأ ةهاشملارابتعاب هلعو
 للبالا نهالياق هءوص*ناك

 كلذ نم نورفغتس لقو ,ةدابعا| ىف مهريصق ن٠ نورفغتس هانعه للقو رافختسالا ا 8

 ةيفانامزوكتنأ زو<الو

١ 

٠ 

٠ 

ْ 
١ 

 ظ ةرفغألاباطا .راحمالاب نولص هانعه ىلدو لالا ن٠ هنوءاناوناك ىذلا للقااردقاا

  ©) 3ظ لزيي لدماسو هيلع هللاىلص هللا لودر نا هع 3 ار ةيرهد نع
 كر رمح ن* لوقف ريخالا ىلدلا ثاثىس نيح ايندلاءاعمملا 0 ا

 ركذو كاللاانأ كاملانأ لوقف لاق ماساو « هلرفغاف ىل رفغتسي نع هيطعاف ىناأسي نه

 ظ مولاظالو مدع ريت ضر نه ةياورىف دازو رجفلا ”ىغي ىت> هيفو ثردحلا

 - 5ظ 6 لصف
 ظ
| 

 . 1 . 3 7 .٠
 بهدم وهو ايهري *ناف و رعد نامه ةششو تافصاأ تداخل نه كدا !ده

 نوءجملال مهنا ىنه» ىلع

 هنويحو اليلق لالا نم

 لمعيال ةنفانلاام نال هلك
 لوقتال اهلبق اه اهدعبام

 راحسالابو) تب رضاماديز
 مهفصو ) نورفغاس م

 نيدح<* للا ن ويح مهناب
 اودجأ انرمسأ 1

 ةلاثمأ ىفو هيف مالكا كرتيو ليطعتالو ليوا: ريغن ٠ ءاجاك رع هنأرهريغو فاسلا |
 ظ لوقوهو ىناثلا بهذملا «ماسجالا تافد نع !ىلأغتو كرابت برلا هيزنتو هيناع : الأعم :

 7 ]) ىلاعت هللاو ماسحالا تافص نع لوزنلاو دوعصلا نأ مهريغو نيملكملا نم ةعاج 1 اوفلسأ مهناكرافغتسالا ف

 هدارعنم اهبرقو ةيهلالا فاطلالاو ةجرلا لوزن ءانم» نوكياذهىلعف كلذ نع سدقتب | رحلاو ما رجلا مهليلف

 كلذنال لالا ن م ريحالا تلثلاب هصصخلو فاللاو ةباحالاب نيعادلا ىلع لابقالاو ليللا نم ريخالا سدسلا

 ا 3 1 لق ههاتمكر تاج ضرمتا نءنمانارثك أ درفغو:ءامنلاو دحلاةقو .١١ 0” هيام دع

 ةباحالا لوبقل ةتظموهف ةرفو:ه ىلاعت هللاىلا ةيعرلاو ةصلاخ ةشلا نوكن تقولا

 مل-وهيلعهللا لص ىنلا ناكلاق امهنع هنلاىخر سايعنبانع ( قل ملعأ ىلاعت هللاو ٠

 دجلا كلو نيبفنءوضرالاو تاو. |مويقتنأ دخلا كلهالا لاق ديل يللا نمماق اذا .
 نيننمد ضرالاو تاوعسارونتنا داك لو نمفنمو ضرالاو تاوعسلا كلمتنأ .

 قحرانلاو قحةنلاو قخلاكلوقو ق 2 ل اقلو قل!كدعوو قاطاتنا دجخلاك لو ْ

 «نودنلاو)

 لببللا نم البلق اوناك )
 الق لوقب ( نوعح#ام

 نيالا نم نوماس
 (نورفغتسي مه راس الابو)

 نولصي



- 

 ىلعلدت (تايآ ضرالاىفو) ءايحلأسيالو ضرعتب ىذلاىأ ( مورحماو ) هتجاذس لأسينأ ( ْش
 .ةازع ىهو اهيف نيراةتملل جاسفلاو كالاسأا اه.ذو اهةوفال طاسبأاك ٌةودس له ىه ثرد هريبدتو هتيكح و هتر 13 7 ع

 لئلا
 لاكشالاو روصلاة فات ةثبنهباودو ةنتفمنداعمو ةرجفنهنويءايقو ةسو ةاذءوةوبرو ةءلصولبجن هو لاس نذ ١
 نوراظن مهف ةفرعملاىلا لدوااىناهرباا ئوساا قريرطلا اوكلس نيذلا نيدحوملل (نينقوهلل) لاففالاوت كمهلا ةشابتم ْ

 ىفو) ,مناقالعاناقا (تايراذلاوةروس)ل اودادزافاهلمأتهجواوف_ع 4:07 ةبآاو أراك ةذفان ماهفاو ةرصاب نومعب ٍْإ

 امنادتا لاحف ( ركسفنا /

 ا ]| لاح نم اهلقتتو
 اهرهاوظو اهنطاوب ىفو
 مئادبو رطفلابئاخ نم

 ناهذالا هيفريممنام قلخلا

 زكرامو بواقاابكبسحو
 نسل الابو لوقةعل| نم اهف

 فورا جراخمو قطنلاو

 اهيبرتو اهبكرتقامو

 ىلع هنوبجوتسي بيدن © ق> مهلاوماىفو لف هنم متيشخو هللاب مهلع روفول
 | ففعتااو ىدجعسملل هيمورلاو لئاساب لو سانا ىلع اقافشاو هتلاىلا ا رقت مهسفنا
 | لئالد اهفىا 6 نينقولل تايآ ضرالاقو + ةقدصلا مرح اينَغ نظي ىذلا

 | اهضعب عافتراو نوكسلاو و>دلا ن٠ تالالد هوووا ناودلاو نداعملا عاونانم
 مئاصاا دوحو ىلع لدن مفانملاو صاوالاو تايفيكلاىف اًماز>١ فالتخاو ءاملانع

 مكسفنا ىفو ىا © ركسفناىفو ف هتحر طرفو هتد>وو هتداراو هتردقو هلعو [|!

 | تلكوت كيلعو تنمآ كيو تمل-أ كل مهللا ق> ةعاسلاو قحدجحو ق>- نوببنااو

 تررسأامو تزخأامو تمدقام لرفغانب تكاسك لاو تيس كيو تبن أكبلاو
 نأ المل الرحال كو نقلا كار ماعأتنأام و ةياوزى دار تللعأ 1

 تايالا نم اهضاطلو | ن ةءاعرع (خ )ل ميظلا ملا هللبالاةوقالو لوحالو ىئاسنتلاداز كوب هللالوأ ||
 ةعطاقا|تانيبااو 0 | هدحو هللاالاهلااللاقفليالا نمراعتن« لق ماسو هيلع هتلاىلص ىنلانع تماصلا | '
 0 3 1 9 ' ا 1
 اهمناصواهرب دف“ ىلع ) يأ راو هللانامعسو هتيدجلا ريدق“ىثلكىلعوهو دبا هلو كالا هل هلل |.

 اخ الو عابس الا عد. يات ناو نسم لاقوأ لردع مهللا لاقمش ميظعا ا ىلعاا هللابالا ةوقالو لولا

 توصهلو هشااذا هموننه لجرلاراعت لاش ليالانمراعت هلوق« هنالصتابق ىلدو

 اجردهب نولصيام هنا لبق بيصن ىأ 4 قح,مهلاوءأ ىفو 8 لجوزع هلوق #
 هنا ليقو سابعنبا هلاقةاكزلاب سيل وامور غهبنو:.عيو أ الك هبنوام<وأ ا فيض هبنورشوأ

 * مورحلاو 8 مهم بلطيو سانلا لأسي ىذلا ىأ ( لئاسلل لف ةضورفملاةاكرلا
 سابع نبالاق ”ىش ىفلانم هيلع ىرجنالو مهد مانا ىفدل سيل ىذلاوه لبق

 | ريللا مرح ىذلاءانعم لقو مهس مالسالاءىفىف هلسيل ىذلا مورح لا امهنع هللاىضر
 | هعرزبيصأ ىذلا ةحئالابحاصوهىلقو لأي الىذلا ف فعتلاءورحلا لبقو ءاطعاأو

 | كواملاوه لك ةراجملاو قزرلاىف مورحلا فراحاوهلبقو هتيشام لسن وأ هركوأ
 داكيالو لأي ال فذماملاو لئاسلاب هن رقدنالفةماملاهنا لاوق الا رهظأو بتاكملاوهلبقو
 | نم ربع ىأ ( تايآ ضرالا ىفو #8 ظقيتم هلنطشامناو لأسيال نم نوطعي سانا

 هنوفرعي نيذلاهللبىأ 6 نينقوملل ف تابنلاعاونأو راقلاو راحثالاو لابجاوراحلا
 مثةغضم مث ةقلع مذ فطن منك ذا تايآ ىأ 7 مكسفنأى و © هعئاتصي هيلع نوادتسيو

 | روصلاو ةتساالافالتخا ديرءامهنع هللاىضر ساعنبا لاقو حورلا شنت ناملاامظع

 حراو+ارئاسو فارطالاو

 امو هإتقلخ امل اهينأتو
 نع ءاضعالاىف قىو_س

 ىنثتلاو فاطءن الل لدافملا

 ءاح ىش اهتماسح اذا هاف

 3 ىجرتسا اذاو زدعلا

 نسحأ هللا كرامتف لذلا
 ريدقتلاناليقامونيقلاخلا

 مشا نورصبت الفأ

 ) قح مهلاو*أ ىو /

 ىذلا ( لئاسلل ) امولعم

 ىذلا ( مورحلاو )لأسب

 هتشيعم هيلع رتقملا فرتحناوهمورحلا لاقي هتهنعو هرجأ مرحدق ىذلا مورحلا لاقيو هب نطفشالو ىطعيالو لأسنال

 ( نينقومأ ) راحملاو لابلاو باودلاو رمد اا لثم تاربعو تامالع(تايآ ضرالاىفو ) همون توق قليال ىذلاو
 ايالبلاو ضارمالاو عاحوالا نه تامالع اضيأ ( مكسفنأ ىفو ) نآرقلاو مالسلاو ةالسصلا هيلع دمحم نيتدصلا

 نيناكم نم جرخيو دحاو ناكم نه لحرلا لك اي ى>



 ىفو) ردتعي نه 1 0 )ن ورض الفأ) ماهفتسالا فرح ىلع ماهفتسالا يح فام ميدقتىلا ىضش هلال فيعض
 رحت ىكلو كف وركقزرهللاو هيفدداحصاللاق باحمتلاىأر اذا ناك هناا كو كاوقالاب نسدنال رطملاىأ (مكق

 يا 01 و انرلاف دن لركن امنأ دارآوأ شرعلا تحن ةنباتسلا ءاغنلارهظ لع ىهف ةنجلا ( نودعوت امو ) 2 ل

 لثم ) نودعوتام ىلاوأ قزرلاىلا دوعي ريملا (قلهناضرالاو ءاعسلا بروف ) ءامسلا ىف بوتكمرودقم هلكىقءلا ف
 زوحمو مكقطن لثماقح قل هناىا بصنلاب مهريغو ركقطن لثم ق>ىا قعلل ةفص صقح ريغ فو مفرلاب (نوقطش .مكنأام

 تابقأ لاق هنأ بمص الا نعو ةدينمامو 007 ]25- نكفهريغ ( نورشعلاو سداسلا ءزدللا ) ىلا هتفاضال اه نوكينا
 | تآيهلانم هيدرفناام عم هتلالد لدد ريظن.هلناسنالاىفوالا ”ىثملاعلا ىف امذا تانآ | ©" 0 3 1 : : 5 1 10 ماطق" ككل ماع

 ا طاينت ساو 3 م رغأأ لاعفالا نم نكفلاو ةيصخغأ| تاكرلاو هيلا 1 ةعفانلا لاقذ دوعف ىلع ىلا ع * ١ 1 ل ١
 7 - 1 0 3 .- م 2 : 3 ا 2 1

 رظن نورظني 3 نوري الفأ 0 ةعونتملا تالايكلا عامساو ةفلتخلا عئانصلا 2 : 1 1 -
 5 1 | 1 ق

 بايغسلا ءاهسلاب دارملا ليقو هريدقتوامكقزر بابسأ 0 مكقذر ءاىسلاىفو لف ردتعي نم 6 0 ١

 هيف لع مم ل اك
 نع لتا لاق هلبام الك

 الف: كايزاذلاو كوم

 مكقزر ءامسلافو تغلب

 هتقان ىلا ماقف كيسح لاق

 0 ىلع اهعزوو اهرعق

 هفيسىلا دعو ربدأو لبقأ

 ىلوو امهرسكف هسوقو
 ديشرلا عم تح ف

| 
| 

 ا
|| 
| 

 | قوف ةنلا نال باوثلانم *# نودعوتامو 8 تاوقالا بيس هناذ رطملا قزرلابو
 ظ ا 5 ليقو ءايسلا ىف ةردقم وك اهباوتو لاعالا نالوا ةعباسلا عامسل |

 ْ لحم لوالاىلعو 1 ريعكلاو اره ىلعو 5 قنا ضرالاو ءاعملات روف ِظ 0 ا

 ىأ © نوقطنت مناام لثم ظدعولاو قززلاو تايآلاسمانم ركذ امو هلنوكينا

 أ
1 

ٍ 
ْ 
 ا

 ظ

 هبصنوكلذ ققحتىف اوكشتالزا ىنبني نوقطنت مكتاىفركل كشال هنا اك مكقطن لثم.
 ليقو مكقطن لثماةح قل هناىافوذحم ردصمل ف صولاوا ق1 ىف نكتسملا نمهلاحلا ىلع ١

 ١ تاءع> نااهزبح ىفاع ناو ”ىث ىنمع تناك نااموهو ن ثم ريع ىملاهتفاضال حفل | ىلع ىنبم هنأ

 ْ كانا لهو عفرلاب ركب ىباو ىناسكلاو ةزجةءارقءديؤبو قل ةفصدنا ىلع عفرلاهلغو 301

 د0 ا ول هن ىرشبو لك ًايلولاو طقاذلا ليبس ديرب ليقو عئابطلاو ناولالاو

 ىلا لقعلاو قطنلاو رصبلاو عملا تاودالا موق ىنعي لبقو نيليبس نم جرخيو |

 مقلخ فيك ىنمي * نورصبتالفأ 3 مدآ نباىف ةعدوملا بئاجتلانم كلذديغ
 بي_سوهو رطملاوه سابع نبالاق ه# ركز رءامءاىفو ف ثعبلا ىلعهتردقاوفرعتف
 لبقو رشلاو ريان ملدقو ادار باوثلا نم ىنمي # نودءونامو #8 قازرالا |

 0 قحشسرالاَو ,اوسلاب بروف © لاقف هسفن ىلاعتو هناحعس مقأ رانلاو ةنملا 1

 هللاالا هلاالب ىأ 25 نوقطنت مكنأام لثم 9 هريغو قزرلا نم رك ذام ىأ |

 ل راكتت كنه قلنا هانعمو ىداالا قطن ققحمب هنع 1 ققحت هيشلقو ْ

 | 1 اانا ءاتكلل | ضعءب لاقؤ ةرورض هفرعتىذلاك هذوحوو هقدص قا ءانععنا |

 هسه قر رلك ًايناسنا لكك لذك هريغناسلي قطن نأ 0-0 نال قطب ناسا | قا م
 كأن ١ له # ىلاعت هلوق 6# هريغ قزرلك أي ناردّقال هلمسقىذلا | 0 7

 (ثيدح) ثردحعلل مف ) كان أل ه) 4 اهو تدحرخو اندلع اهلاق 7 قدح هلوش هوقدصي مل فاح ىتح

 انألاذات فوطأ تقلل

 قرقر توصب ىبف سنع
 ىباسعالاب انأ اذاف تفتلاف
 ىلع سف رفصاو لحن دق

 تقلبالف ةروسلا 1

 اندج ودق لاقو حاصةيآلا

 لاق م اقح اشير اندعوام

 تار دكا ىلع

 نطملا ىد مكقزر فأي ءاتعلاا نمو ( مكقزر ءاعسلاىفو ) هللا قلخ اهف اوركفتتف نولقعت الفأ ( نورصبت الفأ )

 باقعلاو باوثلا نم نودعوتامو كفذر ءاعسلا بر ىلع مكقزر ءاملا ىفو لاشو ةنجلا ىنمي ( نودعوتامو )

 لث) 0 1066 قدرا ص 1 مكل تصصق ا نأ (دنا) يلفت مسقأ ( ضرالاو ءامسلا بروف )

 دهب ) كانأ له (١ هللاالا هلاال نولوقت :( نوقطني مكنأام



 ضرالاىفولاق هللا رابتعاب اهلبقاع اهماظتناو ىحولاب هفرع امتاو ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر لعند سيلهن ىلع هيبثتو

 هنال روزلاو موصلاكةعاملاو دحاوا فيضلا (ميها ربافيض ثيدح ) ةيآ اذ انكرتو ةصقااهذهرخآ ىفلاق و تا 1

 فيضلا ةروصوف اوناك مهنال افيد مهلعجو ليربج رهرشاع ةعست ,ليقو اكله رشع ىنثا اوتاكو هفاض ردصم لصالاف .
 مهمدخ هنال ىلقو نوه ركم دابع لب هلوقا هللادنع ) نيمر ىلا ( كلذك هنايس> ىف اوناك مهنالوا أ مارب نا ا ٍإ

 رسفاذا نيمركملاب بصن (تايراذلاوةروس)(هيلعاولخ دذا) ىرقلا 2200ه مهل لجعو هنأرعا مهمدخأو هسفنب '
 الاو مهل ميهاربا ماركاب ؛

 (امالساولاةف) رك ذا رامشابف ١

 ا

 فيضلاو هيا هللاىحوا هناىلع هيبطتو ثيدحا نأشل مخفت هيف # مهاربا فيض ثيدح

 ةثالث لقو اكلمرشعىثا اوناكل بق ددعتملاو دخاولا قلطي - و ردصملصالاىف
 | ىا نيم ركملاف فيضلا ةروصف اوناكرهنال افيض مهامسو ليفارساو لّئاكيمو ليربج
 | فرظ هيلع اولخ وذا هتحوزوه سفن .همدخذا هاربا دنعوا ىلاعت هللا دنع نيم ركم

[ 
 لعفلا دسم داس ردصم َ

 ملسن هلصاو هنع هل دسم |

 بولو امال 0 * مالسلاةؤلق امالس مكيلع ماسنىا امال اولاقنؤإ نيمركملاوافيضلاواث يدلل

 جوف سم وهف مال سمكيلع ىأ | نسحا هتيحن نوكي تح تابثلا دصقل ءادتنالاب عفرلا ىلا هب لدع مدل مكلعىا
 فودحم مريخ وءادشنالا ىلع | ىنعملاو ابوصن» ”ىرقو إس لاق 0 ةزج أزقو نيعوق اان مرح نم

 ةلدلدن قتال لودعلاو وثب مهنا نظ هنال مهركنا ااو نوركتم موق ملا ىا ه# نوركنم موق # دحاو

 0 ا عا نا ارعل مالسسالالع هناف مهتيحت نكيل مالسلا نالوا مهفرعيملو مدآ
 | ردامنافيضملا بدانهناذ هنافيضنم ةيفخىف مهلا بهذف هي هلها ىلا غارف ْ

 | ناكدبال 46 نيعم لحب ءاحف 5 ارظتنم ريصيوا فيضلاهفكينان ةمءازدح عرتلاتل

 0 نيب هعضوناب معلا هنرقف 82 رقبلا هلام ةماع

 توم امث نمسح اب مهنا

 ةزج«مهلهمارك | نماضيأ

 وك السلا م1سلاو اس ىلعو 27107 و

 : 0 5 91 1 مر || عق-افىرشبلاب مهاربأاؤاج نيذلاثيدحدحتاي كانأ لهىنمي كي مهاربا فيض ثيدح
 و 2 ل 0 80-5 و 4 م 5 2

 ا مهاعم لبق « نيمركملاو» دوه ةروسىف مهتصقو مهددع رك ذمدقت دقو كيلعدصصقن

 ا قاام 2 أود و ميهارب ربا فيض اوناكمهنال دقو هللا دنءاما رك ةكئالما وناكرهنال نيد 2

 ْ مهمركأمالسلاوةالصلا هيلع مهاربا نالليقو نوهركم مركلا فردضو ذئموب هللا لع ا :

 | هّللاىخر سابع نبالاقو مهل ههحو ةقالطو هسفنب مهايا هتمدخو مهارق ليت ||

 | لاق لاق ىودملا عرش ىبأنع (ق) نيوعدمريغ اوناك مهنال نيمركم مهاعس امهنع

 ذاإ# هفيض مركلف رخآلا مويلاو هللاب نمور ناكنم ملسو هيلع هللاىلص.هللالوسر !١
 | لاق سابعنب لاق كفر عنال ءابرغىأ «ن و ركشمم وق مالسلاق امالس اولاقفديلع اولْخد

 ّْ لقو نادئت-اريغب اواخد مهنال مرح أ اعالءقو مهفر ءاالموق ءالؤه هسفن قف ]1

 | هلهأ ىلا ف لامو لدعىأ 6 غارف 9 ضرالاكلتىفو نامزلا كلذف مهءالس ركتأ |
 لجيب ءاخل رقبلا ميهاربا لام ةءاعزاك لبق ايوشم ناكو ديج ىأ 46 نيم لب ءاخ

 | مهحوالو فيضلا ىلا ماعطلا مده نأ تهشللا اداوم اذه مهيلادن رقفؤل# ا

 مم ا ىلنوذرعف نو

 بهذف (هإهأ ىلا غارف)

 نم ةيفخ ىف مهيلابهذف

 فيضم اب ذأ نمو هفوض

 ا
 رداس ناو هسا ىن<نا

 هبرعشينا ريعنم ىرقلاب
 هفكي نا نم ارذ>- فضلا

 ميهاربا لام ةماع ناكو

 ءاحث) رقبلا مالسلا هيلع

 ( مبا| هبرقف نيم لجيب

 (مههاربا فيض ثيدح) ًْ
 هعم ناكلمو ليدبج مالسلا هيلع ميهاربا ىلع ( هيلع اولخد ذا ) لجلب مهمرك أ ( نيمركملا ) ميهاربا يفايضا ربخ
 متثا مالسلا مهاربا مهيلع در ( مالس لاق ) ميهاربا ىلع اوملس ( امالس اولاقف ) هعم اوناك اكلم سمع انئاو ليربح لاو

 ميهاربا عم حرف ( هلهأ ىلا غارف ) نامزلا كلذ ىف ضرالا كلتىف 9 مههالس فرعي ىملو مهفرعي مل( نوركتم موق )

 يه هفاشأ ىلا ( ميلا ) ىو لمتلا ىنمي ( هيرقف ) ىوشم ريغص ( نيمس لحب ) هفايضا ىلا ( هاف ) هلهأ ىلا
 ماعطلا ىلا هلا اودع



 أ 0 مهنا ا ايت قاض سانغأ أن 2 كمال ظفحمال كما_هط لكأب ا ناو ا

 6 ىأ ( مرع 6 00 ةماب 00 اعلا لف د لآقو هللا لبر انا ( فال اواق ) تاذعلل

 ف (ةرصو هاما تلق) روهجلا دنع تما هيرشإلاو ماعيو

 تكف ) اتليواي هاوق 0 حاس ىف 8 ل-قو ةراص تع ادق َْىكأ نا لع ىبصعنلا هل4#و ات:هه حايصلا

 اح ايناس فارطاب تب رمضف ع م١٠ زي»- ليقو اعد 4 نورسثعلاو سداسلا ءزلا ١ طسب ترطلف (اههحو

 | زوعتلاقو) بججتملا ليف
 فيكف زوجي ان ىأ (مقع
 .رخآ عضومىف لاقاك دلأ

 لعب اذهو زوع انأودلأ

 لثم (كيذك اولاق) اهش

 هءانربخأو انلقىذلا كلذ

 كاربخت اغا ىأ (كيرلاق)ل
 رذاق هللاو ىلاعت هللانع

 وه هنا ) نيدعبتستام ىلع
 ململا ) هلعفف ( مكحلا

 ىوروْىش هيلع ىنحي الف

 اهل لاق ليربح نا

 فقل يرانا تحل
 هعودحااذاذ ترظنفكّدب

 مهنا ملعاملو ةرمم ةقروه

 صابالانولزنيال مهناو ةكئالم
 رومالا ضءب ىف ذلسر هللا

 | (ن 3 ب(

 َق 0 رمشاذ 8
 ]ل ثرح هقح هس

 لق مدنأ اسساتلبقانإل'

 ١ ةااذك لف لوقا ثلا ١  0 00 0أ 1 |

 ' تاقو# ا اذا اضيأ ءاسنلا ةداعنم كلذو ابعت اهنئبح تبرضو اهعباصأ |

 أ ضرعال هيف ةزمهلاو اذ_ن> هنوكب رعشم وهو هن ىا # نولكأت الأ لاق ف
 ا ئاران ثدح هللاةنا راكنأللو هعطواملؤأ هلاقنا بدالاة قرط ىلع لك الا ىلع ثْلاو
 ١ هنظل هماءطنع مهضاىعا ىأرالل اذو> ممم رعغاذ #ةفيخ مم سجوأفول# مهضاىعا
 ١ « فعال 1 وات تاذدفال اولسرا ةكي الم مهنا د ىعقو لوو قلل 1ةاَخ مهنا

 | متع نمأو و مقرف همأ 1 ا م | علا لم اريج عمم لقد لسرا رانا
 | غلباذإ دلع لكي 2 مع | سو هيلع هللاىلص قء+| وه كا هورشبو ©

 معلا رظني ةيواز ىف تناكو اهدي ىلا اهنع هللاىضر ةراس اوما تلد ,١
ْ ْ 
 أ لوا نا لوءفملاوا لالا ىلع بصنلا هلعو ريرصلان 5 ةوعصى 01 ةرصق 0

ٍ/ 
 أ

 امد 2 و 3 يبجعتملا لف امبع> مياصالا فارطاب تمطاف 4 اههجو تكصف 8 تذخأب تاقا

 | < مقعزوجع تلاقو 8 ءالانم اههحو اطلق ضيخلامد ةرارح تدحولقو

 | لاق © هبانرشب ىذلا كلذ لثم < كلذك اولاق ٍظ دلأ فيكف رقاع زوجع انا ىا

 / ايكحم هلمفو ات> هلوق نوكف * ململا يك اوهدنا ف هلع هد كربذت اعاو كير

 ْ | ضرع لبقو لكالا ىلع مهثح هنأ ىنعي < نولك أنالأ لاق اولك يبل ايقديلا تسلا

 ا 0 ا رمجانىأ © سجؤانإلا مهين ذأ ع لك الا مهيلع ْ

 | لق تيلافف تناك ناكل نا النقا كلذ ن

 ا

 ١ كلذك اولاق #9 كلذ لبق دلت ل ةراس نال كلذو ميقع ةع زوجع دلتأ هانم © مقعزوج

 || |  ملعلا كحل وه هنا #8 امالغ نيدلتس كيا كبر لاق كالانلق يسأ 4 كيو لق
ٌ 

 | ةكئالملا نم مهناو مهلاح ماع امل مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربا نا مث
 ِإ م :أنظف ةهاعط نم اولكأي

 ميهاربااي انم ( فذتال اولاق ) ميهاربا فو اولع الف هنمأ هبحاص ماعطنم لحرلا لك أ اذاهنامز ىف ناكو صوصل

 (هنأسعا تلبقأف) قححسا وهو هربكىف ميظع ميلح هرغصفف ( ميلع ) دلوب ( مالغب ) هلانم ( هورسشبو ) كبر لسرالا

 " ىلع تبرضو اهعبا أ فارطأ تدع ( اههدنو تكف ) ةلولوو قل ل
 1 ( كلذك ) هعم نمو ليربح لاق ( اولاق ) اذ مه افك دل: مهقع زوجعأ ( ميقع زوعع تلاقو ) ابم>و اههجو

 امكنم نوكي اعاني ( ( ميلعلا ) ميقعلا ريغو ميقعلا نم م دلولاب مكحب ( ميكحلا وه هنا كبر لاق ) ةراس اي كل انلق 6

 1 احا تادنخأ



 00 000 يما

١ 

 "ا 5
0 7 1 

0 0 

2 1 
 را ١ ' /

10 

0 1 

1 
2 

3 

1 1 

( 

٠. 

1 

1 

7 

1 

٠. 

1 
/ 

1 

 202 لا



 " يالوأ ةصاخ ةراشبلاب متلسرأ ( نولسرملامأ) متلسرأ مفو مكتبلطامو مكنأش اخ ىأ ( بطخ اف لاق )

 ءو ليجملا ديرأ ( نيط نم ةراج مهيلع لسرنل ) طول موق ىأ ( نيءرح موق ىلا انلسرأ انا اولاق )
 ظ || راص ىتح رجلا مطياك

 (ةهوسم)ةراحخلا ةبالصوف
 || ةمالعل| ىهوةموسل !نم ةللعم

 نم مسا اهنمدحاو لكىلع

 هكلم ىف (كبر دنع هب كلبي
 مهام“ (نيفرسمأل)هناطلسو

 ٠ نيداع مهامساك نيفرسم

 مهناودعو مهفارسال ىا
 اوعنتش ]ل ثيح مهلعف

 انحرخاف ) مهل عبأ اع

 ةيرقلاىف (اًنهف ناكنم

 امموكل رك ذ اهل رحم ىلو

 ىنعي(نينمؤملا نم)ةموعم
 اندح واف ) هن نمآ نمواطول

 (نيإملانم تيب ديغ اهف ١
 ةفو تح لها كا

 نامعالانا ىلع لماد

 نال دحاو مالسالاو

 نينمؤم مهوعم ةكئالملا

 (مكطخاف) مها ربا(لاق)

 اذاعو مكلابامو مرناش

 اواقنواسرملا اهيأ) متن

 مهناو مالسلاو ةالصلا مهلعو هيلع ةكتالم مهنازع امل *نولسرملااهيامركطخاف لاقؤإت |

 6# نيهرحم موق ىلا انلسرا انا اولاق ف هنع لأ ميظع مال الان يمت نولزنيال |

 رجحتم نيط هناف ليجمسلا ديرب # نيط نم ةراح مهملع لسرنل :* طول موق نونءي
 دنع 00 ةمالغعلا ىهو ةموسلا نم ةلعموا ةيشاملا تءعسا نم ةلس ع 0 ةهوسم 0

 ىرقىف 3 اف ناكنم انحرخاف 0 رودشلا ىف دحلا نززواجملا 3 نيفرسملا كير

 طواب نمآ نم # نينمؤملانم لي ةمولعم اهنوكل اهركذ رحنملو اهرامضخاو طولموق
 :١ : : 5 ديه تح مو 1

 هب لدتساو نيلسملا نم تيب لها ريغ * نيلسملا نم تيب ريغ اهيف اندجواف ا :
 8 3 ومريح أ نيل رشد

 باش 0) رميهم 2ع د د هرتز انس رأ انا اولاقأ نولسرملا امأ » مكبلطامو متأشاف ىأ #« كبطخاف لاق
 ؟ يي - 0 6 0 دي مهلععل ةهدعا قا

 ىأ « ةموس# رح الاوهليق 5 نيط ن.ةراخ مهيلع ل سرنا ولف طول موق ىندي ## نيمرخ :
 لسرأل ) طول موق نونمي

 امدلا ةراخ نم تسدا اهنا ىلع للي ةعالءبةلعم لقو هن كله. نه مس ار خ لكىلع لق ةلعم

 اهيظعأو بونذلا فرسأ كرشا نال نيكرشملا ىنعي سابع نب !ناق# نيف رسملل كب ردنع #9 | ٌ 0 هد.وأ ٠ . 5 5 3 0 2 أ
 تا 4 دي 2 0-30 006 - أ

 45 تيبريغاهف اندجواف نيم ؤملانم 9 طولموق ىرقىف ىأ *6اميؤ ناك نم انحراف ##
 مالسالاو ناع الاب ىلاءةهلئارهفصو هد_شاو اطول ىعب 5 نيوسملا نم ِظ تن لها 1

 كبر دنعنم !كيردنع)

 «اعيج) (نينمؤملانم) طول تايرقىف ( اهيفناك نه انجرر خاف ) نيكرسشملا ىلع ( نيفرسسملل ) ةرابسملا كلت ىنأت
 هانياو لطول وهو نيبرقملا نم ( نيبسملا نم ( تا لغأ ريع ) تيبريغ 0 طول تايرقىف ) اق اندحواف) نيدحوملانم



 (كو 1 املا و ديا|ىهو هرالا ةحح ( نيبم ناس نوعرف للا هانلسرأ ذا ٠) اذراب ءامؤ انين أ نا , 0 ةبآ

 (رحاسلاقو) ع > ولامن م ناسنالا 4 لاك ىلاموت راو هدو“ ةح نم هن ىومتتس ن ”اك اع : (هنكر) ناعالا نع ضعاف

 نمد هلع مذاياع تآ(ميلموهو ؟تايراذلاو ل ع هدونحو هه ٠ وح ا دوو

 فصو اعاو اعوفك

 كن مال_ساا هيلع سن وب
 ا تامر اا ىقتس ار و امم وهفم داتا ىضتشال كلذو 5 نم ىلع مسملاو

 | باذمل انوفا نيذلل 8 ةمالع # ةيآ ايف انكرتو 9: ةدحاو تاذ ىلع ةفلتحلا

 | نتنم دوسا ءاموا اهيف دوضنم رعكوا راحالا كلتىهو اهبن وربتمملا مهنا م الا

 ْ هاوةك ةيآ ىسومىف انلءحو ىنعم ىلع اهفانكرتوو !ضرالا ىف و ىلع فطء# ىنومىفوإ# 1 ٠
 ا ادراب ءامواتدت امفلع 1

 وهوتوخلا ىرقتلاو هاوقف

 موللا تاي>وم ا 00

 كح : لعألا | فام

 رب داقم 0 اهفالتءا

 م 1 8 الا ا 1

 موأ رع 2 رخ 0 ا ل سعاذ#ب هنك رب ىلوت 9 اصملاوديلاكتتاز -- هود «نيبناطسب نوعرفىلاالسراذاإل

 هكا و هرادقم ىلع
 0 1 5 نكرم مسا وهو هدونح نم هب ىوقم ناكاع ىلوتفوا هنا ىأنو هلوقكه.ناعالا نع

 كلدت ةلذلاو ةريئصلاو 3 9 2 0 ا لا
 ا 1 ءاذلاز 5 رم هير 0 م وقس و ىلا نونحموا <حاسوه ىئا حاسلاقو 4# فاكلا 2ب ىرقو هنىوقتو كلادنلا
 ' كلذ لضح هناىف ددرتو نا ىلا: اوسنم قراوكلان م هيلع رهظام لعح هناك |
 مهانق عاف 4 ميلاف مهاندينف هدونجو ءاندخاف 9 امهريغبوا هنعسو هرايتخاب ْ

 | ريصتلانم لاح ةلّاو دانعلاو رفكلانم هيلع مالياع تآ # ملهوهو قي رحلاق أ

 ممكلها اهمال اهقع | هاوس مهتعلا عيرلا مهلع انلسرا ذا داعيفو قف ءاندخاف ىف

 ءايكللا وا بونملا وا روبدلا ىهو ةمفنم نمكتت مل اهنالوا مهرباد تعطقو ||

 قو) 0 ريوضلا

 خررلا مملع انلسرأ ذا داع

 ريخال ىّتلا ىه ( مقعلا

 حاقلاوارطمءاشن نم اف

 كالهلا خر ىهو 00

 رهظالاو اذ فاتخاو

 هيلع هلوقل رودلا اهنا

 ضر كرف ا كالا
 رودلاب داع فكك

 انكرتو ) اثيرو اروعاز

 ىف انكرتو ىنعي ( ام

 ةمالع (ةيآ) طول تايرق

 نوفاخمي نيذلل ) ةدبعو
 ةرخآلاىف( ملالاباذعلا

 ْ ىلع ماعلا أ قالطاو ناعالا نم أ مالسالا نال م وهوالا نمؤم نمام هنآل اعيج

 انك رتو و امموهفم داحنا ىلع لددال السمه نمؤملا ىعس اذاذ هنم مئامال صاخلا |

 « مللالاباذعلا نوفاخع نيذلل ف ةريعىأ 4 ةيآ ف طول موق ةنيدمىف ىأ ابق |

 مماذع  لثم نوفاكف مكلهم هللانا ىلع مهلدت نيفئاخلل ةمالع اهف انكرت ىنملو |

 ذا 9 ةربعو ةيآ ىسوه لاسراىف انكر ىأ *# ىموه ىفو لجو نع هلوق *# ||
 ضرعأ ىأ * ىلوتف 9 ةرهاظ ةححن ىأ 46 نيبم ناطلس نوعرف لا هانلسر |

 رحاسلاقو 2 م1 ىوقد ناك نيذلا هدو:>وذعمجم ىأ 3 ا 0 ناعالا نا :

00 

 8 دوا رحل ىف مها :ة عاف 0 ُ ملا ىف معاند : ءدون>حو 0 نوذخالا ا ٍ

 | 6 0 < داعىفو نسل تيدكتو ةمسويرلا ىوعد نه هيلع مالي ع 3 كل ىأ 1

 ريخال ىتلا_ىنعي 0 ميقملا عررلا مييلع انلسراذا ف ةربعو ةيآ اضيأ داع كالهافو |
 قو ) مهاعش نودتشالف

 نوعرف ضيعاذ ( هنكرب ىلوتف ) اصعلاو ديلا نيب ةححن ( نيبه ناطلسب نوءرفولا ءانلسرأ أذا ) ةريع اضيأ( ىلا
 000 دو ءاندخاذ ) قن ا ودعوا ا لاقو ) هدوذحي هنكري ىسوعو ةيآلاب ن زاع الا نعأ
 ( لس اذا ) ةَرغاّش ا دو٠ موقىف ( داعفو ) هسفن مولي هللادنع مومذم ( ماموهو ) رحلاىف ( ميلا ىف ) مهانق غاقإ

 رويدلا خيرلا ىهو انف مهل جرفال ىتلا ةديدشلا ( ميقعلا خيرلا مي 0 1



 1 1 او 0 لق 14 ١ 1 ة هتكلهأ الا مهلاومأو سا 0 نم هيلع تبه“ىش نم

 بالا ( ةقعاصلا مهن 23 دخاؤ ) هلاثتما ن نع اوريكت_ساف ( معر ا "ع اوتمف ) مايأ ةيدلث مك رادف اوعت هلوق هريسفل

 8 39 اراب تناكابمال ( نورظنب مهو ) ةقعاصلا ميقعص ردصم ةرااىهو ىلع ةقعصلا ةقعاص ك كلهم باذع لكو

 . نع زي اذا هد موشام مهاوق نم -2/45 2 وهوا بره ( نورمثعلاو عباسلا ء ءزيلا+ ىأ ( مايقن م اوعاطتسااف)

 2 3 :ماوناك 9
 .ليلاوهومرلا نم دامرلاك *# مه رلاك هتاءجال ا هيلع ت سم هيلع تنا ىث نم رد ام: ني 0 يرد
 0 1 1 0 ملوأ بادعلا نم نيعنتمم

 كرادىف اوعتك ىلاعت هلوق هريسل * ليح ىت> اوعتك م4لليقذا دوع قو ف تتفنلاو تا ا

 علا رجا 9ف هلاثتءا نع اوريكتساف 4 مهيد 5 "عارم مايا 6 ةاباقتلا راصتنالا ىتعم نال
 # نورظني مهو 98 قعصلا نم ةرملاىهوةقءصلاىناسكلا ًارقو ثالثاادعب باذعلاىا أ نكته اواو قو)

 مهرادىف اوكصاذ هلوةك # مايقنه اوعاطتسااف قي رابنااب ةنباعم ميت ءاح اهناف اهلا | لطهلقام نال 0
 5 نب رس هتنم و 0 ليا هل موهام مهلوقنم 0 لقو نيعاح | َ 1 01 هلع . 2 0 - 3 0 ا 2 8

 نك ذاوا هيلع لدن هلبقام آل حوب موف انكلهاو ىا * حرب موقو 2 هنم نيءنت# ا ا 8

 را ةزجو ورع ىبأ ةءارق هددؤيو داعؤ لع ىلع افطع وك نازو<و ظ حوت موقىفو 2 1

 نيجراخ 4 نيةساف اموق اوناك مهنا 8# نيروكذملا ءالؤه لبقنم *« لبقنم 8 | هللادع#ءازق هيو
 4 نوءسوملااو 0 ةوش دداب 8 ءايدلاو 23 نايصعلاو رفكلاب ةماقتسالا نع .

 الأ 21 كل 'ىك نم رشام 9 ارطه لمحنألو أره مقلت الف ةكربالو اهف |

 ىلايلا كلاهلا ”ىشلاك ىأ * ميمرلاك هتلعحالا مهماعنأ و مهلاوماو مهسفنأ نم |

 مظعلا مر نه هلصأو هوحنو نيتلاو رجه شلاك ضرالا تابنزم سدو سبام وهو

 مهلاحآ ءاضقنا تقوىلا ىنعي # نيح ىتح اومتع' مهل ليقذا دوىفو 8 ىلب اذا |

 سعأ نع اوتعف 9 مايأ ةثالث كرادىف اوم“ مهل لبق ةقانلا اورقع امل مهنا كلذو

 ا ل م ممذخاذ قف ممر ةعاط نع اوربكت ىأ * مر

 ١ ةقعاصلاو باذعاا د | ليقو سايعنبا لوقق توملا ىهو ةقانلا رقع دعب نم

 اوعاطتسااف نع باذعلا كلذ نورب 1 5 نورظن. مهو ِظ كلهم باذع 1

 كلت نم ضومن ىلع اوردقالو م, باذعلا لوزن دعب اوماق اف ىأ #* مابق نم

 (لبق نم) حون موقىفو
 مهنا) نيروك ذملا ءالؤه

 نيرفاك ( نيقساف اوناك
 لعق بصت (ءامسلاو)

 ةوَش (سإب اهانيش ):رسسفب
 (نوعسوللل وزة ولاد ا
 وهوعسولا نم نورداقل

 نم ) كرتتام ( رطام)

 عم ١ مهلو م 0

 خيرلا هيلع ترص ( هيلع
 بارتلاك( 3 رلاكهتلمحالا)

 موق ىفىأ ( دوم ىفو )
 ليقذا ) ةربع اضيأأ اص
 دعي اص مهل لاق ) مهل

 2 1 ١
 مل ىا هكا نم وهل م 0 ةردقو اق ىأ ه4 دياي اهأئش ا َ وو 3 0 5 جر

 6 و 2-92 ك4 ا

 «ءامساار) 2 ةيهصلا (ةقءاصلا ,ميذخاف ) مهر سعأ لوبق نع (مهبر سعأ نع ) اونأف (اوتعف) باذعلا نيح
 | هللا باذع نم اوموش ناءاوردق م ( مايق ن“ اوءاطتسا اف ) مولع الزان باذعلا ىلا ( نورظني مهو ) باذعلاب

 مهنا ١ حلاص موق لق نم ) ليقنم ( مهانكلهأ ) حوت موقو ) باذعاا ند مهنادباب نيءنتع ) نب رصتنم ا وناك امو (

 , نوءسومل انا لاشو ءاشنام اها ( نوعسوملاناو ) ةوش ( دأب ) اهانقلخ ( اهانيشب ءامكاو ) نيرفاك ( نيقساف اموق اوناك

 نو.نتعةوق مهدنع تناك امل قوانم نيءنتم ىأ * نيرصتنم اوناكامو 8 ةعرصلا

 اهمصنن ئرقو حو موقىفو هانععو مملا رم 0 6 هك حونأ موقو هللاسعأن 14 ا

 موقو دوو داع محو ءالؤه لق نمىأ ؟ لبق نم ل ل |

 ءامسلاو له ىلاعتهلوق ةعاطلا نع نيحراخ ىأ هي نيقساف اموق اوناك مهلا #3 نوعرف



 لكلاقو ءاش 1 0 1 ا ريااو و 0 راهنااو لدللاو ضرالاو ءاوسلا سل 3

 ءامدلاءانب نم هلك كلذ ؟تايراذلاو ةروس)انلعن ىأ(نوركذت مكلما) هك / هع اول

 | ه!2521”ُصججلٌ 21459جججسجح7<_9<-<[<س[«(ًصششة©27_جورأ5ز5ز3 3_1 391ؤ1شى"_ 3١ _س3سئة©2 39235/35ئ53592ي3«2ٍ972س«ى©ى_ى7سىحححىمىل 72793 ندور وجد

 قلخو ضرال شرفو ا ءاوسلا نوءسوملوا قافنالا ىلع رداقلا عسوملاو ةقاطلا ىمع عسولان م نورداقل 1

 اونرعتتاوركذتاجاوزالا |

 اورفف ) ةودبتو قلاخلا ]|
 كرشلانم ىأ ( هللاىلا |

 ةعاط نم وأ هتلاب ناع الاىلا

 مكلينا ) هيلا ءاوس اموأ |

 اواعجنالو يبه ريد كنه

 هنم مكأ ىنارخآ اهلا هللا عم

 ريركللاو ( نيبم ريش

 ديعولاىف ةلاطالاوديكو تلل

 ,لثم سمالا (كلذك) غلبأ
 ىلا ةراشا كلذو كلذ

 هييوسو لورا ميرذكت

3 

 اهيلع مر اهاندهم - اهانشرف يدل 8 0 ضرالا نب مابا ْ
! 

 055 او و تانكملا 00 وخ نم ددعتاانا | ويعتف 3 و مكلما » نب نيع ما

 , ديحوتلاو ناعالاب هباقعزم 4 هللاىلا اورفف ف ماسقنالاو انما لبقال تاذلاب

 0 : تل ل 0 ب هذه و 3 ي 0

 1 6 نيبم ريذن هنم كك كا 3 هنع 0 راع 3 ع ل :

 *« كلذك 3 كارشالاىلع ىناثلاو ةعاطلاو ناعالا كرت ىلع بتسعلوالاوا ديكأتل 1

 ءاسلا ةعسملا ةيسنلاب ءاضفلاو ءاعسا نم اهب طبامو ضرالا تراص ثرح ءاعسلا ||

 قزرلاىأن وسوم هنغو كلذك ابان ىلع نو رداق هانم سابع نب |لاق والفل ىف ةاقثللا ةقلطلاك

 | اهاندهمو اهانطس ىأ أ ياهانش رفضرالاو ف ىنءلاوةعسااووذان او هائعم لق وأ: ةا> ىلع 1

 0 نيفلتخم نيعونو نيغنص ىأ# نيح وزانقلخ ”ىش لكم ور نحن ىأ # نو دهاملا عنف كل |[ ,

 فيضااوليملاولهلاورلاوربلاو راهتااول لاو رمتلاو سءثلاو ضرالاو ءامملاك

|| 

 ا

| 
|| 

1 

١ 

 رسف مثانونعوأ ار كك

 هاوش لجأام أ ةداعسلاو رفكلاوناعالاو ةملظااورونااو ثتالاوركذلاو سنالاو ناو ءاتشلاو

 (اهانشرفضرالاو)قزرلابأا نا 00 ىأ 7 نوركذن م كلما 8 ضداحلاو ولللاو لطابلاو قلاو ةواقثلاو 1

 ( نودهاملا عنف ) ءاملا ىلع رفف دجابلق أ 4 هللاىلا|ورفف 2 كعم كي رشالو هل ريظنال درفجاوزالاقلاخ.

 ”ىش لك نمو) نوشرافلا | 0 سابع نبالاقو هلةعاطلاو ناعالاب هباوث ىلا هياذع نم اونرهاف ىأ هللاىلا ش
 | ركل ىلا هللا ىلا هتلاىوسامت اورفف هتلادبع نب :لهس لاقو 37 اولعاو هيلا هنما

 ! ريذندنم ركل ىناف أيش هاوكسسثتالو هودحو ىأ 6 رخآاهلادتلا عم اول.الوؤ# مطاقلا ' ناهربلاوةرهابلا ةزعحلاو ةرهاظل ةحلابةلاسرلا نيب ىأ#« نيرءه فو ىأ## ريذندنم

 لل كرمشثا !نعىبهنلاو ةعاطلاب صالا دنع نيم ريذن هنم مكأ ىف ىاهلوقررك ان اليق##نيبه |

 | هللادنعزوشال هناو ناعالاغمالا عقشنال لمعلا 0 لمعلاممالا مفننال ناعالا نأ 1

 كلذك نودع أ راش اوأاذ و كموقكرذك ام ىأ ه« كلذك © امه عماجلاالا أ

 نيو انج دراج
 (نو ركذت مكلعل) ضرالا ىف

 هللا قاخ اعف اواظعتن كل

 اورفذ ( هللاىلا اورفف )

 لاو هللا ىلا هللا نم

 هللا ةعاط ىلا هللا ةيصعم نم

 ناطشلااةعاط نم لاشو

 هللا عم اولمحتالو ) اهنواعت ةغئاب نيبه فوخم لوسر ( نيبم ريذت ) هللا نم ( هندزم مكل ىنا ) نجلا ةعابط ىل

 كللاقاك (كلذك ) امواعت ةغلب فوخم (نيبهريذن ) هللانه (هنم كل ل 1 3 3

 نون وا رحاس كموق

5 

5 
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 . موق 0 نيةفتم ا هولاق ىتح - لوقلا اذهب نرخ لاو نئلوألا ممل ا لوقلل ريوضلا 1 ا

 ٍْإ ناكر نانغطلاو نا.غطلاى هو ةدحاولا ةلعلا م لب دحاو نامزىف اوةالتنمل مهنال هباوداوتن ملأ ) نوعاط

  كضاىغاىف كيلع مولالف ) مولع تنأاق) ادانع اودح ف ةوعدلا مهيلع ترركن.ذلانع ضعاف ( مهتعلوتف ( هيلع

 1( نينمؤملا عفش ىرك ذلا ناف ) نآرقلاب ظعو ( رك ذو ) ةوعدلاو غالبا ىف كدوه تادبو ةلاسرلا تغاب امدعب

 2 نا ةدابعلا ( نوديعل الا سنالاو عت ىدزه- نألا ؟ نورشعلاو عباسلا ءزملا ) تقلخامو) مهلعىف ددزتناب

 0 0 : مم هر لع تاج
 نونو ارحاس هايا ممىسو لوسرلا مميذكت ىلإ ةراشالاو كلذ لثم سعالاىا 0

 دارملا لب ةفاعدي الا نؤكت

 نيشارفلا نك نون:هؤملا ام

 5 قايسلاهلملد

 نينمؤملا عفنت ىرك ذلاناف
 هللا ىذر سابع نءاةءارقو

 نكات قلخ امو امهنع

 انهو نيشولا

 نيذلا قا ناز وجال هنال
 نورها مهنا مه ع

 مهقلخ اذا هلال ةدايعلل
0 

 ةدايعلا مهنه دارأو ةداعلل

 اذاف مهنم دحوبت نا ديالف

 مهقلخ هنأ ع اونمؤيمل

 [نًأرذ دقلو لاق اك ماهل :

 سنالاو نان ءاريثك منهل
 ةدارعلاب مهسعآل الالقو

 ل

 الا ليقو هنع هللاىذر

 هحولاو ىل ادا.ع اونوكلل

 ع لونه وهو

 ) مه]بق نم نيذلا ىأام (

 نم ) كموق لبق ن

 هللا ىلا مهاعد ( و

 لوسرلا كلذل (اولاقالا)

0 000 

 قفاوت ا(

 هلريدسفتلاك 4 نون<وا ردحاس اولا الا كير مهلبق ند نيذلا قلاش 2 هلوقو

 «هباوصاوتاإ# اهلبق اف لمعيال ةيفانلا امدعبام نال ءرسشامواىتأب هبصن زوحنالو
 هولاق ىَتَح لولا ادم اضعب مهضعل ىصوا مهنه نيرخ لاو نياوالا 20

 ىلا 4عايأ دعابتل مهءداح ىداوثلانا ن ع بارضا 3 نوعاط موق م - لب 3 أعيج

0 
| 

 ضارعالا ىلع # مولع .

 ه6 منع لوتف 98 هيلع لهاحلا نايغطلاىف مهتكراشم لوقلا اذه ىلع مهل عماجلا

 تناافؤ# دانعلاو رارصالا الا اوباف ةوعدلا,علع تررك امدعب ,سادا# نع 0

 ريك دتلاعدت الو## ركذو 8 غالبلاىف كدهح تلطام دعب

 دادزب هناف نمآ نموا هناعا هللأردق نم 4 نينمؤملا عفش ىرك ذلا ناف 3 ةظعوملاو ا

 ةهحوتمةروص ىلع مهةلخامل 4 نوديعدل الا سناالاو نكات قلخامو 00 ةريصلإ اهب

 ىنعي #4 لوسرنم وف ةيلاملا مالاوةكم رافك لبق نم ىأ © مهابقنهنيذلاىنأام اا - 1 : 1 ََ هر أ 05

 ىلاعت هتلالاق # 46 نونعوأ رحاس اولاقالا ب ةعاطلاو ناعالا ىلا ,هوعدب

 | ىلعاوقالت ملممال لوقلا اذءاوصاوتب مل ىأ # نوغاطموق مهلب #9 مهلزاوت هيفو |
 كلذ ىلع مهل لماطاوهو نايغطاا ىهو ةدحاو ةلعكلذ ىلع,معج لب دحاو نامز |

 أ
| 
| 

| 

| 
 إ

 نورفاك ( نوغاط موق مه لب) نونعوأ رحاس مهاوسرل اولاق نا ىلع موق لك

 ١ دقف كيلع.مولال ىأ 1 مم قاع كيلانف 2 منع ض 02 5 مهمع لوتف 28 موقاا
 3 ع 5 : ع
 | هده تازئاأ نورسفملا لاق هبت سا اءثترصقامو هديخا تاديو ةلاسرلا تيدأ

 ' مطقادق جولان ا اونظو هباععأ ىلعدتشاو ملسوهياعهتلاىلص هتلالوسر نزح ةبآلا

 لجوزءهللالزئاف م

 نآرقلاب ظع ىندملاو كلذ مهسوفن تباطف © نينمؤملا عفم ىرك ذاانان 0 5

 نمآ نهنآ رقلاب ظع ان لبقو مهن نم هنأ هللا لع نم عفت ىر رك ذلاناذ ةكمرافك

 د سنالاو نا تقلخلامو :؛ ه» لحوز ,ءهلوق 6# مهعفجل ىرك ذلا ناف كموق نم

 هيلع لدن نيش رفلا نم هتعاط لعاب صاخاذه لبق 7 نودبعلالا 8 نينمؤملا نمىأ

 (ةءارقزإل

 ع ىلوتب نا ملسو هلعدللا ىلد ىن | 2 رضح دق تاذعلا ناو. |

 لاتقلاب كلذ كعي 1 6 كلل 2 دوق ندع مومدع ) مواع تنأ ا ( دجلاب مهنو ضعاف ) مهنع لوف (

 نا تقلخامو ) احالص نينمؤملا ديزت ( نينمؤملا عفنت ) نآ رقلاب ةظعلا ( ىرك ذلا ناذ ) نآرقلاب ظع ( رك ذو )

 نيع ةفر ع م62 ر اوصعام كا .ءأل مهةلخول 1 4 عالم لدأال صاخ أ 0 هو نوءيطيا ) 4 شالا

 نحلا تفاحإاب“ لإ اشو مهفلكأو مه سحآ ن الا م6قاخام ب تال اك ُط ع نب ىلع لاقو



 انكامانبرهللاو اولاقنأ الا متنتف نكت مل مث هلوق هللاد ةرخ آلاف نودحومنونمؤ» مهلك ر افكل انا ف سعال 8
 لقأ ديالا ىلا ةفاضالاب «تايراذلاو ةرود ) امندلاةدم نكل امثدلا ف ه4 ملا/ ريو ضعللا كرشأ دق عن نيك شع

| 
9 

1 

1 

 هن نيرومأملاو هل نيقولخلاك متنا اع اولغتشاف قزر ليص# ىف مكفرصانا ديراام ىا

 منوكلع امنا مهناف مهديبع عم ةداسلا نأش سيل هدابع مم هنأشنا نيبب نا دارلكو
 مكلأسااللق هلوق ىنمع نوكف لقب ردق.نالمتحيو مهشئاعم ليص# ىف يباونيعتسيل

 ءاعا هيفو قزرلا ىلا رقتشام لك قزرب ىذلا # قازرلاوه هللازا ف ارحا هيلع '
 نيملا ”ىرقو ةوقلا دددش *# نيثملا ةوقلاوذ 9 قازرلاانا ىلا ”ىرقو هنع هنانغتساب

 6 نومعط نادي راامو قز رنم مهنمدي راامؤق ىلادابع اونوكلو ةدابعلاب مه سأتلال اءانعم

1 

| 
 ١

: 

 تقاحخ اموهانعم ل مقونوديعملالا نينمّؤملا نم سنالاو نا تقةلخامو سابع نءاةءارق ش

 هيلع اولمحام وهو قيصعم لالا موه ءامقشالاو ىبدايعاالا سنالاو نجلا نم ءايجتشلا#

 ىنودبمي نا مهسمالالاىأ نوديعيلالابلاط ىبأ نب ىلع لاقو ةداعئسلاوةواقشلا نم

7 

! 

 ظ :

 ا
1 

 دايقنالاو للذتلا ةغللا ىف ةدابعلا ىنعم نال اوللذت و ىلاوءضخعلالا هانعم لدقو هذيحوتو
 هسفنل دحأ كلعال ةئيشملل للذتم هتلاءاضقل عضاخ سنالاو نا نم قولخم لكو

 ةدشلاىف ارامتا هدحويف نهؤملا اماف ىنودحوبلالا هانعم لبقو هقا>اع احورخ ا!

 ءاخرلاو ةمعنلا نود ءالبلاو ةدسشلا ىف ارارطضا هدحويفرفاكلاامأو ءاخرلاو ||

 اوقزرب نا الو قلخ نم ادحأ اوةزري نأ ديرأام ىأ * قذرنم منددرأام
 امتوق نماهيقياع سفن لكل مئاقلا قزرلاب ىدابعل لفكتتملا قازرلا انأ ىنال مهسفنأ |
 ىلا ماهطالاذئسأ اعآو قلخت نمادحأ اوعي نا ىأ © نوممطي نأ د و ا
 | ثيدح ند عدا همعطأدقف ع لامع أ نمو هللا لامع مهلك قلخلا قا هَضش ٍ

 ةمايقلا موب لوقن لحوزع هللانا ملسو هيلع هللا لص هتلالور لاقلاق ةريره نأ
 تلعام| لاق: نيلاعل مو تن ارز هله د ك١ براي لاذ لف تضرس مدآ نا | ٠

 مدآ نناإي هدنع ىتدجول هتدعول كنا تلعامأ هدمت ملف ضرع انالف ىدبع نإ
 دنا تلعامأ/لاق:نيلطلا تر تتلو كفطل تم كف نازل ىنمعطت ملف كتمعطتسا | ٠

 ىدنع كلذ تدحول هتمطأوأ كنا تلع امأ ةموطت ملف نالف ىدنع كدنطا ٠ ١
 ع 0 #ع هوؤل مل 0 17

 كاقستسالاةنيملاعلابرتنأو كيقسأ فيك ب رايلاةىنتست ملف كتيقستسا مدآ نال |
 2ع 001 3 2 6 - 5 ١ 5 - ٠

 1 هحر>ا ىدنع كلذ تددول هتيقسول لا (تكلعرم ا( قش ملف نالف ىدع |

 1 عج ىأ 6 قازرلاوه هتلانا 9 ىلاعت لاقف هريغال 'وه ٌقازرلانأ نيب مث © |

 نئابيصن ىأ  ابونذ 9 ةكم لهأ نمىأ ؟ اولظ نيذالناف ؤ ةقشم هلاعفأف 5 ع 10 0 5

 8 هرهاظ ىلع لجولو كلذىف ةغلايم اهبانعم مهقلخ لع اهل ةيلغم ةدايعلا ىلا

 ١ لبقو سنالاو نا نم اريثك منهل انًأرذ دقلو هلوق رعاظفف انل هعنع ليادلانا

 بيذكتلاب هللالوسر اولظ نيذلل ىا “ ابونذ اولظ نيذللناف 8 ةوقلل ةفص رخلاب |
 كت 1 2 ا 7 ا 255259595 2255 تطل شفا اوس حي ل ا

 ١ هدوجو فرع مل مهقلخ مل ولهنال نسحاذهو ىوفرعيلالا ءانمملبقو ىندابعم لا هوعداو

0 

 أ هقعلبألىزلاةردقلاو ةوقلا غيلبلاردتقملا ديدشلا ىوقلاوه قع يك نياللاةولاوذ 0

 امالءىرتشا نمو مون ند

 ةباتكللالاهتءرتشاام لاقو
 هتيرتشا هلوقىف اقداصناك ||

 موب ىف هلمعتسان إو ةباتكللالا

 5 راام) رخآ لمت رعس |

 مهقلخ ام ( قزرنم موه

 ادحاووامهسفنا اوقزريل

 نأ كفاك 0( ىدايع نم

 نا باعث لاق ( نومعطي

 ةفاضاىهو ىدايعا ورعطإل

 مالسلاهيلعهإ وقك صيص

 : مرك أن م ىلاعتهتلا نعاربخ
 نمو هر | دو انمؤم

 ىقاذآ دقو ا:مٌؤم ىذآ

 ةوةلاوذقازرلاوههللانا)

 ةوقلا ددشلا ( نيتملا

 وذإ قط عفرلاب نيتملاو

 ةفص ركاب شعالا ًارقو

 رادتقالا ل يوأت ىلع ةوقلل

 لوسر (اوملظ نيذالناف)
 ةكم لهأ نم تبيدكتلاب هللا

 ايونذ )

 متسأالانودبعيلالا سنالاو ١

 ىوديعيو ىبودحوت نا

 (قزر ند مهنم ديرأام)
03 

 اوقزرب نا مهذلكأ مل ||

 نادرا امو ١ مهسسفنأأ

 نأ مهفلك أملو (نومعطب ْ

 مهقازرا ىلع قونيعإ

 هدايعا(قازرلاوه هتللانا)

 اباذع ( ابونذ ) ةكم رافك ( اولَظ نيذال ناذ ) مهل ةبوقعلا ديدشلا ( نيتملا ) هنادعأ ىلع (ةوقلاوذإ



 00 را اله ماعز 8 ادد الا ةلر (نوليستسالا ١ تدصنلا

 2 / وفعلا وقدي نيلاحلاى ءايلاب ىبوارعشسا الإ قوم ن أ ىنودنعمل ردن م ند ليقو همايقلاموب نم ىأ ) نودعوب ىذلا

 و ةيكف روطلا ةروس رك رعأ هللاو -ه# //.]هؤح ءايريغب نوقابلا ؟نورمشعلا و عباسلا ءزلا ١ لصولا ف لهس هقفاو

 أ ةيأ نوعبرأو عسل

 4 مهحرلانج رلادتلا مسؤ»

 ىذلال ب اوه (روطلاو)
 وهو ىسوم هيلع هللا

 (روطسم باتكو) نيدع
 باتكه:الركت و نآ رقلاوه

 رئاس نيب نه صوصخم
 ظوفحلا حوالاوأ بتكلا

 وه( قرف) ةاروتلاوأ

 ىذلا داجلاوأ ةفيحلا
 (رو_كنم ) هيف بتكي
 ُحئالوأ هيلعمتخال حوتفم

 لثم) ضءب رثا ىلع هضدب
 أ باذءلث( ىياعحأ بونذ

 مهلبق نم اوناك نيذلا

 باذعلاب (نواحجحتسي الف)

 ةدش ( ليوف) كالهلاو

 ) اورفك نيذلل) باذع
 لساوديلع هللاىلص دمحم

 مهمون ند ) نآرقلاو

 نوفوح (نودعوب ىذلا

 نيبىذلاباذعلا نم هنف

 ىلا ةرودلا نهو يم

 ىهو روطلا ابف ركش
 نابع امان .ةكمت اهلك

 ةئاعاغ امتلك و نوعب 5 و

 ؟ هكر والا ةرثعاتساو

 ىلاعت هلوق ّق سايع نبا نب ع هدائسابو 43 ميحرلا نجر لا هللا مسب ف 2 هه ةثامسجو ل

 ةداهشلا ملاع ىلا بيغلا ملاعنموا

 ةفلاسلا مثالا نم مهرئاظن بيصن لثم 4 مهبادحا بونذ لثم 9 باذملا نم ابيضن

 ه نواعتسيالؤ ولج وامملا ب .ظعااوادلاوه بون ذلا نافءال دلابءاملاةاقسلا ةمساقم نمذوخ ًاموهو

 ىذلا مهموب نم 10 #9 نيقداص متكنا دعولا اذهىته مهلوقل باوج

 أ ةرّوس ًأرقنم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلانع ه ردد مودوأ ةمايقلاموب نه »8 نودعوب

 ايئدلاف ترجو تبه عير لك ددعب تانسح رشع هللاءاطعا تايراذلاو

 ه6 نوعبداو نامثوا عستاهياو ةيكمروطلا ةروس ات
 1 مد رج رلا نيجرلا لا مس نتج

 وهيلع دكا لس ىدوم هيف من لبحوهو نليندس روط كيري *« روطلاو ©

 داوملا ضيضح تل داجنالا جوان م راطاموا للا ةرئايرسشلاب روظااو ىلاعت هللا ءالك |

 بيرن رطسلاو بوتكم © روطسم باتكو
 حاولاىفوا ظوفحملا حوللا ىف هللاهبتكاموا كآرقلا هن دارملاو ةيوتكملا هقول |

 روشنمقروف ف ةظفملا هيتكياموا مكحلاو فراعملا نم هلالوا بواقىوا دوما

 راعشالاو ميظعتلل امهريكتتو باتكلا هيف بتك ال ريعتساهبف بتكي ىذلا دلجلا قرلا

 دوع وداعو حون موق نها وكله نيذلا مهباعص أب يصن لثم ىا# مهماحا ب ونذ ثمل باذعل
 ليوفوإ# لجو زعهلوق هيلع لد. ةمايقل موب ىلا اورخا منال باذعلابىأ 6 نواججتساالف

 هدارع ملعأ ىلاعتهتلاو ردب موب لبقوةمايقلا موب ىندي# نودعوب ىذلا مههوب نهاو رفكنذلل |

 مد( ةبا نوعبراو عست ىههو ةيكم روطلاةروس ريسفت اج

 8-1 فرح ةءائجو فلإو ةلك ةرشع اتنثاو ةئامب اليو 1

 م6 رخل ن فلا هإ سب --
 مالسلاوةالصل اة يلع ىس 7 هللا لكىذلا لبا هيدارأ 46 روطلاو  لجوزعهلوق #

 «* قرىفإ# بوتكم ىأ 46 روطسم باتكو 8 نيدع لبقو ةسدقملا ضرالايهيلع أ
 ليقف باتكلا ىفاوفلتخاو طوسبم ىأ 5 8 روشنم 3 ىصملاديفبتكي ىذلامدالا ىنعي |

 000 ىوللاوه لبقو مالقالار رص عم ىسومو ةاروتلا ند ىسوملهدس هللا د ردك اموه

 لقودلاعه ذخاو هتعدخ 0 اروثنم ةمانقلا موبمهلا جرحي ةظفللانءواودوه لقو

 (وه)

| 

١ 

ْ 

1 

 را [لبجلا هد هللاىنع نكلو طبقلاو ةمايرسلا ناسلب روط وهف لبج لكو ريبز لبحي هللا مسقا لوقي ( روطلاو )

 1 ظوفحلا حوالب مسقأو ( روطسم ب تالا ل اريل ل و دبع ارم ىلا

 0 اكابر, اهأوق ةحوتقم لك بو كم (روشنمإل اعدأ لي (قروق) ءدآ ىنب لاعأ هنن بوتكم
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 هلخدب هنا ىور ةكالملا نم هراوز ةرثكب هنارعو ةبمكلا لايح ا تيبوهو حارضلاىأ ( رو 30
 فقسلاو) رامعلاو جا كك ةرورعم اهنو 5 ةيمكلال ل ليقو ادبأ هيلا نودوعيال مث نوجر 2 وكلم فلأ ََن : موا ا

 مسقلل ىلوالا واولاوروطلاو ةروس) دق هملاوأ ءولم ما ( رويعدملا تيربو لؤس رخلاو) شرملا وأ ءاقسلائأ (ع وف ةرلا

 باو ةطدال قا ولا : فرحا

 00 ١ 18 عتراعو ةيمكلا قع رومعملات يبلاو ف ِ 'سانلا نب ايف فرات اسيل امهناب

 ( كير باذعن ل أ ةكئالملانم هتيهان ةرثك هنارعو ةعبارلا ءامسلافوهو حارضلاوا نئرواحملاو حالا
 ه.رافكلادعوأ ىذلاىأ , ءامسلا ىنمي ك عوفرملا فةسلاو 9 صالخالاو ةفرعملاب هتراعو نمؤملا تلقوا

 ريبح لاق لزانل ( عقاول ) | -,رههس رامعلا اذاو هلوقنم دقوملاوا طم اوهو 0 4 روسملا رهعلاو ِس

 هللالوسر تينأ مطمنبا | ريبعسلا نم لتلوين ارعست اران راقلا ةحاقلاعرب لدحم لا كل
 هلكأ سو هيلع هللا ىلص هحوو هعفدي # عفادنم هلام قف لزانل “ مقاول كبر باذع نا » طدخاوهو

 ةالص و همقلة ىراسال و ب 7 ب 3 4 9
 ذل ىف هتقل ىر الا هركح و هللاةردذ5 لاك ىلع لد روما اهنا كلذ ىلع ا مسقملا رومالا هده ةلالد

 ِء 5
 را 0 4 9 7 7 ططلاة راش ا كلا لاا 1 ل كما 2 كح
 ب 1 ةعباسلاءاعسلا ىف تدب وهولهالاو ةيشاغلا يكب ىنعي ه4 رومتلات لا و 0 نآ رةلاوه

 كب كانغ نا خاب ف

 را ُح ضرالاىفةرمكلا ةمرك ءاعسلا ىف هتمرح حارضلا هللاق ةيمكلا لايخعل شرلا اك
 نه اذوخ تلسأ مقاول
 دلال تادعلا لذي نأ

 مئام هعئعال ( عفاد نم

 مقاول ةفص ةللاو

 عوفدم ريغ مقاو 1 |

 ع -

 ىار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رنا ا نءماشسم دارقا نم جارع آلا ثيدحىف 00

 نودوءبيال كام هن موب لك هإ> ديوه اذاَو لاق ةعباسل اءامعلا ىف رومعملا - تديبلا

 3ك الامل هلئأو ان ءاش لاق ]كسا كإملل تقف 0 تا ىرخأةياودؤو هيلا

 0 هنأ حو هيلع هللا لص ىلا نع ةهذع هللاىذر ةررعو نع ىراخعلا

 ىورام كلذو سا.ءنءالوةوهو روج ملازونتاةلزنع نحاس ول 7 رويسم لا

 | | وعم وأايزاغالا مهلا لح رنا ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوس ر لاق لاق و رعنب هللادبع

 شبانلاو» لئقو ءوانملا ُرودَملاليقو ارحم زانلا تو اران رغلا تحت نأ احاَسو

 رولا ر هلا لاقدنا ىلع ءىورو ملاب بذعلا طاتخلاوهليقو بضنو هؤامسهذىذلا
 رحم هإلاقب ظيلغ ءام هيف نيضرأعيسىلا تاوعس عبسنيب اكهرمع شرعا تدك رحب وه
 0 هروبقنه نوثنف احابص نيبرأ هنه ىلوالاةخفتلادمب دايعلارطع ناويحلا

 تيبلاو ) ةظفحلا ناود

 رومملاتيبلاب مسقأر ( رومحلا
 ءامسلاف وهو ةكتالملاب

 ةيكلا لاب هدانا

 لأ ةنكلا نب و هنيام

 ةعباسلا نيضرالا مو

 0 ل لغد مرح

 نودوءيالكإمفاأنوعبس |

 ىذلاتيبلاوهو ادبأ هيلا
 *# مقاول كنر ب اذعنا# ىلاعت هل وق م هنردق ا اهنفام ءاشالاهذدبع

 ءاوسلا ىلا 3
 يخلق عئام 1 4 عفاد نمهلام# ة ةر> آلاف نيكرعتملاب م راو 0 و 5 ىوعلا

 هل تءفدق ردد را ماسو هيلع هّللا لص هللال وسر ١ ال ةندملاتيندق طع ١

 عفرو مدآ هان

 اانوطلا نم. ةسداقلا
 وهوحارضلا ىعتا وهو

 فقسلاو ) ةيمكلا لباقم

 ءامتلاب مسقاو (ءوفرملا

 هلوق لا روطلاو ار أ ا دة روهسملا نم جدخ هنوصو برغملا هنادي ىلصي وهو

 | دئمو اسأ نكيملو "يول ا ع اء و عقاد نم هلام مقاول كبر باذع نا

 / ١ تادملاا ف رمش ه2 قام مااا طال ع د كلاس 0 ا
 *ىش لك قوف هعوفرملا بادجي فاك نم موقاىفأن و تباهعلا 5 نق انوك

 كاملا قف زرذع وهو 'ىعس نجلرلا شرع ت ةعباسلا (س 1١6 اغاواأت ١) لكلا رحأاب مسقاو و (روهعتملا رحملاو)

 0 ةمايقلاموب مثيح > ىف فيو | ران ريصي راحر < و روما ر معلا لاشو ةمام ةلاموب قئالخلا هنهللا يحي ناويحلا

 ال دن نا ١ رق ىلع لكَر 1 ناك ( عقاوا ) ةمامقلا 0 ( كر باذع نا ) ءايشالا هذه



 ىف ا 7 اد ا خي“ دوحبا مز 4 عر ف حر ا ع

 أ .اروم دوم ءامتلا]ةير طخم ىراكرو ودنا (روع مون) رك ذاوأ مولا كلذىف عشب ىا مقاول موب ىف لماعلاو

 ُط 1 و ا بلغ(نوبماي ضوخ ىف مهنيا نيب دكملل ل دئموب ل اوف ( اروثنم ءاره ريصت ال ناحهسلاك اوهلاق

 إ دلاو 5 عونا نم (امد م م41 ران ىلازن وعدت مون ١ .لدببو نيضئاخ1ا مم ضو 1 ا ١] نو بذدكلاولط الاق

 0 وريقانعأ ىلا م جدل نولغي 7-5 نأ 1 رزاثلا هنز نا [ نورشعلاو عياسلا ع د كلذو فئيتعاا عفدلا

 مهمادقأ الاب رماو
 برطضت ©# اروم ءامكلا روع موي © ل ةزاسملا داملا لاا ل طبضو هرابخا قدصو

 لابجلاريستو ف فرظ موبو جوعىف كرحت ليقو باهذلاو ”يحلاف ددرت روملاو
 اذآ ىا 6 نيبذكلل ذئموب ليوف 2 ءايهريصتف ضرالا هةحونع.ريست ىا # اريد

 لطابلاىف ضواآاىف ىا 3 نوبعاي ضوخىف مهنيذلا 0 مه!ليوف كلذ عقو

 مهيدبنأ لي ناب كلذو فنعب اما نوءفدب # اعد مهج ران ىلا نوءدب موب
 ءاعدلا نم نوع "”ىرقو رانلاىلا نوءفدنف مهما دقا ىلا مه.صاوت عمجو مهقانعا 0

 ىحردقم لوقل فرظوا روع موننم لدي مونو نيعوعدم ىنءع الاح اعد نوكف أ 0

 ىا 6# اذه نصسفا ف كلذ مهل لاق ىا  نوبذكت اهب متتك ىتلا رانلا هذه قه || ىددال نووش منت عي
 اده روساإ رعسص اذنه

 افقد زانلاىلا منوعفديو

 قاخزو مهو>-و ىلع

 0 ( مهل لاقيف مه.فق |

 (نوبدكتاهم تك ىلا رانلا

 (اذه رسفأ ) ايندلا ىف
 ع .٠

 هرثذ رم»#و ادتيم اده

١ 
 ا

 | دوصقالاهنال ربطامدقتو رم اضيا قادصملا اذهفا رحم اذه ىجوال نولوقت متنك |

 امندلاىف نورصبنال متلك ام اضيا اذه * قوس ماو جوتااو ب جالا 1 1
 | ني معز ىلع ايندلا ف تكفا مناع[ يس عا ب عفرقأ 00 لد نأ ير ا ءاه''تلح دو رلغ# اض

 | ىلع اهواخدا ىا ه اوريصتالوا !وريصاف اهولصا #9 انراصبا تركس اما د 3
 ىنا ىلع اهولخدا ىا هك اوريصتالوا !وربصاف وما 9 | مك اك (نورخ

 قاذليصلا |[

 ىجرلارودك رودتىأ ةارو٠ ءامسلا روعموب# ىل !امت لقف عش ىم هنأ نيب ّ * |[ ىنع امدلا ف نورصتا
 هنع ريغانع ىع منا مأ

 روهىف ةمكذلاو اروثنم ءاه ريصتو اهنك اأن علوزن ىأ * اريس لاب اريستو || اذهوربطانع ايعمتك 3
 ' ُضرالانال كلذو ايندلاىلا دوعالو عوجر الناب مالءالاوراذنالالابجلاريسو ءامسلا || اهولصا ) م عير قت
 0 مدآ نب عافتناو ايندلا ةرامءا تقلخاعاكلذريغو رامخلاو لابجلا ند امبةبامو ءامعلإو اوربصتالو ا اوريضاف'

 براطضتو ضءب ن 0 اهتسباهؤ ارح ف اتختو َّك :هماازق 3و ةنيقسلا 5 اهلهأب 06 تو

 5َر 1 ل ةراعو اسدلا ب ارد كاذو ىلاعت هلللاهلازأاملا دوعمهأ قى هب ملا 4 كل ) لا 0 موب (

 َّق مهنيذلا 0 ةنلقاعو أ 3 نيتكودكو ب 2 تاذعت هس ىأ لب دوف 5 ) ارود ١ ءاعلا رد

 م..دارباع نوهال نولئاغ أ 4 3 ا ِِ لطا 1 نو 6 1 ضوخح نارودك انارود اهلهأي
 سعوا[ 4

 ١) كلذو 5 وو فاثعب أعقد ىتعي 4 اعد مهج ران ىلا ص نوال أ 4 نوءددموب 2. || قئالخا جوغو احرلا

 5 ٠ 5 ركدوإ و 225
 | مهمادقأ ىلا مهيصأ ون نوءعمجتو مهتانعأ ىلا رافكلا ىدأ "نولي مح ةنزح نا لو 1 2 0 ١

 ا الا ىلا اودرب ىح َسيفقأىف اخزو مهظوحو 0 ىلع راثلا ل اعفد م نوءقدنو _ ١ هجو ىلع (لايلا ريستو)

 ا 0
 امدلاق أ 3 نوذكت ام منك ى را 1| 000 0 0 ,تمهأ ل لاق ام || وداذ 8 300 ) يا ضرالا

 ٍ / (ليوف) ءاوهلا ف ناعسلا
 أ هناورحشلا ىلا 0 ةيلع 9 0 00 اوناك ممن كلذو اذه رش ف 0 سو 295 باج

 00 مث مو د ادولف 3 ل 0 ةوكلداوخوف راصي آلا ىلع ىطذي وهوأ ةمرعح 4 تا لع 6

 زييدكلل) ةماسقاا
 هيلع ىأ اوريصصتال. وأ باذعلا ىلع ىأ اوريصاف ٍِ ' امتد شاوساق ىأ نيب 7 ع
 5 1 1 4 مب سو هيلع هللا لص كمل

 ع دعس امج

 «ءاوس9 نوءندب (نوءد:مون)نوضو<2 لطابىف (نوبعاي:ضوخ قره هنذلا)هاأو لهجوباوهو نآرقلاو
 1 "1 ىلا: رانلا هذه) ةسابزلا مهالوقتو و منهج ىلا مههوجو ىل !ءره م وةكلالم | مهمقدناسفد (اعد مهجرانىلا)

 ]| متنا مآ ) ةرحم مه ءاسالل املدلا ىف مق مكنال باذغلا اذهو موياا ا رعسشأ ) نوكتال اهنأ ( نوبذكت )

 ا :اهبادع ىلع (اوريضتالوأ ) اهبادع 0 0 ( راثلا ىنعب اهواخدا ( اهولصا )هللا لوش نواةءتال(نورصبال



 ءازح م ىزاخ ناب ةيقاعلا ىف همفنل عملا لع 0 را ( نولمعت 3 نور امنا) هل

 تاند كيد أف (تانحفف نيد ل نا) 2 زطاىلع هلذيب صالف ةعفنمالو هلذق ةاعالو 3 زيا وعىذلا باذعلاىلعربسلا اماف !

 ريوضلا ع نملاح(نيهك اذ اذ)ةصاخ مهل تقلخ نيقتملاب ةصوصخ معنو تانج ىفوأ ةفصلاق لام كلا ىنمع 3 عر ىأ (مينو

 اورقتسانيقتملاناىأ تانخ ىق ىلع ) مر مهاقوو)هلوقفطعو (مرمعانآ اع) نذذلت 12 ري َقرظطْلاَو فراظلال

 (محأاباذع) مهتيافوو م6 ماتباب نام ا و هم ردصمام لع نا لع مهب معان 1ىلعوأ مهر مهاقوو تانح

 ايرشو الك أن رولرعت متتكاع ؟روطااو ةرو- ا هل والم هل ةروكم اهدءب دقو لالا واولاو

 انه انا رو اماعط 0 تيسم 0-
 0-2 لع : سحاالا ىا ىا © يع ءاوس 0 اهنع مك ص ع همدعو ريصلا نم مد هحو

 ها صال عدلا 1 : 1
 00 نصخسال تاو زجل اناكامل هناف ءاوتسالل ليلعت هي نوامعت متكام نوزجناعا و# ههدعو ربصلانا

 رك لاح (نيئكتم)

 (ررس لع )اوي رشاوا واكو

 ) ف وفصم ١ رار مح

 ١ معنو تانح ىف نيقتاانا #3 عفنلا مدع ىف نيرس همدعو ريصلا .ناك عوقو !ابحاو *

 نيعان 3 نيهكاذ 3 م4 ةصوصخغع ميمو تاَنَحَّقَوا د ىاو تانح ديا

 وغلا ف رظلاو ريا هنا ىلع نوهكافو نيهكف * ىرقو ه4 7 اند ع 1 نيذذلتم

 تانح قوا ةيردصمام لءح نارهانآ ىلع فطظعع 1 7 0 مهب رمهاقوو هك ّ

 ' اهتموا هلودقنوا ىنآ. لعاذ نموا لاك واف رظااىف كل دق رامشاب لاحوا

 ىئىِّدلا وهو ًاته ايارشو انانطواانه ايرشو الك اى ف 8 ا اوك

 اذه لعاف امو ةدئاز ءابلا ليقو هلدي وأ هببسب نولممت متتكاع لف هيف صيخننال
 مهانج و زوو## ةفطصم## ةفوفصم ر رس ىلءنيئكتم ف ءؤا زج ىا نولمتتكامإ انهملاو

 مهانريص ملاذا ةيبيسالوا قاصلالاو لضولا ىنعمنم جب وزتلاىفامل ءابلا # نيع روحت
 ٠ «اونءآ نيذلاو 98 فطءكلذاونارقلاو قاصلالا ىنعم نه جج وزنا | ىفالو نيبدسب احاوزا

 هلوق 0 هربخ ًادتيمهناليقو نينمؤم ءاققرو روح جاوزاب مهانرقىا رو> ىلع

 ضءس اهضعب لوصوم

 مهانرقو ( مهانحوزو )

 ءاروح مج (روخم
 نيعالا ماظع ( نيع)

 اونمآ نيذلاو ١ اماسح

 هريخ مان قل و ا

 مهانعبتأو ( مهتبتاو )

 ) ععترد) ورع وأ

 ل ناعاب ( مهدالوأ

 عزجلا ( مكيلع ءاوس)
 نوزحي اا ) ربصلاو
 نولوةتو(نولمتت متنك ام

 رقتسم نيب مث ايندلاىف
 هءاحصأو ركبىبأ نيئمؤملا
 رفكلا (نيقاللا نا) لاقف

 00 6 4 نولمعت من 5 وزمن عز :كاوريصلا 2 ا 1

 نيبخم ىأ 7 6 نيوكان ممنو 0 ىقنيقتملانا © ٍِ ىلا هلوق# امندلا قبيدكتلاو

 2 2 +1 باذع ممر معاقوو 0 ةماركلاو ريذنا رم ىأ 2 مهبر معانا اع ]ف ٍِظ نيمعان كلذ

 مقسلاو ةمحلا نم ةيقاعلا نوفا 5 7 9 داون رشاو 3 اولك م يل لاش 2 0 اولك

 6 ةفوفصمر ل ل ةيةعاطلاو ناغالا نمام'دلا ىف ىأ ه5 نوامعتم دك اع 9#

 مجايرذ م هاء 1 اون مآ نيذلاونيعر رو< رءانج و زوإل ضع ىلا اهضعب 0
 قر شحاوعلاو كرشلاو هل معجاوذلاو ك] معلا

 ناعاي رائصلاو مهسشناب مءاعإي رابكلاوب مماغإب رابكلاف راذصلامهدال وأن ىنمب و ناعاب

 ) ميعأ و) نيتاسب ق(تان> 6

 ) مسجلا باذع مر ) منع عفد ( مهاقوو ) ةنجلاوف ع معاطعأاع ( ماد معانآ اع ) نيحمم ( نييكاذ ) منا

 متتكاعز تومالو مثاالو ءادالب ( أنه ) اهزامأ نم (رشإو ل ةلذلا نم 0 مهل هللالوةيف رانلا باذل

 ( مهاتحوزو ) ضب ىلا اهضعب فدصدق ( ةفوفصم رورس ىلع ) نيسااح ( نيئكتم ) ايندلاَف نولوقتو (نوام
 مالشلا هيلع دمت ( اونمآ نيذلاو ) ءوجولا ناسح نيعالا ماظع ( نبع ) ضم راوحي ( رو<* ) ةنلاىف مانو

 "م انئدلاق ةررذلا ناعاب 5 اعاب مهتنرذ يعساو ( ماع اويدصو نا رقلار



 ةاعلاو 0 0 قمح اعا.م ارد 1 ورم مااخلا كن ب 571 32 4 ا ١لَق 9 ءايآلا

 لل 1 الاي نوت مهف اديلق
| 

 00 مايرذمهترذ

 معاي رذمهناي دذو رعوبأأمتايرذ
 ءانتلأ امو ( ىاش

 تلأي تلأ يم مهانتلأ
 ىلوالا نمناتفل تلايتلاو
 هد معانتلاب ةقلعتم

 انع ”ىرما لك) كاز

 نوه سع ىأ (نيهرسسك

3 5 

 دز وه سح نمؤملا سفك

 ههىزاجمو هلمع
 3 . ع

 مهادزو ) مهانددمأو )

 ةهكاش ) تقودعب تقوىف

 ناو / نورس امث مو

 نوعزانت, ) اوحرتش

 (مهتيرذ)ءاب الاب( مهبانقملأ)
 ممابآ ةجرد ةرخآلاىف

 دمحت اونءآ نيدلاولاقبو

 نآرقلاو مال_لا هيلع

 مماحردىفراغصلا مهتيرذ

 مون ةيرذلا ناعاب ناعاب

 ءايآلاب ممانقللا قاشملا

 تاجردب انقحلا لوقب
 نيك ردملا مهتبرذ ءابآلا

 معابآ ةجرد تناكاذا

 مهلع نم مهاتتل أ امو) عفر -
 صةس "ل لوش (”ىش نم 37 1

 مها وبو ع انآلا ه>رد نه

 اه مع م هللا لد 2 نوح( نيه ر ,)ب ون ذلا نع د( 2 لسحا ل اك مهةير :ذلا ىاحل 1 لحال

 3 اولاب 0-0 ١ ةنكاق ع ةنلا لهأ ى#إ م هام .طعأ

 مهل ناك اع ْ

 وبا أرقو ريثكلاو ذخاوا ولا ىلععتت ةيرذلا ناف عيرصتلاو مرتك ةغل يلا ءاتلاممخو

 ريضلا نم لاح ناعابليقو ناءالا | مهتايرذمهانمساو ورع
 لصايف ةعباتملا قالالاىف ىنكي هناب راعشاللوا ميظمتل هريكشو امهنموا ةيرذلا وا

 هيلع هنا اعوفي ع ىور امل ةحردلاوا ةنلا لوخد ىف # مهترذ رهبان أ ناعالا
 الت مث هنبع مهبرقتل هنود اوناك ناو هتحردىف نمؤملا ةيرذ عقرب هللانالاق مالسلا

 مهاتصقنامو © مهانتلأامو لذ مهئايذ نايرمصبلاو ماع نئاو عنان أرقو يالا هذه
 ءاب لأ ةهنسع ا لح اي هنأ قامطالا اذهب 3 1 هه مهلعنم

 هقطل لامكب ياللا وهو مماع لضفتلاب نوكينا ل امة مجاب وثم ضعب ءان الا ءاطع

 تلآنم معانتل آو تءليت النه مهانتادنعو تلأي تلأ نم ماللارس 2 ااا
 2# اسك ىرعا لك »ف دحاو لكلا ىنعمو تلي تاونم 0

 محو ةهكافشب معانددماو ف اهكلهاالاو اهكف اًاص لعناف هتلادنع نوهسم هلمعب

 نوعزانت © متنلا عاونا نه نوهتشيام تقو دعب اتقو معاندزو ىا ه5 نوهتشيام

 نيمو قع # معاي مءانقحأ9 ه وبأ دحالا اعين همالساب كح ريغصلادلولا نام ممابآ

 مهيعأ كاذب رقد مناي الةمركت مبآ تاجرد مهلاماب اوغلبس ملن اوما تاخر واف
 مهانعماو اونمآ نيذلاو ة ةيآلا ىنعمنا هنع ىرُخأ ةياورىثو سايعن. نع ةياوردده

 هتلاربخ أ عاآ ناعاب ناعالا اومابب م.نيذلا راغصلا تاي رذ مبانقل أن اعابنيخلابلا ىنعب مهتايرذ
 مهلخ ديفهيلا اوعمتج ناامندلا ىف

 هلوق كلذو أيش مهلاعأن م ءاي آلا صقن.نأ ريغنم هلمعب هتجردب مهقحيو هلضفب ةنجلا
 نبأ نعاش م هلاعأ نم ءاي الاانصقنامو ىتعي © ”ىشنم مهلِع نم مهانتلأامو #9 ىل !اعت

 هتحردىف نما ةيرذ فرب ىلاعت هللا نأ ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاق لاق سابع

 ناعاب ممايرذ "هانم أو 0 رقمث هنبع معرقتل لمعلا ىف هنوداوناك نا

 نع ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ةحندخ تااَظ 0 ع اهي ”الارخأ ىلا مم اي رة رمانقخلأ

 ةهاركلاىأرالف رانل ىنامه ماسودهيلع هللا لص هللال وسر لاقف ةياجلاو ا اهل انام: دلو

 مل سعب نم هاناء> ى

 م 2

 تحب نان اك ةنلا ىقهترذ نمؤملا هديعأ عمجم هن أىلاعت

 ,ًارولاق اههحويف
 ةنللاىف مهدالوأو نينمؤملا نا ملسو هيلع 0 هللا ل لودرلا#
 ناعإب ممايرذ معانعبلأو اونمآ نذلاو ملسو هيلع هللا ىل<ىنلا 1 47 ول و

 1 8 "ىرحا لك ف ى اعمل دانس ا ىوغلا نيثدحلا نده جرخا مع ا

 ناكل هلمسب نس 2 ه6 نيهر ف كرمثتاا نم لع ىأ * 0 84 رفاك

 2 نيع ملأ باجسأالا 3 ةديهر 2 رد هلوقل هإ]معب ا نوكيال نمءؤملاو

 قع 4-0 ةهكاش معانددعأو 0 _ لاو ةمعتلاو رينا مهب 00 06

 1 ورث 0 ءانددمأو )ءاكيام

 )نوعا ناو تشياع) ريظ ىلا / 1 هك

 ١ مثةنحلا ىف لاق كنم ىدلوف هللالوسر 1 تل احل ايو اك مح
 :.”نيكرشملا نآو

 | ةدايز
ّ 3 

 نوطاتىأ :# نوءزات ةفموحللا عاونأ نه ىأ 4 نوهتشيامم مو 8

00 
 عزان 35

 سوس سس هس همس اسس يل تار ب ا 222



 يلا اذه لوانكإ مهئابرقأ نم مهؤاسلجو مه نورواعتبو نوط 3

 | كلذلو اهل 5 اهامس اره 4« اسأك) 0 0 م كانو 0 نوطامتب اهيف
 ءاناىف ثيدحلا وغاب نوملكتسال ىا ميئأنال و اهف وغاال ف هلوقىف ريم تلا ثنا

 امفال هلو لثم كلذو ايندلاىف نيبراشلا ةداع وهام هلعاذ ه.مثويام نولعشتالو اًهبرش |

 نالغ 4 سأكلاب ىا ك«مبلع فوطيوؤإت: فلاب نايرصبلاو ريثك نبا امهأرقولوغ |[

 ئ ىذلاو مالسلا هيلع هنعو مهئافصو مهضاي ند تدع 6 نودعم 0 ةوتكم

 لقا دب اوكلارئاس ىلع ردبلاةليل رمتلا لضفك مداخلا ىلع مودخلا لضفنا هدس

 انكانا اولاق + هلاعاو هلاو-١ نع اضعب مهضعب لأسي 45 نولءاسن ضب ىلع مهضعب

 لاق مودخلا فيكف مداخلا اذه هللاىناي لاق الجر نا اتلركذ لاق ةداتق نعو

 0 0 يا ير لاا ا ال ياام و لرجل مل

 دع( ناموا نا مدل ) مكمل ) ءافصو (نالع ) ةمدخاو (ملع فوطو )

 ٠ واول مهنأك مهوقبس نيذلإ مهدالوا 2 ليقو مهب نوصوص# كيلا ىا #4 مهل

 أ ةيقاعلا نم نياحووا هتءاطب نيتتعم هللا نا.صع نم نيقاخ 3 نيقفشم انلها ىف لبق

 | ةذفانلا رانلاباذع « مومسلا باذع اناقووؤإ# قيفوتلاو ةجرلاب هكانلعمللانفو#

 | ثفرالو اف لطابال ىأ « ابف وناالاس اك 9 ةنلا ىف ىأ « اهف  نولوانو
 0 مهك ذا .اما,ف نركال ىأ 3 ميئأتالو #3 اودفريو اوغايف مهل وع بهذتالو مسالا

 | اهبرشىف نومأيال ليقو ايندلاىف راب رشنيب رد ماقول هيفام مهد, ىرجنالو:
 | ءافصلاو ضاييلاو نسحلا ىف أك 2 : كيل نالع 9 ةمدخلا ىأ مهلع فوطيو

 / نمام ورعنب هللادبعلاق ىدبالا هس مل نوصم نوزح ىأ 6 نونكم ولا
 ةنلطاىف' نوطات ( اعف أ 3 َ 0 9 ِء

 : © ء | هيحاصلعريغ لعولع مم دحاو لكمالغ فلأ هيلع ىتسالا ةنملا لهأ نمدحأ

 | ىلاعتهلوق # بكاوكلارئاس ىلعردللا ةليل رمتلال ضفك مداخلا ىلع مودخلا لضف
 | سان ءن.الاق ةنحلاىف اضعب مهضعب لأي قع 5 نولءاستن ضع ىلع مهظعإ لقأو 0

 ١  انلهأف ليقانك ١و !ق ف امدلاف بعتلاو فوللا نههيفاوناكام نورك ادب

 | ةرفنملاب ىأ 6 انيلع هللانف ف باذعلانم نيفئاخ ىأ * نيةفشم 3 ايندلاف ىأ
 ١ 6 لبق نمانك انا #9 منهج ءامسأ نم مساوه لبقو رانل|بادع ىنعي © موعنلا باذعاناق وو

 اذه كب ند اذهو اذه دب نه س

 رادىف لعاف هلءفول مثا هيفامالو لطاب مهنيب ىرخال ىنعب ىتليام مهنيب ىرحال ىأ )من :الو) ارشيف( اهيف وغلال)
 اهفوغاال نسحلا مالكلاو مكحلاب 5 ةثث مهلوقع نال ايندلا رب ىبراشك امعودنو مشلاو بدكلان تلك

 151) الخ مهطايب نه (مهن 8) ممنوص وصخ مها ن وكوامت(مهلا نالع مياعف وطب 0 رصبو يم مئأنالو

 ةازنم ةنملا ل هأ لأ نأ ثيدحلاىف ةيقلا ىلاغلا نيقلاالا نزحيالا هنال 0 ىئص و 0 ايطر هنال فدصلاىف

 ضع ىلع مهضعب لأو) ؟روطلاو ةروس ) كيبا كيل هنا لأ هلا هبرحمت 00 مداخلا ىداش نه

 (نونكؤ

 مهض» ا ف ولءاستنإ

 هلاعأو و ءاضعب

 هللادنعام لينهي قحسا امو
 ىأ ( لبق انكانا اولاق )
 (نيقنثماناهأ ىف) امدلا ف
 اة نمي واقل اءاقرأ
 ناعالاعزن نم نيفئاخ 1

 م اولا نامالا توقد

 تالت الاو تانك

 عر ( انيلع هللانف )

 باذع اناكوو ( ةجرلاو

 ةراخلاعررلا ىه ( مومسلا

 ا تروس" ماسملا لدن ىتاا

 ةفصل اذه ايدل مهح ران

 ليقنم ( ليقنم انكانا)

 هبلاريصملاو ىلاعت هتلاءاقل

 (ايفوغنال) اره (اسأك)
 ارك نا

 ىف مهلع مثال ) ميئانال و)

 لاطابال

 ميال ميئأتالو ةنللاق

 نذل 0

 اضع م4 ضعل د الو

 رقلاو دربااو رغانع نك

 , ةنكا لود ل ) ليقاتكانا اولاق 0 رسل ا نم نوبدحم» 00 زولءاست ١ ةرايزلا ) ضعي لع مهضعلإ لفأو )

 ةنملا لوخدو ةبيجرلاو رفغملاب ) انءلع هللا ند ( هللا باذع نم نيغتاخ (نيقفشم) امدلا َّق اناهأ 5 ) انعأف (

 ةجرلاو ةرفغملا لبق نم ( لبق نم انك انا )رانلا باذع ( موملا باذع ) انع عفد (اناقوو )
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 .ىذلا ةجرلا ميلظنلا ( ميحرلا) ندمملا (نلاوح 0 هلأنو هريغ ديعنالو هدبمن ( هوعدن) ايلدلاىف نونعي
 "قدا 3 م,ظعومو سانلا رك دب ىلع تدنافا (رك دف ) هنألوأ هنابىأ ىلعو ىدم مجفلاب هنأ ايناخأ ٌلئساذاو تان اذا

 لاا عضو»ىف وهو اوعزاك ( نونالو نعاكب ) ل اقع هاجر ةودلاب كيلع هماعئاو كنر ةجرب (كرر تمعتب

 ' ثداو ( نوملا بير ههصبيرتن عاش )وع( نو اون م 1 ) كير ةمعنب اسدتلم اناونع الو انعاك تسل رد

 000 هإيق نم كلهاك كلبف 5: 45 زيه نامزلا ؛ نورثعااو عباسلا ل1 رطل أ نشلدلا
 ع ع

 | مفب 0 عفان ًأرقو نجلا هيربلاوه هناؤتي ةياقولا هلأتوا هدمت 5 هوعدنإ# لئاواىماوةةبانلاوريهز

 : و ١ كوكتال ريك ذنلا 3 تيباف 4 1 ص ا | ريدكلا 4 --_- 2 هناَدر . ره
 نولوشاك## نونحمالو نءاكب كَ هماعتاو هللا دمحم هك كب رثمح بتنا مهاوش

 ا لثقورهدلا ثذاو>- نم سوقنا | قلقام 6 نونملاءبير هل صإ رك سعاش نولوش ماو

2 

 ىنععإ ةهل دم اكل

 اوصيرتلق) ةزمهلاو لب

 -( نيصيرتملا نم مكمم ىتاف

 نوصي رتناكمكك ذاعضر أ

 مهرمأت مأ ) ىاله

 (اذه.)مهلوقع ( رهمالحأ

 ١ صبرتا 45 نيصبرتملان م مكعمىأف اوصبرتلق + هعطق اذا هنمنملوعف توملانونملا

 ١ ضقانتلا اذهب اذهب ا ها وقع## .همالحا مهد سعأت مف اا ناواصا ىاقاكا مككاله

 | نوكي عاشلاو هلقع ىطغم نونحلاو رظن ةقدو ةنطفاذ نوكي نهاكلاناف لوقااىف

 ا ةواخالا ساو نو نم كلذ اسال لن 0 اذ 5

 ١ اها[: ىف بطلا“ ووو غاط 1 » هلا ائاذا عم عاشو نت
 مهلب ىرقو دانعلا ىف دحلا نوزوام #4 نوغاط موق مهمأ ظ هيلا اهئادا نع | © < 057 ا
 ه1 ا ل لل لل شريرةتناكو نون< مهل وف

 مالحالا لها نوعد

 دا_ئعاا ىف دل انوزواحم

 ١ لاق © ربلا وه نا هل ةدابعلاو ءاعدلا صلخت ىأ :؟ هوعدن  ايندلا ىف ىأ
 ' هدابع ىلع فوطءلاربلا ليقو دع واعف. قداصلا ىنعي لنقو فيطالا سابع نبا

 3 رك فولي لج وزع هلوق أع هذاسعب # محرلا 8 00 هرب مع ىذلامهللا نسما

 هتوصعو هتجرب ا © كير تمعنب تنأاف 0 كيلا راق نأ رقلاب نما لف "ذو

 ملعي هنأ مهوب ىذلاوه نعاكلا هر نهاكب 88 ةوبنلاب كيلع هماعناب ليقو

 ' نوتحو اا ةكرافك روش اك تسل كناىنملاوىحو ريغنم دغىفاء ربو بيغلا

 ْ هيلع هللا ىلص هّللالوسر نودرت كم باقعأ اووسقا ن.ذلاىف تلزن ىجولاب قطن اعا
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 كلذ ( نولعال 0 مهلك (( 0 نكل وز مهج ا نود ؟ ؛ كلذ نود) ريقلا ف (اباذع) ةكم راغك وكر ( اويظ

 ) 8 هللا ةعاطىف كبدصي ام ميس ل ءاّضقن ضرا لاش و كير ةلاسر نيل !ع ( كبر مك ربصاو ) نوقدصيال
 :رعفلا ةالص كشارف ن٠ ( موقت نيح ( كرر صب للا و ) انم رظن



 دعسف ليلا نمو ) 4نورعشملاو عباسلا ءزجلا ١ كمانمنموأ تق

 ىأ ديزرابدأو ليالارخآ
 اهراثآو مودتلا تاقعأىف
 سعالادارملاو تن لع اذا

 هدمحمو هللا نا لوش

 لشو تاقوالا هذه

 ماق اذا ةالصلا دسنلا
 ةالص ليللا نمو هموت نم

 قيفوتلاهللابو رحفل |ًءاللض

 نانا مجحلاةروس م

 علا ةيكم نأ ناوتسو

 *محرلا نجلا مسي

 (ىوهاذا)موبعلاسنجموأ

 موب رثتلا وأ برغغ اذا
 نمو ) | ىلا ( لكلا

 لاللا لود دعبو لالا

 ةالص هل لصف ( همعسف )

 برغملاو رصملاو رهظلا

 ( موحم'ارابداو ) ءاشعلاو

 رجفلادعب نيتمكر
 ىوهاذا معلا

 ىتلا ةروسلا نمو ريتتح
 اهلك ىهو محلا فرك 3
 تازن ىتلا ةيآلا الاةيكم
 دعس هللادبعو نامعىف

 رايداو

 ةيسدها اناا حو نانا

 ةئامالئاتاكو نوتس اهتايآ

 ةناكبراولسا !اهفاورجاو

 هك ق رحأ ةسجنو

 هك محرلانجرلا هللا مس ؤ#
 ساأيع نبا نع ءداتسابو

 0 رك لج هلوقىف
 ا

 0 لوش (ىئوعاذا
06 

 2ظ21101] 11 اموجتدجم ىلع ليربج هبلزت اذانآ رقلاب

 ىلع قشا هيف ةدابعلاناف ه؟ روسف ليلا نمو وي ةالصلا ىلاوا كمانمنموا تق
 00 رايداو # لعفلا ىلع همدقو رك ذلاب هدرفا كلذلو ءايرلانم دعباو سفنلا

 تبرع اذا اعاقعاقىا جيفلاب “ ىرقو لد الا رخآ نم موجلا تردا اذاو

 ا هنمٌؤينآ هللا ىلع اق- ناك روظلا ةروس أرق نم سو ةيلع هللاىلص ةتعو#

 3 ْ م56 نوتسو ناموا فاما 6 مجنلاو ةروس 1-0

 -- 4 رجرلا م -لارسا مسج

 رثتاوا بىغ اذا هق بلغ هناف 5 وا مومححلا سنحجي مسقا « ىوهاذا معلاو ف

 الع سلجنم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقلاق هنعهللاىضر ةربره ىبأ نع #

 هلرفغتساتن :ًالاملا الن ا دهشأ كدمحم ومهما كناحس موقي نأ لبق لاقف هطغا هنفرثكف

 لاقو ع نسح ثيدح لاقو ىذمرتلادحرخأ امهنياملةرافك ناكالاكلابوتأو

 شارفلا نم موقت نيح نم ليللاب هللا كرك ذوه لءقو كمانمنهموقت نيحمانعم سايعن.|

 هللا لوسر حتفي ناك ”ىش ىاب ةشئاعتل أس لاق دمج نب مصاعنعو ءالصلا ىف ل زج نال

 ربك ماقاذا ناك كلبقد>أ هنعىناًا سام ”ىش نعىتتلًاستلاقف ليلا مايق سودديلع هللا ىلص

 ىنج راوىلرفغامهللالاقو ارسثعرفغتساو ارسشع لاهو ارمثع عسو ارم 0

 0 ىئاسنلاودوادوب ًاهجرخأ ةمايقلاموب ماقملا قيضنمذوعتب ناكوىنفاعو ىنقزراو ندهاو
 تلاقةشئاعنع ىورام هيلعلدب كدمحو مهللا كناحم لّقف ةالصلا ىلا تقاذا لو

 ا

 كمساكراممو كدمحمو مهللا كناحمم لاق ةالصلا حتفا اذاماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك |

 ملكتدقو دوادوبأو ىذمرتلا هجرخأ كريغ هلاالاو كؤانُ لجو كدج ىلاعتو
 | برئملاةالص ىنميهللصف ىأ 4« هحسفليللا نمو ف ىلاعتهلوقو * هتاوردحأيف

 موجتلاريدت نيح كلذورجفلاةالص لبق نيتمكرلا ىنمي موتلارابدأو © ءاشعلاو

 هللا ىضر سايعنب !نع ىورامهيلعلدب نيرسفملار هك الو ان حصل |ءوضب بيغت ىأ

 دوعسلا رابداو رجقلا لبق ناتمكرلا موتنا رايدا لاق ٍاسو هيلع لل ىلص نتلانع اهي ١

 ىه مولا رايدا لبقو برع ثيدح لاقو اما هكا تبرغملادعب ناسك

 هيلع هللا لص هللالوسر تعمعت لاق 0 ا ل ل

 هناتكرارشأو هدارع مل !عأ ىلاعت هللاوروطلاي برخملاىفأرش سو

 مد هبا نوتسو ناتنلا ىهو 0 مجنلاةروس ريسف رجم

 - ا ةسدو ةءايعاازأو كتل كن اوعبو ةئامع الث 1

 ا م محل نمر . سلا 1-7

 ا اناعو الا ىنعي نياكف نبا لاق 7 ىوهاذا ماو 30 لد 0 /

 «برعلاو)

 0 اولا تر دأ اذاو (موجملارابداو هه ورك

٠ 

١ 
| 
٠ 
١ 
١ 
٠ 
 ا

١ 

 ْش
ْ 



 هما

 (ىوغامو) شب رقاب اطاخاو 1 نا ع ) 2 قاادصف ع ( لضام زف ا 4

 هابا مكتيسن ن ند نوعزت اكودلو نشأ دتويموه أ دشرلا ضيقت ىغلاو ىوهلا ضد : لالضلا ليقو لطابلا :

 ا نعردسعإ قطنع س د نآ رقلا نم هنو انآامو ) ىقق ىجوالاوه نا ىوهلانع قطن اننا ) ىنلاو . لالضل اىلا . ْ

 ءاس الل داحالا ىرال ؟معلاو رود 3 5 الامد محبو ه1 ه0 قدح هياأىحوب هللادتع نم ىحووه' اعا هنأرو

 |١ايوهوا ترعو ظللس اذ مقلاب ايوه ىوه لاقب هناف علطوا ضقناوا ةمايقلاءوب

 ١ ضرالاىلع طقس اذا تايئلاوالزئاذا نآرقلاءو<نم مهتلابوا دعصو الع اذا مضلاب

 | مالسلاو ةالصلا هيلع دجح لدعام * 1 لذام , هلوق ىلع 0 دا و اعاذأوأ

 | ىودهلا نع نآرقلاب هقطن ا 1 ىوهلا نع قطئامو 5 هيلا 0

 هللاديحوب ىجوالا # ىحوب ىجوالا و هب قطب ىذلاوا نآرقلا ام ه؟ وهنا ف | '
 ناك دهني ناب هيلا ىحوا اذا هناب هنع بيحاو هل دامت>الارب ملنم هن محاو هيلا ا

 ىجولاال ىجولاب نوكي دئنيح كلذ نال رظن هيفو ايحو هيلا دنت_سامو هدام>ا
 قراواءادباىف ةطساولاهناذ لمئاربج وهوءاوق دددش كلم 6 ىوقلاديدشهلع و

 | اوحمصان دوُمم ةححص حاصو ايباق مث ءامسلاىلا اهعفرو طول موق ىرق علق هنا ىور ْ

 مجخلا علطاذامهلوق هنمو امحن ايرثلا ىم-ت برعلاو ءاحوءاسك ىعارلا ىتتاءاشع

 مفرالا“ىش ةهاعلانمضرالاىفو طق يلا علطام اعوفرع ةريره ىنأ نع ثيدلا ىف
 دحاو هظفل اذه ىلعف اعورغ اه.وهو اهلك ءامسلا مو ىهل.ةو ايرثلا متلاب دا 3

 دنع نيطايشلا هءىرئامىهومومتلا نم موحرلا هنا سابع نبانع ىوزو مذ آلا هانعمو

 ىمس نآرقلا متلابدارأ لقو ةمايقلاءوب ترثتنا ذا موهتلا ىهلبقو مم ا

 يلا ا سابع نبا لوقوهو ةن_-س نب سثءىف ةقرفتم امو زن ثيل امم

 دوه ملا لقو ضرالاىلع سب اذا هطوقس هيوهو هلقاسال ىذلا تبنلاوه

 ىلاعتهلوق مسقلا باوجو ءامدلانم جارعملا ةليل هلوزن هيوهو ماسودهيلع هللا لص

 # ىوغامو #9 ىدهلا قيرط نعلضام سو هيلعهللا ىلصا د ىنمي 5 مكبحاص ل ضام

 ىلا كلاسلادجال ناوه لالضلانا ىتلاو لالظلانيب قرفلا .لبقو لهحام ىأ
 لالضااناليقو ميقتسم هدصقم ىلا قيرط هلذ بال .ناةياوغلاو الص : رط هدصقم

 لطابلاب ماكتسال ىندملاو ىوهلاب ىأ « ىوهلانعقطتءامو 98 ةياوغاا نمالامعتسارثك أ
 ىنعوهام ىأ 6*4 وهنا #9 هسفن ءاقلتنم نآرقلا لوقب ادحنا اولق مهنا كلذو

 * ىوالا 8 ندلاىف هقطن لقو نآرقلا

 هنوكو لجوزع هيلا هللا جوأام ماسو هيلع اكرم ليربح ىنعي © ىوقلا

 ديدش هلع ص هيلا 4 ىحوب 3 هّللا نم

 ا اصوارملق مثءاملا ارم || , غلب ىق>هحاند ىلءاهلجو طواموق ىرق ملتقا هنا ىوقلا ديدش

 أ
 فراطلاةه>ر نم عرسأ ءاسا الا لع ىجولاب هطويهناكو نياحا و كاذ دوم ةزمجح ١

 هللا ناب باجيو مالسلا م لع

 داهح الا مها غو ساذا ىلاعت

 ىجولاكناك هيلع مهررقو

 (هلع) ىوهلانع اقطنال

 ديدش)مالسلاهيلعادجم اع

 هاوق كديدش كلم (ىوقلا

 ةيققد ريع ةفاضالاو

 ةهشملا ةفصااةفاضا اهنأل

 ليريح وهو اهلعاف ىلا

 هيلا مده تل زال“ هع

 نا بهل ىبأ نب ةيتع عمم

 مد مالسلا هيلع اد

 او ةلبأ لاقف نأ رقلاموهعب

 س و هيلع هللا لص ادع

 اف نآرقلا مومن: رفاكىنا

 للا 112 هنلأ كوست وداي
 طاس مهللا لاق اس و هيلع

 للاسف كعايس نماعيس هيلع

 نم امرق ادسأ هملع هللا
 نيب نم هر نارح

 ندمدق نحو ديعب ريغ هبادحأ

 هقذب ملو همدق ىلا هسأر

 ناك ايدكرت نكل وهتساحمل

 هللا لص هللا لوسر ةوعدل

 هللامسقأ لاقبو !سوديلع
 لضام]) تباغ اذا مومتلاب

 ناك اذهلو 0 كا

 دج مكين ا اممسقلا

 ىوهب نآرقلاب ماكت مل ( ىوهلا نع قطنبامو ) هلوقىف لضي ملو ”ىطخ مل ( ىوغامو ) مكللاق اهف مالسلا هيلع

 ( هلع ) هيلع انو دما ا نع نا هيلا ( حوت ) هللا نم م ( ىحوالا ) نآرقلا ىنعي عام ( يشر ) هس

 ندبااب ةوقلا ديدش وهو ( ىوقلا ديدش ) ليربح هلعأ ىأ 31



 ءايسلا ىلا اهعفرو هحانج ىلع اهاجو دوسالاءاملانه طول موقىرق علتقا هنا هن وقنم و روهادنع مالسلاهبلع

 ةيقيقللا هسفن ةروص ىلع ماقتساف (ىوتساف) سابع نبا نع نسح رظنهوذ (ةصوذ) نيةاج اوصاف دوم ةهعص حاصو
 ١ نأب حأ ماسو هيلع , هللا ىلص هللالوسر نا كلذ وةمح دةروصىف لزني ناكوىحولاب طيهالكاهب لمع ناكىتلا ةروصاانود

 - مهيلع ءاييثالا نم د د رام قفالا الف سمثلاقفأ وهو ىلعالاقفالا ف هلئوتساف اماع لب> ىتلا هتروصيف هارب

 1 ب ليربح أ (وهو) ءامسلا ىف ةسعو ضرالاىف ةىم نبت سع ميسو هيلع هللاىلص د ىوس ةيقيقألا هتروصيىف مالسلا

 ١ هللالوسر نم ليدبج ( ىند مث) ٠٠١ رح سمشلا علطم ( نورسشعلاو مياسلا ءزّلا+ ( ىلعالا قفالاب ) مالسلا
 (ىلدتف) اس و هيلع هللا ىلص

 ىلدتلاو برقلاىف دازف
 ا 0 ىلع ماقتساف 6# ىوتساذ ف هنأرو هلقعىف ةفاصح © ةسموذ # نيكاح

 ١ دحم ريغ هتروصوف ءاس الانم دحا ءآرام لق اهاع ىلاعت هتلادقلخ ىتلا ةققلا |

 هنوق ىلودسا لفقو ضرالاىف ةسمو ءا سلا ىف : 2 نبت سح مدا !او ةذاصلا هيلع ظ

 لئارب ريمكلاو ءامسلاقفا * ىلعالا قفالاب وهو قلن مالا نم هل ع>ام ىلع

 / مالسلاو ةالصلاهءلعلوسرلاب هجورعالشعوهو قات لمقال نم اند مث ف

 ٍِيغ هنج نع هناب ارامشا نوكيف لوسرلانم اندف ىلعالا قفالانم ىلدت مث لبقو

 لاق وةرثلا لدتك قاعت عم لاسرتسا لدتلاناذ هنوق ةدشا اريرقتو هل نع لصفنم

 كلوقكليربح ه6 ناكف لف قلعملا رقلاىلاودلاو هولد ىلداو ريرسلانع هلحر ىلد
 ىلع « ىداوا # امعرادقم *« نيسوق باق © امانةفاسملاوا رازالا دقعم ىنموه |

 ”ىثلا برش لوزتااوه

 ( ني-سوق باق ناكف )
 نيد» ع نيسوق رادقم

 سوقلاَج راقت ناك و

 عارذلاو طوسلاوحرلاو

 الو ةالصال هنمو عابلاو

 سممشلا عفن رت نأ ىلا مالك

 قاخوذ ليقو ن-سح رظنموذ سابع نبا لاقو ةدشو ةوقوذ ٌّىأ هي ةصوذ ف

 ىنعي وهو 9* مالكلاوةالصلاهيلع ليربج ىنعي # ىوتساف ف نسح ليوط

 4 ىلعالا قفالاب 36 جارعملاةليادحو ليربح ىوتسا ىنعملاو ملسو هيلع هلل! ىلصاد

 ماق اك اننا ليون نع ا ليربج ىنعي ىوتساف ليقو سمثلا علطمدنع

 مالسلاو ةالصلاهيلع ليربح نأ كلذو ىلعالاقفالابوهوامف هللادقلخ ىتلا هتروصىف

 1 هلبق ءابالا ا ناك اك نيد“ الاةروصىف ماسو هيلع هللا لص هللال وسر 1 0

 ءاراف اهيلع لبخ ىتلا هتروص ىلع هسفن هيرب نأ سو هيلع هللا صدللالوسر هلأسف

 دارملاوىلغألا قفالابف ضرالاىف ىتاااماف ءام-لاىف ةسمو ضرالاىف ةسمنيتسم هسفن |
 هل لطف ءارحي ناك عسوهيلع هللا لص هللا لوسر نا كلذو قرشملا بناح ىلعالا ىفالاب

 هللالوسر رت برتملا ىلاقفالادسف قرشملا ةيحان نم مالسلاوةالصلا هلع ليربح |

 نيسد آلا ةرودؤ مالدلاوةالصل اهملع ليربج ل زيف هلعاشتم ملسو هيلع هللا ىلص

 ثيدحلاق وننعر رادقم

 0 د سوق باقل

 ريخ هدق مضاومو ةنملا

 دقلاو امفامو ايندلانم

 ناكف هربدشو طولا

 لثم رقي ةفاسشق اذ

 تفدك 7نييسوف كل

 ىأ ( قاداوأ) تافاحلإ

 وأ | هلاوقكا ريدقت ىلع

 ملال اذهو نود زب

 لاشو ةهدشوذ (ةصوذ)
 ا ىلدتاب د مش كادت هلودوهو هه و نع رايغلا ا لعءحو 2 0 يصف ا

 الع قاخ ىلا ةروصلا كلت : ىلع ءاس الا: نمدح أهرب ملو يحلل ةردس د لهو ء ءاىسلا

 تاب 0 تع هدب لخ أ

 «ىدأو أنيسوق باقناكف ىلدتفىندمث 9 ىلاعتهلوق # ماسوهيلعهتلاىلصدخئانببنالا | 7 1
 دوسالا ءاملا نماهعاقف طول

 (فالتخا) ىبداضعب دكة هنيدش تناكو ضرالاىلا ءامدلا نم ىو تابقأف اماقو ءامعلا ىلا اهعفرو

 هحانح نم ةشيرب ةحفن سلبا أ ثيح هندش تناكلاشو قئالخلا ند اهفنه تاف ةوعص اف حاصق ةيكاطنا | باب

 “ اماع هللادقلخ ىتاا هلروص ىف ليربح ( ىريتشا») ةيلارخ ئصقأ ىلع ههرضف ,سدقملا ثيب باقعا نه ةبقع ىلع

 ىلا ليريح (اندمت) ةعباسلا ءاعسلا ىف لاقبو سمثلا علطع ( ىلغالا قفالاب وهو ) نس قلخا 5 ةروص ىف ىوتساف لاقو

 لب ( ىندأوأ ( برعاا ىسق نم ( نيسوق باقناكف ) برقتف ( 0 ( هنرىلا د لاقو سو هيلع هللا ىلص دم



 ممعلاو ةروس) ١ وح 8

 قيقحتو لاصتالا ةكلم ليثك دوصقملاو نوديزبوا ىلاعت هلوقك كربدقتا
 ءرامضاو هللادبع # هدبع ىلا 98 ليربح « ىوأف 9 سبلملا دعبلا قي هيلا ىحوا

 ميذفت هفو ليربج 4 ىحوأام # اهرهظ ىلع هلوقك امولعم هنوكل ركذلا لبق ||

 نباف ةشئاعات تاونات حتا قورسم 8 ىورف ةب الادذه ىنعم قءالغلا فاتخا

 ةروصويف هني ؛ ناك ليربح كلذ تلاق 1 و باق ناكف ىلدتف اند مهلوق

 نيه !!فدعرخا قفالادسف هتروصىهىتلا هتروصىفةرملا هدهىف هان أهناو لجرلا

 1 هلوةىفو قدأوأ نيسوق باق ناكف ا هلوقؤ شيبح تدذنعو

 دوعس ننانااهلكابف لاق ىربكلا هنر تانآ نم ىأردقل لؤق ىفو ىأرام اوفا

 ىأر ىرخأ ةياوريف داز حانج ةئاقس هلمالسلاو ةالصلاهيلع ليربج ىأر لاق

 | ىندأوأ نيسوق باق ناكف ىلاعت هلوقىف ىراغلاو ماسمدحرخأ هتروصف ليربج
 قفالاب هلاوتسا دعب ليربج اندمث ةي'الاىنعم نوكياذهىلعف ىحوأامءدبعىلا ىحواف
 ىندأوأ نيسوق باق هنم ناكف ماسو هيلع هللاىلص د ىلا ىلدتت ضرالانه ىلعالا

 هرب دقت يخأتو ميدقت مالكلاىف لبقو ةداتقو نسحلاو سابعن.الاق هو ىدأ لب ىأ

 هللا لصد نم لجو نع برئااند مث نورخآ لاقو وندلاببس ىلدتلانال اندف ىلدنمت
 نيت ىف درو دقو ىندأوأ و هنم ناكّتح هم ىلدق ماسو ةيلع

 أ ١1 .ىءاّتسا

 ةزعلابر رابلا اندوسنأ نع ا هللادبعنب كب رش ةياورنم جارعملا ثيدح ىف ٍ

 | ىلدتلاو سابعنبانع ةملسىبأ ةياور هذهو ىندأوأ نيسوق باق هنم ناكى تح ىلدتف
 نيم !| نيب عا هءاتكف قالادبع ظفاخلالاق ماسو هيلع هللا ص ىنلا ىلا لوزئااوه

 لخافلاب هيفىأو ةلوهحم ةدايز هبف داز دقو كرش ةياور نم :سنأ تيدح ركاذ

 ا تا بتاهش نتاك نينقتملا ظافحلا نم ةعاج ءارسالا ثيدح ىئور دقو ةفورعمربع

 رخاو مدق كبنرش ةياورؤو هدأ اع مهنهذحأ تأب لف سنأن ع ىنعي ةداتقو ىلاثيلا

 اند كاكا لاقو ثيدحلاف كي رش ةدايز نم لطفالا اذه و يدع صققنو دازو

 ع

 باق هئم ناكف دوال ىوهاف ىأ ىلدتف لحو ع هنار ع 7 هيلع هللا لص دمح

 .٠ ِء ع -

 ١ رادقم 1 هلع 00 دعو ني ناك هن اربخاو سوقلان د راو ملا ثدح هائعم

 اذار اذا اناك برعلا نه نيفيا نا هلصأو برقلادك ان ىلا "رانا مدعو 01

 نارهاظتم امهناكلدن نادي رب امهشيب اًقصلاو امهيسوش احرخامهني دهعلاو ءافصلا دَقَع

 ا سعارذ ردق نيسوق باق دوءسم ن هللا دبعلاقو ةيحاص نع امهنم دحاو لك ىاحب

 0 ىأ 3 اج وأ #3 رق لب ىنداوأ سيش ساق ند اهب سان ىتااعارذلاسوقلاو

 سابع نبا نعو « ىحوأام لسو هيلع هللاىلص دم # هدبع ىلا وف هللاىجواف
 ١ هير هيلارحوأام سو هيلع هللا لص هللالوسر ىلا ليربج ىحوأ لاق امهتع هللاىضر

 | كلانمفرو هلوق ىلا ىو او اهني هادحي ملأ هللا وأ ريب> نب ديعس لاقو ل

 جادقمو غل ىلع اوبطوخ

 اذه نواوش مهو مهم“

 ص 0 نير ردق

 (ىحوأف) ىندأ لب لقو
 مالسلا هيلع ليربج

 هللاد.ع ىلا ( هدبع ىلا ) |

 0 هعمال رمل ناو

 كرت ةلومك يتبادل
 حس وأ ام ( اهرهظ ىلع

 ىحوأ ىذلا حوال ميخفت
 نا هيلا ىحوأ لبق هيلا

 ءاسالا ىلع ةمرع ةئحلا

 تح مثالا ىلع واهلخدت ىح

 كتنأ اهاىدت

 ىحوأف) سوق فصنب ىندأ

 (ىحوأ ام) ليربج (هدبعىلا
 مالسلاهيلع دم هدبعملا

 ىلا ليربج جوأف لابو
 مالسلاةيلع دحودبع ىلا

 ىحوأ ىذلا ىحوأ ام
 دي دبع ىلا جوأة لاش و

 ىجوأ ىذلا



 اح رص لوم رباط ءآرام ١ ٠ ١ و (ىأرام)دح !نوارسشما اوعباسلا ءزدلا) داؤن(داؤفلاب ذك ام)

 أر ال هداف لاق 1

 كلذ لاقواو كف عأ مل

 ىنعي هف ع هنال ايذاكناكل

 هبلش هقرعو ةهئيعب هأر

 قحءآرامزاىف كشيملو

 هناحمسهللاوه ىبرملالبقو

 هبلش ليقو هسأرنيعب هآر

 هنولداعتأ ) هنوراقكأ (

 ةلداحلا وعو) ءارلا نم
 ةقانلاىرسع نم هقاقتشاو

 نيل داعملا نمدحاو لكناك

 هنو رّمف ا هبحاص دنعامى رع

 بوقءيو ماخ و ىلءوةزج

 نم ءارلاف ولع
 نم هيفالو هتنرف هتءرام

 (ىربام ىلع) لاق ةياغا | ىنعم

 هتيلع لوقتاك ىلعب ىدعف

 هنورتثأ ليقو اذك ىلع

 هتبسح لاب 9 وروجتنأ

 هتندعتو هندحجاذا 0

 بهذم ىلعالا عدتال ىلع

 نيمكتلا

 ميسو هيلع هللا ىلص د

 قار دل )ا يار

 ىأر لاقيو هبلَش هنر

 ءرصبب لاقبو هدا وفهد
 الف مسقلا باوج اذه 1

 مالسلاهيلع ىنلا مه ريخأ

 ( هنورقفأ ) لزنف هوبذك
 ( ىرءامىلع 0 هر دكت

 هيلع ده 2 دقام ىلع

 ٌتلالاب تأرقناومالسلا

 ىأر دقام ىلع هنولداتفأ لوق

 م 75دك -
: 1 

 أ قأك ىوقلاديدثب ىنملا وهو ىلاعت هلل اهلك رئاعلا لبقو هيلا هللاوا هب جونلل |
 ” لإ ر ةارشإ هيذجت ديلدتو هتنكم مقرب هنم هوندو نيثملاةوقلاوذ قازرلاوه هلوق أ
 لات هللاو لئاربج ةروص نم ءرصبب ىأر ام ىأرامد افلا بذك امإ# سدقلا بانج |

 هنم لة مث باقلاب الوا كردت ةيسدقلا رومالاناف هل ءاكحاع هرصب بدك ام ىا

 هبلقبهف ع هنال ابذاك ناكل كلذ لائولو كفرعا مل هآرامل هداؤفلاقاموا رصبلا ىلا '
 ةالصلااهيلع هنا هيلع لدرو ابذاك الخ نكيمل ىنعملاو هبل هآراموا هرصبم هآر 5

 ملو هقدصىا بذكام ”ئرقو ىداؤش هتيأر لاقف كبر تيأر له لئس مالسلاو

 هقاقتشاو ةاداحملا وهو ءارملانم هيلع هولداصفأ 45 ىربامىلع هنوراقفأ  هيفكشي
 بوقءوىلاسكلاو ةزج أرقو ههبحاّص دنعامىرع نيلداهعملا نم الكن اذ ةقانلا ىسح نه

 هدحج اذا هقح هارع نم هنودحجتفاوا هتيرف هتنرامنم ءارملاىف هنويلغتفا ىاهنورقفا

 مصخلا ةبلغ امهلعش نادصقب دحاجلاو ىراملانؤ ةيلغلا ىنمم لعفلا نيعضتل ىلعو

 ىتح مالا لعو تنأ اهلخدت ىتح ءايبنالا ىلع ةمرحم ةنجلانا هيلاىحوألبقو كركذ
 بذكام ىأ ديدشتلاب“ئرق 6 داؤفلابذك ام 8# لجو نع هاوق # كتمأ اهلخدت |

 '”ىرقو هققحو هقدصلب ةلبللا كلت هنيعب ىأ # ىأرامإإل ماسو هيلع هللا لصدخم بلق
 ىلا 4 2220! ذك ام ىدملاو هقدص لب. هر ىذاادجت مآوف بدك ام ىأ فيفخلاب |

 ةشئاعو دوعسنباو سابعن.ا لوق وهو ليربح ىأر ليقف هآر ىذلاىف اوفلتخاو
 وهو هداؤفىف هرسوصل لعح ليقف هنو رلا ىنعم ىف اوفلتحا مث لحو 2ع هللاوه ليقو

 لاق ىرخاةلزن هآر دقلو ىأرام داؤفلاب ذك ام سايبعنءانع 6م سابعنبا لوق .٠ ماجا 0 5 ٠

 كلا نأ ساأ لوةوهو ةقيقح هن.عب هآر هنا ىلإ ةعاج بهذو نيترم هداؤفب هآر

 لاق سابع نبا نع ةمركع ىورو لجونع هير دي ىأر اول. ةمركعو نسحلاو |
 ةيؤرلاب اد ىنطصاو مالكلاب ىسوه ىنطصاو ةلخخلاب مهارباىئطصا لجو ع هللانا
 هآرو نيتسم ىسو٠ ملكف ىسوهو د# نيب همالكو هتؤر مسق هللا نأ بعكلاقو

 هللا لصهلا |لوسر ري مل لوقت ةشئاعتناكو اذه نملوطاب ىذمرتلاهح رخ !نيتسم دهت

 له هامأاي ةشئاعا تلقلاق قورسمنع ليربج ةيؤرولع ةيآلال متو هبر ملسو هيلع

 ايلا لقد نم ثالثه تنأنأ تلقا ىرعش.فقدقا تلاقف هر د2 ىأر
 راصب الا كرديوهو راصب الا هكردن ال تأرقم بذذك د مو هبر يا ادعدأ كن دح نم

 ا 10 ا ءارونموأ اجوالا هللا دماكي نأ ربثبل ناكامو دينا يطالاوعو
 ضرأىأب سفن ىردتاموادغبسكتاذام سفن ىردتامو تأرق مث بذكد قف دغىفام ملعيهنا
 نم كيل الزن ام غلب لوسرلاابمأاي تأ ق مث بذكد قفا سعأ 3 ادن كيدح نمو توك

 تاأسلاةرذىبأن ء(مإل نيعختلا ىفءاجر أ نيتيم هتروصىف ليدبج ىأر هنكلو كرر
 هنوراقفا إف ل>وزع هلوق#هاراىنارونلاقشب رتيأر له ماسوهياعهتلا ىلص هللا لوسر

 فصاولاة ودب ىرسأ نيحءواداح مهلا كلذو ىربامىلع هنولداوهف أ ىنمي 4« ىربام ىلع

 مانا زر



 ) ةلزن ) مالسلا امبلع ه١." و- ليربجدح ىأر ( كر دقلو

 | تيصنو' ةرملا ماقم تمقا:لوزنا|ّنم ةلغف ىرخا ةسم.# ىرخلا ةازن ءاردقتو

 ْ وندلا وكرم و ءالكلاو وندو لوزتب اضياتناك ةرملأ هدهق ةيؤرلا ناب اراغعشلا اءمصن

 | ىتنهد دارملاو ردصملا ىلع اهيصنو ىرخا ةلزن الزان ءآردقلو هريدقت لبقو قبسام
 ظ الانا يع املا ىهتنب ىتلا 46 ىهتنملا ةردسدنع ف ةريخالا ةرملا نع ةبسرلا

 مهنال قيال ةرش ىهو ةردسلاب تببش اهلعاو امتحن نم دعصيو اهقوفنم لزتناموا
 ةنلا 25 ىوألاةنح اهدنع 9 ةعباسلا ءامسلاىف اهنا اعوقم ىورو اهلظىف نوعمتحم
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 ٠ هنواداحمف أ ىنعملاو هنهواداحامم كلذريعو قيرطلاىف انريعنع ا نسدقملا تو

 | مهلاعاوقث

 | ليربج ىأر ىنعي 46 ىرخأ ةلزن هآر دقلو إف هلعومآ راع هعفدهبنومورت الادج

 | ةمنيتممهتروصىف ءآرهناكلذو ىرخا ةلزئءامسلان مال زاناملع قلخ ىتلا هتروصيف
 ىأرلقىرخأةلّزن آر دقو ةررغى أع (ما)' يتللاةردس دنع

 | ملسو هيلعهتلا لص ىنال تناك هناوهىرخأ ةلزن ىندي سابع نبا لوق ىلعو ليدبج
 | ةلزن ةجرع لكل نوكيف تاولصلا دادعانم فيفغتلا ةلئسمل تاحرع ةليللا كلتف
 | هنادنعونيترم هداؤش هيرىأر هناسابعزب.انع ىورواهضعب ف لجوزع هير ىأرف

 ظ ىرسأامل لاق هنع ىلاعتهللا ىذر دوء#هنبانع (م) * ىهنملاةردس دنع 00 ةئيعيمأر |

 ْ املاو ةسداسلا ءامسلا ىف نهو ىهنملا ةردس ىللاهد ىهنا سو هيلع هللا لص هللال وسر ١

 لاقو اهنع ضبقنف اهقوفنم طبمامىجش اهلاو اهم ضبقيف ضرالام جرعيام قيل
 قئالكا لع ىهنءاهلاىذمرتلا ةياورىفو بهذ نم شارفلاق ىثغيام ةردشلا ىثغيذا

 ةعباسلاءامسلا ىلا ىبدعص مثنيعتصلا ىف برخملا جارعملا ثيدح ىفو كلذ قوف مهلملعال
 لاق ةلدفلا ناذ اك اهقرواذاو رجه لالق لئثماهقمناذاذ ىمتنملا ةردسىلا تعفر لقمث

 ىلاهرك ذوةعباسلاءامسلا ىلااش ج رع مثلاق سن أثيدح نم اسدا رفأف وىهتنملاةردسمده

 اهشغالق لاق لالقلاك اه ركاذا وةلبفلا ناذ اك اهقرواذا و ىهنذملاةردسىلا !اىببهذمئديفلاقذأ ١ ١

 لاقو امسح نم اهعل لأ 0 هللا قلخ نه دحألف تريغت ىثغام هللاروت نه

 ١ ةرذس ابنا اقف نضال أو قتلا ةردسؤرع 139 اعنا 0 فاسينب لاله

 بيغ اهفلخامو قئالخلا لع ىبت اهبلاو شرعلا ةلج سور ىلع شرعلا لاو
 تلاق ركبىبأ ثني ءام“أ نعو لجو نع هتلاالا هلبعيالا

 لاقوأ ةنس ةئام اهنم نئفلا لظّف :لكارلا ريسن لاقف ىهتملا ةارددس ك1 سو

 هحرخأ لالقلا اهرمث نأك بهذلا شارف انف بكار فلأ ةئام اهلظب لنا ١

 0 ناولالا مج نم راثلاو لاملاو ىلا لمحت ةرحم* ىه لتاقم لاقو ىذمرتلا

 ىتلا ىبوط ةرمهش ىهو ضرالا لهال تءاضال :ضرالاىف اهنم تعضو ةقرو نأ

 هيلعدللا للص هللال وسر تدع

 ع

 ىوايىو أملا ةنح سابعنب أ لاق 4 وال ةنح اهدنع »م دعرلا ةروسوف هللاهرك ذ

 3 ىثفيامةردسلا ى هفيذا) 0 ءادهشلا حاودأ اهلا ىوأيل قو ةكئالملاوليربج اهلا

 2 ع 5
 ىرخا ةمسم ( ىرخأ ( رمعلاو ةرود_س

 دارنا تيس لوزا نم
 ةصوه ىذلا فراظااسصن |

 نوما ةارقلل مسا ةلءفلا نال

 523 تناكف. لمفلا

 هيلع ليج هيلع لزن ىأ
 ىف ىرخأ ةلزن مالسلا
 اهاع 1 ةسفن ةروص

 دنع ) جارعملاةليا كلذو

 روهجلا ) ىهتنم اة رن

 ءاوسلا ىف قرن ةرمثاهنا ىلع

 ش رعلانيع نع ةعباسلا

 م قع ئيمللاو

 اهناك ءاتولاوأ ءاهتنالا

 اهرخآو ةنجلا 00

 ةكقالم الع ى 0 ايلاو

 نكح معالو مهريع

 1 لقو 5 ا

|| 10 

 لا قو نوقتملا املا ريصنإ
 ءادجشلا حاورأ اهلا ىوأت
 (ىشغيام ةردسلا ىثشذا)

 ىع ( هآردقلو )

 مالسلا هيلع دم ىأر
 م”ائش هير ر لاه ول ايريح

 (ىرخأةازن)ءرصب لاقو
 ىلا ريع ىرخا 5

 ةرد_س كنع 0( ا كربخأ

 لكابلا ىهش ىتاا ( ىهتنملا

 لس ع ىنو برقه كلم

 11 لع املا ىمأب لاشو

 دنع د (كان) ساو لاو

 (ىوألا ةنح ه1 هيدا



 ةانلا نفشدا كر ىأ

 ريبكتو ميظءتوهو ىشغيام
 2 رع دقف ماد م

 نم اهاشغيام نأ ةرابعلا

 ةمظع ىلعقلادلا قئالخا

 ءاشأ هلالحو ىلاعت هللا

 ا ليقو فصولاارب طيخحال

 نم ريفغلا ملا اهعاشغي

 ىلاعت هللان ودب ةكيالملا

 شارف اهاشغي ليقواهدنع

 ) رصبلا غازام) بهذلا

 هللا لص هللا ل وسر رضي

 ةيؤرنءلدعام ءاسوهيلع

 اهتيؤرب سعأ ىتلا بئاجعلا
 امو (ىفطامو) اهنمنكمو
 دقل ) هتيؤربس أ امزواح

 نم ىأر دقاهتلاو (ىأر

 تاي آلا(ىربكلاهبر تايآ
 اهامظع اهاربك ىه ىتلا

 ءاوسلا ىلا هب ق رني> ىنعي

 توكبملا» تتاح 41

 لامام ) رصبلا غازام

 هيلع ده رصب رصبلا

 الا_ثالو انيعإ مالا

 | زواجتام(ىتطامو)ىأ راع
 هل ليربي_ح ىأر ىأراع

 | ( ىأردقل ) حانج ةئاق-

 نمر سو هيلع هللا لصد
 نم ( ىربكلا هر تايآ
 : 1 ا ىأ ىربكلا هير تئاغ

 ىماظعا ل هئدعل ةآ هنأ سابع نبا نع ىورو نييلكتملاو نيثدلا نم ةعاج بهذ هنااو ْ

 0: ده ععب1171>ٍِ

 همك ٠١ و « نورسثعلاو مباسلا ءزملا م

 | ةكف الملا نمريفغلا ىلا اهاشغي ليقو دع اهيصخحمالو تعن اههنكيال ثيح اهاشغي املا |

 ءآراعإسو هيلع هللا ىلص هللالوسر 20 لامام رصبلا غازام 00 اهدنعهللا نودع |

 بئاجعلا ةيؤر نع لدعاموا انقيتسم اهي انايثا هتبثا لب هزواجتامو 4« ىتطامو 9 |
 ىربكلا ىأردقل هللاو ىا#ىربكل اهءرتايآ نمىأردقتا 8فاهزواجامو اهتيؤرب ساىتلا

 نا زوحنو ىثأراع ةينءملااهناليق دقو جارعملا ةليلةيتوكلملاو ةيكلملاهيئاسعو هتايآ نم ١

 ةددزم نموا هبر تايآ نه أيش ىا فوذحم لوعفملانالعتاي الل ةفصىربكلانوكت ْ

 0000 ل0 (ايرتلا لاثمأ ةكئالف اهاشد ليقو بهدم شارف دوس نا لاق 1

 ىلاعتهللابح نم ةكئالملا اهَيْسْغو قالخلا رون. اهشغ لبقو الع نءش ىتح رويطلا

 © ىتطامورصبلا غازام ظ لجونع هللا عسي 111 اكل اهنا ةقروب لك لخ تيل

 ةسدقملا ةرضحلا كلتىفو ماقملا كلذىف سو هيلع هللاىلص ىنلا رصب لامام ىأ

 سو هيلع هللا ىلص هدأ صو اذهوهبأام ل ةوىأرامزواحالو الاعثوانيعةشرمشلا

 ىشغي ىذلا ناانلق نادي آلا ىنممىفو هد ساام ىوس ”ىش ىلاهب تفتلي ملذا فيرسشل !ماقملا كلذ ىف
 مو هيلعهللاىلص هيدانايب هيفو هبلغتشيملو هيلا تفتلي لىأ بهذ نم شارف ةردسلا

 ظ لاق ثيدحلاف قوريو ةزءلا بر روت وره ليقو اهءلع نعش ىح نايرغلا لاثمأ

 ١

 ا

 هيفف ةزعلابر رونوه ةردسلا ىثغي ىذلا اناق ناو دوصقملا نع ه رصب عطقب ملذا

 ريغب لغتشي ملو ةرسيالو ةنع هنع تقتلي مل سو هيلع هللا ىلص هنأ ايهدحأ ناهحو

 ىسو»«نع ريخأ اك ةيشغالو ةقعصب رصبلا غازام ىتاثلا هجولا رونلا كلذ ةعااطم

 هرظنعطق لبج ىلع هون رهظو ةزعلابر لحن املهنأ كلذو اقءص ىسو» رخو هلوق
 | لوقملاديفراحم ىدذلا مظعلا ماقملا كلذىف تبث سو هيلعدللا ىلص انيبنو هيلع ىثغو

 ا هلع هللا ىلص ائس ةوق لح وْنع هللا م صوف راصبالا هيف لع مادقالا هش لزتو

 دهتل 98 ىلاعت هلوقو ىنطامو رصبلا غازام ىلاعت هلوش ميظعلا ماقملا كلذىف اسو

 تايآلا !سو هيلع هللاىلص هللالو_سر ىأر ىنمي « ىربكلا هير تايآ نه ىأر |
 ن ىار ديلا هاك ليقو هعوج روءريسم ىف ةلبللا كلت ىأر ام دارأ لقو ماظعلا

 هنر تايآ نم ا دقل لاق دوعسم نب هللادبع نع (م) ىربكلا ةياآلا هدر كالا

 1 تايآنم ىأر دقل لاق هنع ( خ )حانج ةئاقس هلهتروصىف ليربح ىأر لاق ىربكلا

 ,اىسلا قف كاش 00 افرفر 6 لاق ىربكلا هنر

 مد لصف رجم
 | لهو ىرخا ةازن هآر دقلو ىلاعت هلوق ىنممىف ىواونلا نيدلا يم يتلا مالك نم

 | ةشئاع هتركناف ءارسالا ةليل همر ماسو هيلع هللا ىلص انيبن كا 6 تير ماما ا
 : ع 0

 دوءعسم نبأ نع روهشملا وهو ةعاجو ةريره ىبأ نع هلثم ءاحوو ماسسم مي“ ىف مقواك

 «(هلثمو)



 ؛! معلاو ةروس) ١ دع ٠١ همس
 نا نع ا ىلع فلح ناكو ندملاو بك و بدق أ نك ها ١

 ىرعشالان 5 ع تاالاقملا بادنعأ يحول بتحن دجال 0-1 رهبأو دوعسم

 مخاوليلد هيلع سيل لاقو اذه انكاشم ضعءبفقوو 1 هنا هباحص أ نم ةعاجو .

 ىلع لياد اهايا ىموم لاؤسو ةزئاج ايندلاف لجو نع هتلاةيؤرو زئاج هنكلو |
 هيلع هللا ىلص انيب ناىف اوفلتخاو هبر ىلع عنتعوأ زوجام ىن لهجالذا اهزاوج '

 سابعنباودوءسم نباو دحنب رفعجىلا لوقا| اذه هضعب !نعو هلك هنا نيملكتملا ' ْ

 نيب مسقنم ىلدتلاو وندلا اذهنأ ىلع رثكالاف ىلدتف اندمث هلوقىف اوفلتخا كلذكو' 1
 ىهتنملا ةردس نهوأ رخآ آلا نمامهدحاي صتخو أ ماسو هيلع هللا ىلصىتلاو ليربج

 سوند هلأ مهريغو دي نب رفعجو بيك نب دو نسحلاو سابع نبا ركذو
 ىلدتلاو وندلا نوكي لوقلا اذه ىلعف هللانموأ هير ىلا إسو هيلع هللا ىتلا

 0 هلدحالدربا ٠ نم وندلاد2 نء ر رمح لاقاك لب ههحو ىلعسما لوس 7

 قارشاوهءدل هتازنم مظع روهظ هنم هنرقو سو ديلع هللا لص ىف ىلا ون د ىنعم نزكف

 هيلع ءاوس علطي ملام ىلع هتوكلم رارسأو هببغنم هعالطاو لعالسرلع 1[

 باق ىلاعتهلوةنوكيو هيدل ميظعااهاضفو هرب مظعو كلذ راهظادل ملاعت هللازم وندلاو ا

: 

1 

ٍ 

 ةقيقللا ىلع فارشالاو ةفرعملا حاضياو للا فطلنع ةرابع انه ىندأوأ نيسوق

 مالك ر خآ اذه ةلزناا ةناباو ةبغرلا ةباحا ناكل سو هيلع هللا لص ائينب نه

 ةيورلا تانثا راتخا هناف ريرهعلا بحاص امأو نيدلا يح مشلالاو «ضانع ىغاقلا

 ثيدحوهو اهنم ىوقالابالا كسقنال نكلو ةريثك تناك ناو ةلئسملاف ججملاو لاق

 هللاىلص دمحم ةيؤرلاو ىءومل مالكلاو مههاربال ةلخلا نوكت نا ٍنوبجلأ سايعنا
 هلابك دي 6 له ساعن.ا لكس لاق ةمركع نعو نيءجأ مهلعو سو هيلع

 نس ء ةداتق نع ةبع 0 هنن سان ال داتساب ىور دقو ' لاق هير مسو هيلع ٠

 سو هيلع هللا لص دمحم 1 دقل فاح نسكلاناكو لحوْع هير دح ىار لاق

 عوج رملاواهملاعو مار ريح سابع نءا ثيدح ةلئسملاؤ لصالاو لحوْنع هنو 3

 هللاىلص دمع ىأر له هلسارو ةلئملا هذهىف رعنبا هءحاردقتو تالضعملاق هيلأ

 ةشئاعزال ةشئاع ثيدح اذهىف حدقإالو هآر هنأ هريخاف لجوْع هنز ملسو هيلع

 ةلوأتتركذام ترك اعاوىر رأمل لوش ماسو مانا لس ىنلا تعمم اناريخم ١

 لسرتوأ باح ءارو نموأ انجوالا شادنلكي نأ رشد ناكامو لاع هللانو

 نكي مل مهنم هريغ هفلاخو الوق لاق اذا ىباكلاو راصبالا هك ردتال هلوقلو الوسر

 ةيؤرلا تايثاب ةلئسملاهذهىف ملكتهناسارعنء!نع تاياورلا تدق اذاو ةجح هلوق

 مهاب قلتي اعناونظلاب ا كرد اممتسيل اهنال اهتايثا ىلا ريصملا بجو

 دقودامتجالاو نظلاب ةلئسملا هذهىف ملكت هنا سابع نباب نظي نأ دحازيحسد الو

 ند ملعاي اندنع ةشئاعام سابع ناو ةشئاع فالتخا ركذ نيد دشارنب رمعه لاق

 © نع 2 لح وا



 ىزعلاو تالل ا متيأرفأ (

 لهأاي نونظتفأ( مني رفأ)

 (ىزعلاو تاللا) نأ ةكم

 ىرخالا

 ا
 هل .(نورشلاو عباسلا ءزجلا 1

 ' هللاىضر ةثئاح جاجتحا امأ لوقنف اهنع باولا مضونسو تايآلا نم طابنتسالا |

 اًدهو ةطاحا ريغب ةيؤرلا ىندنممزليال ةطاحالا فني صنلا درو اذاو ه.طاخحال ىلاعت |
 نأ رشبل ناك اموىلاعت هلوقب اهجاوهحا امأو هراصتخا عم نسحلا ةياهنىف تاوجلا

 | دنع ججارلا نأ لصاخلاف نيدلايمع عيشلا لاق ةيؤرلا تابثاف ريرحتلا بحاص ' مالك اذه ىناناا ىلع مدقم تبثملاو هريغ ءافنام تبث سايعنبا نامث سابع نبا نم

 هناحمت همالك نوعم لب مالكلاب مها رهاح ريغ هانعم هريغو ىدحاولا لاقت باح ءارو |

 ىلعلديو عضو نع اعضوم لصش اياح كانهنأ دارملا سيلو هنوربال ثيح نه |

 ىنبالام تعمس ىنوكل عزفلا نم ىرعش ماق هانعف ىرعش فقدقل ثيدحلا لوأىف |
 هلوقوىسفن تزأعثاو ىداحرعشقاو ىرعش فق ىلا راكتادنع برعلالوش لاش نأ |
 ةزمهلا مقيو رون نيوتن وهف الر[ هقول رد ىأ| ثيدحف لانو ةنلغ طا لم |
 ريوضلا ىدرواملا لاق ءارأ فكف روت هباح ءانعمو ةحوتفملا نونلا ديدشتو 5 ١

 ءاعاب ةدانلا ترحاك ةيؤرلانم ىتمنع رونلانأ ىنملاو ىلاعت هللا ىلع دئاغ هارأىف |
 ١ : لا يك د ع . 9

 ارونتيار ةياورىقو هتنيو ىنارلا نيب تلحام كاردا نم اهعنمو راصيالا راونالا

 هدبعت شبرق تناك ةلحب لبقو تئاطااب تاللا ناكو ”ىش ةزعلاب راج فصو ىتلا

 ئّؤعلاو تاللا متي رفا ل

 ' نع عاعللابالا هنودخأيال اذه تاثاو مدقت ام هريغو سايعنبا ثيدحل ءارسالا
 | ةيؤرلاف نمل ةشئاعنامث هنقككشت. نأ ىتبخال ام اذه ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 ١ ىلع ت دقعا اعاو ةنرأل نإ ثيدح اهعمناكولو ماسو هياء هللا ىلص هللا لوس ر نع ثيدحم

 هللاوةطاحالاوه كاردالاناذ رهاظ هءاوحق راصبالا هكردنال .ىلاعت هلوَش اهنع ىلاعت

 ةيؤرلا عم مزليال هنن اهدحأ٠ هحوأ نم هنع باوجلاف.ةيآآلا امحوالا هتلادملكي

 ماعمنا ىناثلادجولا «مالكر يغ نم ةيؤرلا دوحو زوممث ةيؤرلا لاح مالكلا دوحو
 ىجولاب دارملانا ءاذعلا ضعب هلاقام ثلاثلا هحول ه ةلدالا نم مدقت اع صوص

 دارملا آ ىلع روهخا نكل الم ناكناو لوقلا اذهو ةطساو ريغ نم مالكلا

 نموأ ىلاعت هلوق امأو احو ىمعنس امهالكو مانلاىف ةيؤرلاو ماهلالا انه ىجحولاب

 0 ا ااا ااا

 1001 ا

 ةشئاع لوقو ملكتملا ريم ثدح باح ءارو م عمسام ةلزيع وهف ود ديدحن

1-2222 

 00001 متلو ءارآناروتداذةياورؤو هريعوأملو شل زوتلا تير هاضَم

 نمروتلاذا ارون هللا تاذ نوكتن أل يحمملا نءولاعفالا تافص نهنوكفدت ور نم عناملا

 لجو نعهلوق # ماعأهتلا ٍ نيإمل ات أءيج بهذم اذه كلذ نعىلا تهّتلاو ماسحالاةاج

 اهلاوقتشاو امنودبعي ةهل 1 اهوذختا مانصأءامسأ هذه « ىزعلاو تاللا متيأرفأ
 زعالاثين اتىزعا!ليقوىزعاازن زعلان هو تالل اهّنلا نم اولاقف لوو زع هلا ءاعسا نم ءاعسأ

 ةمظعلاوةردقلا نءاهل لهدهللان ود نمامودبعت ىلا ةهل الا ده نع انوريخأ ىعملاو



 فئاطلاب فرقثل تناك تاللاف مهل تناك ماصا ىه # ىرخالا ةثلاشلا ةانمو
 نوذوطي ىا هيلع نوولي اوناك منال ىول ند 0 ىهو هل شرقا وا 6 ١

 ل اوناك نافطغل هولا 00 لح روع

 اهلصاو ؛اهمطقف ديلولا نب .دلاخ مالبلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ايلا 5
 هئمطق اذا هانم ن م ةلدؤ ىهو فيك وأ ةعازخ ولي دهل تناك رص ا نعال ثدب 1

 مهيأ 1 | نم ةلدفم ةءان هريثك نءاأرقو ىمدتمو نيبارقلا اهدنع نوحند اوناكمهئاف

 ريطإ هلاوتك دك [ الل ناتف 4ص ىرخالاة هاما هلوقو اهب اكربت اه دنع ءاونالاز ور طعس ١

 تايالحر تالل اناك لاق امّمءهللا ىضرسابءنبانع « خال ديدشتلاب تاللاىرقو | '
 ةكيتل ا اج سار رق نك لدقو هلودعإإ هربق ىلعاوفكع تامالك لق جالا قولا

 نطبب ناكو جالا مطيفاسيحذ طن مث اهلسرعمجو طقالااممذخأيو نمسلا امنه السي

 ناكو ممَءْنب ةهرص هإلاقب فيقثنم الجر ناكل .ةوتاللاوهو هودبع تامالث ةلخن

1 

 يو ,

 يرش انناود قلك رلا تامالث مق وسأدب تلتف برعلا هيتأتف ةرذطح ىلع هعضيف ن وسلا السي []
 امنودبعياوناكنافطغب ةرمت ىه ليقف ىزعلاامأو تاللا عضوم ىلع فئاطلا ترفاهل زانممملا

 لوب او امضي لي اهعطقف ديلولا نب دلاخ 0 و هيلعهّلنا لص هللا ل وسر ثعبف

 كناهأدق هللات ا .٠ 10 رفك زعاي

 نا لاشو اهسأريلع اهدب ةءضاواهليون ةيعاداهر عش ةرشان ةناطيشامم تحرخف ْ

 م تيأراملاقف تَأَر دام لاقفاتمطقدق لاقف ماسوديلع هللا ىلص ىنلاىملا عجر ادلاخ
 ةئايرعتأ لسا ارم تحرش اهاضأ تعلو ا لوءادبعو اهدوات 5 لاف

 نلو ىزءلا كلت لاقف كلذب هربخاف .ماسو هيلع هللا ىلص ىنلاىلا عج دما اهلتقف

 مهل اهعضو نافطغل م مم 0 كدت ىأرفةكممدقدنا ل قو ىبافطغلا ملاظ نب دعس

 نادموقا لاقف ةل2 نطب ىلا محرف امني نوفوطي ةكم لها ىأروةورملاو افصلا

 انا لاق ع ان ا “4 نسل هلودشرلا مل اتسنلو ةورملاوافضلا ةكم
 ىذلا عضوفةل ىلا انهق 3 ةورطا ودل رج -حوافصلا نم ارح خان كيذك ركل مك عنصأ

 ةثالثدخا مت ةورملاهذهلاقوةورملان 0 ذخ أ ىذلا عضومت اقصاااذهلاقف فنيل 3 ا
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 ةراصخلا نو ديعإو نيرا نب نوذوط وامك ؟يراذعلاقو ةرثىلاهدت ساو رات ||

 ا ةراحا عقرب سم 1 كم ماسو هيلعدتلا ىلص هللا لوسر متت ىت> ثالثلا

 6 ةانمو 9 هلوةفيقث هدمت ناك ف ئاطلاب تنب ىهلقو اهءطقف ىزعلاب ديلولا

 نول وتاكراضتالا ابنع ىلاتهقلا ىضر ةشئاب تلذو ىدشب كنا ةعازل عار |
 مص كا لو 0 1 لاعملا ته م لقو ديد وددح تناكو 3

 5 اسخلا نم ماد ةانمو ىزعل او تاللالءقو 1 لخأ دا كو ةعاز>و ليدهل ا

 ةثاثلا ىهذاةان تمعن ةثلاثلا **# ىرخالاةثلاثلا ل اهن منو دبع ةيكلا فوجيىف تناك | |

 اهبافصو ىلإ ةيظعلاو ةردغلانم اهل له لحوْنع هللانودنم امودبعت ىتلا ءامشالا هذه نع 50 .أىأ ( ةثلاثاةانمو 1

 فيقثل تا كك تالاف تاكو .؟ مجعااو 5 ةروس ١ ىهو مهل مائصأ هك ٠ ال ةانمو ىزعلاو تاللا لاا

 ةلحمب تناكلبق و فئاطلاب

 ةلعف ىهو شارف اهديعت

 نوواي اوناكمهنالىول نم
 ءدامنإا ن 0 ,و الع

 ناقطلا تناك ىزدلاو

 ثبات اهلصأو ةرعمىهو
 نب دلاخ اهعطقو ْنعالا

 6 رع ةانمو ديلولا

 ليقو ةعازخو ليرثها
 ةانم تيم اهن اكو فيقثل

 تراك فناسنلا ءامدأ نا
 قار يأ اهدنع ىتع

 ءوالان ع ةلعفم كم ةءانمو

 اهدنع نورط#-|وناكمهناك

 (ىرخالا) اماكربتءاونالا

 ا مد ةفض
 هلوقك رادقملا ةعيضولا
 مهالوال ,هارخأ تلاقو

 0 مهؤاعضو ىأ
 نأ زوو مهفارشأو

 مدقتلاو ةلوالا نوكت
 ىزعلاو تاللل

 ةكمئالملانا نولوَش اوناك
 لأ تانب امانسالا ةهو

 6 هداع

 نوعزبومهنود.عي اوناكو

 6 هم هللادتع ره ًوادفش هنا
 1 0 0 اان مم و هاو تالا 1

 مكعفنت(ىرخ الا ةثلاثل اةانهو١
 مكفنتال 12 ةرد لا َّق

 كدابع نأ نونظتف ًالاقو

 ىرخالا ىرزعل او تاللا

 مكءفنت اين دلا ىفةثلاثل اةانهو
 ممفنتال لب ةرخآلاف

 1 تا فدل خا

 ليدل ةكع احرص ا < اثلإ امو اهتوديع ن "افطغ اةاعلا ٠ نط ة 6 رع تلا ةىزملااماو اهنو وداع تمتد افئاطإاب



 3 ايللداضلا ترسسكف توعنلا ىف ىلمف الذا 5 ١ ١م ىلعف ىزيضو (زورسشعلا وعباسلاءزجلا هماض اذا هزيضي هزاض

 لثمضوبوهو ضي لبق

 زمهااب ىريض دوسو رج
 هزاض لدم هزأض نم 0

 مانصالاام ( ىه نا)

 حا ل اسال )

 مكنال تايمسم ةقيقملاف
 ديو ا1 ةيهلالان وعدت

 اهل ةانانم ع ع

 متيم ىأ ( اهومتيمس )
 دنز هتعس لاه اهم

 وابا و متنأ) ديزي هتعتو

 (ناطلسن م اهي هلال زن أ ام

 (نظلاالانوعبت نا) ةح
 قح اا مهونالا

 امو (سفنالاىوهتامو )
 دقلو ( مهسفن | هيت

 ) ىدهلاممر نم مهءاح

 هوكرتف باتكلاو لوسرلا

 نم اهتودبعي ةعاز>و

 6 5 ذا مكأ) هللا نود

 م و ل

 8 كك من أو( ىقتالاهلو)
 ا اهوضرت الو

 ) ىزيض زوئسق اذا كالت (

 ىهام ( ىه نا ) ةرئاح
 ةانمو ىزمءلاو تاللا

 مانصأ ( ءامسأالا) ةثلاثلا

 ( كوااو متأاهومتيمس )
 7 لاشو ةهلالا

 ا عؤاباو متنأ 8

 رداع (ابم هللالزن 0

 نم ) اهل 0 روستو اهل

 هيف باتك نم ( ناطاس

 ِ نظلابالا ) نظلا الا ١ ةهاالا الوحل امو ملال ] ا :مو ىز رملاو تدلل نودع | (نوعتينا) م ع

 ' ارسلان راب 3 رقلاق ن نا لا (ىدهلا مه! ند 3 15 لعأ ىف( م هءاح دقاو)ى قالا ىوم ء(سغالاىوهتامو) نيه ربع

 را لا 8 ةيسقأذا كلت 8 6 3 هلوةلىاثلا لوعفملا ا

 , ىلعف ناذ ضيق لمف أي ءايلا سيل 0 كل روذطاوهو زيضلا نه ىلعف ىهوذدنم ا

 | مهلوقلا راكنا 46 شتالاداورك ذلا كلأ
 وهو ةكئالملا لك ايهوا هنأش ن ره تادح

 ةيترلاىف رخأتلا نه ىرخالاوا هيد اني

 يل ماما و هللاتاننةكئالملا

 1 ناوفلي تبن ردصم هنا ىلع هلظاذا هز ًاض نم ةزمهلايريثك نبأ | رو افصو تأي مرسكلاب

 مكنال اهيلع اهنوقلطت ءامساالا ةهولالا رابتعاب ىهامىا مانصالل ريعضلا هيءامساالا ىه

 ْ 2 اهنوقصت

 اهقاقحمسا رابتعاب اء اعتالا !نوقلطيا وناكماذ ةر وك دملا ءام«اللوا ءاعفشو انانيوةهلآ

 ؤ ارا 000 000 م 00 00

 ١

 ا

 ىتلاةفصالوا ةيهولالاىنعم نم'ىشاهف سيلوتةهل ! 1
 أ

 ا

| 

 هيلع مهامزأ م 0 5 0 »ص ءانلا“ىرقو تالا هنن وةلعتل ا ٌ

 نع مهءاحدقلو , مهسفن اد. هتشتامو ١ الطاياره وتو اديلقت قح ا

 1 باتكلاوإ لوسرلا 3 ىدهلا مهر ا

 | لياطالاق ةثالثل تءنانهىرخالا ةثلاثلا 3 ترا ناد ىرخ الام اوارك تلاف |
 ١ ا 6 5 الاف ليقورخآ لش ملو 1 ام كلارك ع الا سور قاؤولاهلاق ْ

 ْ هن اكمذ ةفص ى هلقو ةقلاغلإ5 انمو ىرخالا ىزع ءلاو تالللا 6 أ هريدقت ريخأتو :

 ش

 تاللا نال كلذو بتاسعبترت مانص الاف ا ذه ىلءفةلئل ذلا ةرخأتملاةثااثلا ةانمو لاق ىلاعت ْ

 ا ىهوداج ىهف ةرمحم“ ةانمو تاب ىهف ةرجم* ىزعلاو ىدآ ةروص ىلع افص ناك
 ظ اهوتَأر اذاو يؤ ةرلا قح مانسمالا هذه متيأرله ةيآالا ىنممو بئارملا تايرخأيف
 تاللانا نوعاز 3 أ مب ًارفأ لدو مالو رضتال اع د ةدايعلل مصتالابلا متلع

 ا نولوش ةكع نوكرشملا ناك ليقو ىثنالا هلوزك ذلاركلأ هللا تانب ةانمو ىزعلاو

 ٍ هللالاقف كلذ هرك ىثنالاب رشب اذا مهتم لجرلا ناكو هللاتانب ةكئالملاو مانصالا 1
 | سايعنبالاق 6 ىزيض ةمسقاذا كلت ىثنالا هلوركذلا ركلأ # مهلع اركتم لج وزع

 ظ ةلدتءم ريعءاحوع ةمسقل قو م 2 نودهرت 1 مكبرل متاعج ثدح ةرتاخ م ا

 | مكتأ ىنعملاو ة؟كقابآو متت اهومتيمس ءامسأالا ف مانصالاءذهام ىأ « ىهنا © ظ
 ا ىزعاهضعبل م ملِق ةازعم لقو 0 د وسعالو ةقيقد ةهل 1 تسيل وةهلآ اهومتيعم ا

 ا نولوعلا# 8-2 ىأ هين أطلس: نعام هللا ل زنأام ب ةقيق 0-0 10 اهل نوكيالفاهلةزعالو ا

| 
 أ

 1 ىتعإ## ن رس ال١ ىوجامو# 0 ةهلا ؟اهنامهاوقىف قا ءرظ نطااالان و5 كَ نا سه ةهل ام | 1

 َىن 0 :ىذلاو مما ووش ىدتقخ 3 ع اوءهطول |! ف ومان ل ةداع ع٠ نس ناطرشلا مها ف زاموه ا

  ىدهلا مرن 3 مهباحدتلو ابن 4 كلا ىوغ ةمباتع ءالعرشلا 2 2 اعلا ن نا أ

 ١ ا ال ةدام دل اناو ةهل 1 0 1 0 أ لسرملاو او لزمملا باتكلاب نايلاىأ |

 (الاز



 لاءدتعىلنا ىبرىلاتءحرنئاوهإوق نموأ مانصالا

 5 ءافش نم ىنعام رفاكلاىنمي ناسنالل سيل ىأراكتالا اهف ةزمهلا ىنممو ةعطقنملاأ ئه (ىنمتامناسنالل مأ) هنار

 ( ىلوالاو ةرخآآلاهتلف) ىنااوه نوكينأ مهضعب ىنمتوهلدقو ىف
 مهتءافش ىنغتال تاوععلاى كلمن مكو / ىنع نال ىضئراو ا ار دعوا طءيامهق مكحلاهلو 0

 دحال مجاب اوعفشول | مهترثكو مو. رق عه 0 ذا دانا ةعافعلا لع (ىخرنو ءاشن ا نامللا 0 كعب نمالا انش

 م اوعفش 6 هب اذاالا عش او طق مهتعافش ند 4

 ءانمئام لكل نس مللاو' رعألا 5 ةرمهلا ىنممو ةعطقنم مأ 1« ىنكام ناناللم أ

 ىنسحلا هدنع ىلزا ىبرىلا ته>رنأاو مهلوقو ةهل آلا ةعافشىف مهعمط ىفن دارملاو |[

 ةرخآلا هللف ولف اهوو ميظع نيتيرقلانم لجر ىلع نآرقلا اذه لزنالوا مهلوقو

 موه امهنم ”ىشىف هيلع رك: نا دحالسيلو ديرب نمل ءاشيام امم ىطعي هي ىلوالاو |[

 عفنتالو أش هتعافش ىنغتال ةككالملانمريثكو « يع مهءافش ىنةتالتا وعسلاىف كلمزم

 سانلانموا عفشتنا ةكئالملا نم هيءاشي نا ف ةعافشلا ىف هي هللا ا دعب نمالا ولع

 نيذلانا مهتدبعل مانصالا عفشت فكف كلذإ الها ءاربو #ىضربوؤ# هلعفشينا

 اتنب هوم“ ناب # قنالاةيعستوو نمدحاو لكىا 5 ةكئالملان وعسل ةرخآلاب نونمؤيال

 هلأ رفاكلا نظيأ ءانعم « ىنعام ناسنالل مأ 92 ىلاعتهلوق د6 راهقلا دحاولاهللالا 1

 راتخا اذاناسنالا نأ هانعملقو هنذابالا ادبأ ًايشاممفدحأ كلعال ىأ * ىلوالاو
 امندلا ف ءاّش نا كلذهلعءف ىلع هيقاعي ىلوألاو ةرخ الا هتبفءاهشاو هانك ام لع ادويعم

 نظلاالانوعبت ناؤفةيمستلاوا ةكئالملابىااهب ىرقونولوشاع ىأ لعن مهب مهلام و

 ةرخآلا هللف ف ىنقيو نظياك سعالا سيلىأ مانصالا ةعافشنه ىهتشيو ىنتبام .

 ةعافشلاق مهل هللا ذأ 1 مهلاو ةروس) 01

 هاضربو هلةعافشلاءاشي نم

 هلوفشي نال الهأ ءاربو
 مانصالا عفشت فيكف

 ال نيذلانا) ممتدبعل هيلا

 نوم ةرخ لاب نونمؤي
 لك ) ةكمالملا

 خهنأل ( ىقنالاةيمست) مهنم

 هللا تان ةكئالملل اولاقاذا

 مهنه دحاو لكاوم# دقف

 الا ةيعست ىهو ان

 اع . ىأ (لعن مه مهلامو)

 ىأ اهب'ئرقو نولوق
 نآ) ةىستلا وأ ةكتالملاب

 ما) كيرشالو دلو هلل

 ةكم :لعال ((ناستنالل

 نأ نووشيام ( ىمكام#)

 ءال ؤه رهدبعب نم ىأ ( تا وعسلاىف كلمنمك وف ةرخآلاىلاهاهما ءاشناو ةرخآالاو

 متءافش ىنغتال مل زئم ولع مم ةكتالملا نأ نعي ايش مهعافش ىنغتال هللا دنع مهعافش نوح دو

 ىلاعت لاقف هنذابالا نوكتال ةعافشلا ناربخأ مث امتراقح عم مانصالا عفشت فيكف أيش

 نوعي ءاضالاوةكيتال ل / 1
 ع | ةرح هللو مث 14 كف 1 كك 2 2 2 . 7 0 + لإ تيف) سل هللانذاينادعب نمالا لبقو هنعهللاىذر نملالا ةكئالملا عفشتال كيري نماع

 ةءاتشلاوةمازكل ازا ا آف هلع ن ُى نمءاشي نا © ةارح الاء نوم ءالنيذلانا 8+ هلةعافشلاءاغ٠,ل ةعافشلاف ةكمالملا'مءاك ل
 « قتالاةيعست ةككالملانومسل 9 ثيبلااوركتأ نب ىثئالاةيمدتب ىأ

 تلق «ثانالا ةيعمت لقي ملو ىثثالا ةيعست لاق فيك تلقناذ هللاتانب مهنااولاق ثيح ١
 لكنال يقوى الاس ور هتبسانل عضوملااذمم قيلأ ظفالاذهو سنجلا ناس هتمدارملا | '

 لك اومحدقفهللا تانب ةكتالملااولاق اذا مهنال كلذو تنال اًةيمسن هنومسن ةكمالملا نمدحاو

 ةفرعملا ءاطعاب (ىلوالاو)

 كلم نم كو ) قفوتلاو

 معز ن ) تاومحلا ْق

 ىنغتال ( هللا تان مهنأ

 نوعفشيال ( أبش من ءافش ل ل ا
 نأ دعب ند الا : دحال ]لاب 9 هل تا ١ 000 . 2 0 نانونقيتسامل قو |

 نيذلا نا ) ديحوتلاب منع (ىضربو) نينمؤنا نه كلذل الهأ ناك نمل«( ءاشي نمل ) ةعافشلاب هللا أي ( هللا ندي

 مهلامو )هللا تانب ممنوام (ىثنالا ةيىست ةكتالملا نوعسيل )ةكم رافك ىنعي توملا دهب ثعبلاب ( ةرخآلاب نونمؤيال

 نورتف نيش ريغ قع نذلاالا نولوشام ( نظلا الا نوءشإ نا ١ نامالو ةح نم ) ٍّ .

 ادلوقل نواس وا نركريف لا ياك ارا تالت هوا مهنهدحاو

 نه ) نولوشاع ) 35



 ويطاالا دريملو ) نآ رقلاىأ هللارك 3 نع اضرعم هتنأر نعضسعاذ ( انركذ نع ىلوتنع ضعاف ) مهوتلاو

 نع اوهو هلبس نع لضنع رعأوه كبر رنآ ) مهلع ىبنم ( معلا نم مهنلبم ) اباضرلاو اينذلا مه رايتخا أ(

 رض رالافاموت اومسلاقامهللو) ٠١< 2 ام«يزاحعو ىدتملاو ذو رسشملاوعباسلا ءذطا)لاضاعأو أ ىدتها

 ا اع اؤا-أ نذلا ىزحل

 نع اولعام باقعب (اولع

 اولعام بيسبوأ ءوسلا

 نيذلاىزحيو) ءوسلانم
 ةيوثملاب (ىنسحلاب اونسحأ

 | نظلاورعلابالا كردبال ”ىثلاةقيقحوهىذلا قل ناف «أش قملانم ىنهالنظااناو |

 نع ض ىعاذ ف اهيلاةلصو نوكيامو تايلم#لا ىف ه.ةربعلااعاو قتلا فراعملا ىف هلل رابتعاال

 لفغنهناف هنأشب ماقهالاو هتوعد نع ض اذا دلاة وحلا الا درب ملوان رك ذنعىلوت |

 ةوعدلاديزب الهلع غلبم وهتمه ىهنمتناكث يح ارندلا ف كمهناومرك ذ نع ض ىعاو هللا نع

 3 ملا نم مهغلبمإ# ةيهش اهنوكوا امندل 'سعاىا## كلذ قه لطابلا ىلع ارارصاو ادانعالا

 ' لطنع لعاوع كب رنا ف هلوقو ايندلاب همه روصقار رقم ضارتعاةلاو مهلعءزواجمنال

 بيج ال نممب < نمدهلللا !هياعن ا ىا ضا ىعالاب سمالل لل عت ىدتها نع اعاوهو هليبس نع
 ئدملاو ىلا نانا

 0 , | 7 قلخاعا لح و نع هللانا

 ىفامو تاوعسلا ىفام هلل تغلبدوو غالبلاالا كيلعام ذا مهن وعد كسفن بء>الق توكلملااذهىوسوملاعلا

 . 5 «٠ م تاع ادن «٠ نأ ! م وأ .: 9

 هلثع وا ءوسا!نماولمتامباقتعب «اولماعاؤواسا نيذل!ىزجماؤإف اكلمواةلخ 4 ضرالا نيفلكملا يندم
 هاوسو ىلاعلا هّنلاَقلخ ىا هلبقام هيلع لداملةلع وهو ءوسلا نم اولعام بيسب وا

 اونسحا نيذلا ىزحو كلذأ مهلاوحا ظفحو ىدتهملا نع لاضلازيموا ءازحلا

 ىتسلالاعالا بيسبوا مهلاعا نم نسحابوا ةنلاىهو ىنسحلا ةبوثملاب ه# ىنسحلاب

 ليقو قطاو» ىذلاءلعلاماقم نظلاموقبالىأ 46 أيش قلل نم ىنغيال نظلاناو
 قلل قو مهوتلاو نظلابال نيقيلاو اعلاب ”ىثلاةقيقحوه ىذلا قحلاكردي اع ءانعم

 ىلوت نع ضرعاف # نونظلاب جرحمستال ةيهاالا فاصوالانا ىنعملاو ىلاعت هتلاوه

 مهنا ىنعي # ايندلاةوملاالا درب ملو ف ناعالانع لبقو نآرقلاىنعي # انركذ نع
 رغص مث رشا مهراكنا ىلا ةراشا هيفو اهلاوامعإو اهوديرب ىتح ةرخآلاب نونهؤيال |

 اورثآ نأ مهلوقع ةلقو مهلع ةيابن كلذىأ ملا نم مهغلبه كلذ لع ىلاءتلاقف مهيأر

 هللاتانب ةكمالملانأ مهنظالا املانم اوغلس مل مهنا هانعم لبقو ةرخآلا ىلع ايندلا

 لهأ كلملاذا مهنه 'ىسملا و

 رهقو ءاياوالا رصنل

 نظل اةدابعناو(نظلاناو)

 نم ىنغيال ) نظلا لوقو
 أش)هللا باذعنم (قحلا

 دحتاي كهجؤ (ضىعأف
 نع ) ضرعأ(ىلوتنع)
 اندنحوتا نع(

 هلمجإ ( دري لو ) انباتكو
 ىفام ( امندلاةومحلا الا )

 لهجابأ ىنمي ايندلا ةايملا
 نم مهثلي٠كلذ) هباححأو
 مهملع ةياغ اذه ( علا

 نا اولاقذاممأرو مهلقعو

 تان مانصالاو ةكئالملا

 نوكتال ةَرخ الا ناودتلا

 لعأوه) داي (كبرذا)

 نع ( هليبس نك لضنع
 "قر قاع ذا( تارا فام هذ )ب ركاب هسدل (ىدتعا نع لعأ وهو )هباححأو لح[ ىسدت

 نيذلا ىزحنو ) مهكرش ىف ( اولع اع ) اوكر رشا( 11 نبذلا ىزجل ) هتلاديع مهلك قلخلا نم ( ضرالا ىنامو )

 لاقف اندلا ىف مهلع نيب مث ةنملا ديحوتلاب ( ىنسحلاب ) اودحو ( اون ا

 وه كيرا  ناعالاو نآرقلانع اوضرعأو كلذىلع اودقعاف مهل نوعفشي مهناو

 مهااعاب مم زاجنو نيش رفلاب ملاعوه ىأ ىدتها نع رعأوهو هإدس نع لض نع رعأ ْ

 سد رهو هاعو هن ردقل امىلا ةراشامذهو 5 ضرالاىفامو تاوعساىفام هللو #

 مهرعأ ناك اذا ىنمملاو 5 اولع اع اًؤاسأ نيذلاىزمحل ف هلوق نيبو ىلو الاي ا

 ىزحج و5 كرشلانماولعاع | 0 1 نيذلاىز مع هقحمإاع دحأ لك ىزاح

 ةازاع ىلع ردشاع او ةنطاب ىجعلا 86 ىسح اب قف مه«! ر اودحو 2 0 ا نيذلا | ا

 امو تاوءسلاقام هلاو لاق كإدلف ةردقلا لماك كلملاريثك ناك اذا ىبملاو 5

 سئ رب يش شلش

 بيس 8



 ( معلاو ةرو-) 111 لق
 |ليقوهصوص*هيلعديعولابتراموهو بون ذلا نه هباقع دبكيام# مثالا رئابكَن وست ناد طا 1

 | * شحاوفلا ولي كرسثااوا سنجلا ةدارا ىلع مثالا ريكىاكلاو رح ارقد
 / رئابكلا ىنتحنم روفغم هناف رغصولقامالا © مللالاؤه اصوصخرئاكلا نم شحتامو |
 فوذحم ربخ هناىلع عفرلاوا حدملاوا ةفصلا لعب صنلا نيذلا لحمو مطقنم ءانثتسالاو |[

 لبق # مئالارئاك نوبنتحي نيذلا 8 لجو زع لاقف نينسحلافصو مث ضرالا ف |
 لبق و باوثلانع ةئطبملالامفالل مساوه لءقو باقعلاهيحاص قعسي ىذلا بنذلا مثالا د

 ةفراعتم ةريبكلاوماث 1 هعجو رئاغصو رئابك ل علقشي سن مثالال قو لح الامل فوه ٠

 ههق ظءامىهو ةشحاذ مج # شحاوفلاو زي رئابك هعجو هتبوقع مظعت بنذ لك

 نم رغصو لقامالاىأ هي ممللاالا لَم رئابكلا نم شخلامىهليقولاوقالاولاعفالانم أ
 ةعقاوم ريغنم هتيراق اذا اذكب تملا كلوقنه ةيصحملا ةبراقم ىه لقو بونذلا
 شحاوفلاو رئابكلانم ممللاو متت ءانثتسا اذه ليقف ةيآآلا ىنعمىف اوفلتخاو

 ىبألوة وهو ىهتن مث ةعقولاعقوأ بوتب مث ةرم ةشحافلاب لينا الا ةيآلا ىنعمو ٠

 ما نب ورعنب هللادبع لاقو سابعنبانع ةياوروزتللاك دهاحو ةريره ا

 وه تلقف مهمللاالا لجو َنَع هللالوق نع تائس اص وأ لاقو كرسشثاا نودام |[

 كلم املع كناعأ لاقف سابع نبال كلذ تركذف دواعيال مث بنذلاب لي لجرلا |[
 ممللاالا شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنتحي نيذلالجو نع هلوقىف سابعنبانع ميرك

 لدب ) نذلا ١ ءادعالا

 حدملا لععفر عضوه ىف وأ

 نوبتح ) نيذلامه ىأ

 رئابكلا ىا ( مثالا رئابك

 سذج مالا نال مثالا نم

 رئاغصو رايك ىلع لش

 ربكيىتا|ابونذلا رئابكلاو
 ىا ىلعو ةزج ريبك اهاقع
 (شحاوفلاو)هنمريبكلا عونلا

 دنأك سياكل انه نكشه
 ةصاخاهنم شحاوفلاولاق
 هيلع دعوأام رئاكلا لبق

 عرشام شحاوفلاو راثلا

 ىأ (ممالاالا) دحلا اهيف
 3 سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لآق
 عطقتمءانثتسالاو رئاغصلا سو هيلع هللاىلص هللالوسر ل 5

 ء 3 املأال كلدبع 6 5 اج رفغت مهللا رفغت نا

 غلا 0 9 1 عطقنم ءانئتساوه ليقو ةءاقاالو ةداعا هلنوكيالو نيحلا دعب نيا 2 هلمصلام 5 ُ هه ثحاأ وع رطل 1 3 ماملالاو ممللا نسف ليقو بدمع ع نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرت
 0 و ليقف هائعم ىف اوفلتحا م شحاوفلاو رئابكلا نم م ممللا اولعح ملو ممللا نأ كل زا ْ

 3 كل : نيإسملل او لاق نيك ءلانا كلذو مالسالاىق هنم هد مدح و يالف ةيلهاجلاىف تا وه ||

 نب سز لرق دعو ةيآلا هذه لحو نع ا انعم نولمعا سمالاب اتاك دع 0 هارشلا ىلإ ( مثالا

 | وحنو ةلبقلاو ةزمثلاو ةرظنلاك بونذلا راذص وه ممألا ليقو + سأ نب ديزو تياث

 ١ ةياورلاو ىعشلاو قورسمو ةريرهىبأو دوعسهنبالوق وهو 0 ام كنذ |[
 لاق امم ممللاب هبشأ أيش تب ,ًارام لاق سابعزبا نع (ق) سابعنب١ نع ىرخالا أ

 بونذلا نه مئاظعلاو
 ىصاعملاوانزلا(شحاوفلاو)

 ةزمهلاورظنلاالا( مللاالا)

 )قنا اهب مولي ةزالاو ا | ىلع بتك لجو نع هتلانالاق سو هيلع هللا لص ىنلانع ةريرهوبأ |
 آلا لاشو اهنع بويل | ىنقتسفنلاو قطنلا ناسللا انزو رظنلا نينيعلا انزف ةلامال كلذ كردأ ايزلا نم

 جيدا | نم هبيصن مدآ نبا ىلع بتك لاق اسملو .دذكيوأ كلذ قدصي جرفلاو ىهتشتو
 ةاكرورا كلاو عقسالا اههانز نانذالاورظنلا امهانز نانئرعلا ةلاحال كلذ كردم نزلا

 ا قدصيو ىو ىو باقلاو المذعا اهانز لحرلاو نشطنلا اهانز ديلاو مالكلا

 ! هللارك ذل بنذ لكنا امهدجأ نيهجو ىلع ممللا لبقو هيذكيوأ جرفلا كلذ ||



 5 ه١21؟2- 4 زورسلاو عباناءزجلا )ا
 ظ 2 ا الإ دكت ىذلا كلذف ةرخ آلاو !باذعالو انتذلاقادح هلع لاَ
 7” هيملي ميلا تنذلا وه ىناثلا هحولا ش>اوفلاو رئاكلا غلب ملام ناضمر موصو

 ممللا ليقو رظخ ىأ باقلا ىلع 0 اموه ليقو هنم بوتيف ةرملا دعب ةرملا ماسملا
 هناع# هلئاو تذ وهف 0 سلف رظالا ذأ ناذ روفغم وهف دع ديغ ن 7 ةرلظنلا

 ملعأ ىلاعتو

 26 لصف جم
 7 وهومهللاب ارشلا رئاكلا ربك أ ءالعلا لاق ةريغصلا نع اهزييو اهدحو ةريكلا ناسىف أ

 امهاوساماماف قح ريثب لتقلا هليو مع م اظا كرمشلانا ىللاعت هلوقل هءافخال رهاظ

 رحدلاو قدريغب مثلا لام لكأو روزلا ةداهشو را برشو طاوللاو انزلانم
 نم كلذ ريغوابزلا لكأو فدحزلا نم رارفلاو ندلاولا قوقعو تانصحلا فذقو

 اهسعأ فاتختو اهبناسع اءف رعت ماكحأو ليصافت اهلف صنلا اهب درو ىتلا رئابكلا

 ١ ىه اهنم ةدحاو لكىف لاش اذه ىلعف املع ةسرملا دسافملاو لاوحالا فالتخاب

 ” رئاكلا نع لكس هنا سابعنبا نع ءاحدقو اهنودامىلا ةيسنلاب رئابكلا ربك أ نم
 فاتخا دقو برقأ ةئامعبسلا ةياورىفو برقا نيعبسلا ىلا ىه لاق ىه عبسأ
 ةنع هللا ىهن ىثشلك سابعنبا نع ءاك ةريخصلا نع اهزيمو ةريكلا دحىف ءالعلا
 1 نع ضايع ىضاقلا هاكحو ىنئارفسالا| قوماوبأ ذاتسالا لاق اذو ةريبك وهف

 بهذوةريبك هللا لذا> ىلا ةيسنلاب ىهف ةفلا لك ناب اذهب نولئاقلا جحا و نيققحلا

 ١ رئانصملا ىصاعملا ماسقناىلا فئاوطلا عيج نه فاخلاو فلسلا نم ريهاجلا

 ١ .اذاوةكالا فاس لامعتساو ةنسلاو باتكلا لئالد كلذ ىلع ترهاظتدقو رباكو

 " سابعنبانع ىورف اهطيضىف فاتخا دقف رئابك و رئاغص ىلا ىصاعملا ماسقنا تبن

 | وح نسل انعو باذعوا ةنءاوأ بضغوأ رانب هتلادقح بند لك ئاكلا لاق هنا
 ١ طيسبلاقىلازغلا لاقو امندلاىف دحوأ ةرخآلاىف راني هيلعهللادعوام ىه لقواذه

 راعشتسا ريغ نم ءرملا املع مدقب ةيصعم لكنا ةريبكلا طبطىف لماشلا طباضلا

 ١ رعشأ اق ادابتعا اهلع ”ىرجتسملاو اهباكترا ىف نواهتملاك مدن ثادحمساوأ فوخ
 ةيقارع ةرتفو سفنلا تاتلف هيلع لمامو ةريك وهف نواهتلاو فافحع-الا اذ

 ١ سيلوقلادعلا عنعال اًذهف ةيصعملاب ذذاتلا صيغنت هءجزتع مدن نع كفنبالو ىوقتلا
 قرفلاةقرعم تدرأاذا دعاوقلا هباتكىف مالسلا دبع نب نيدلا نع يشلا لاقو ةريبكب

 | ايلع ضوصنملا رئاكلا دساقم لع فذلا ةدسفه ضعاف ةريغصلاو ةريكلا نيب

 رئاكلادسافم ىدأ تواسناو رئاذصلا نم ىهف رئاكلا دساقم لقأنع تصقن ناف
 اال اان نك ةنصع ءازما كلل نذ ؛رئاكلا نح ىهف هلع تدازوأ
 مه متتيلا لام نه امعرد لكأ نم ,ظعأ كلذ ةدسفمنا ك-غالف هلتقب نم السم

 منولصأتسي 1 ماب هلع عم نيإسملا ءر روع لع ناقكلا لدول كلذكو رئاكلا نه دو

 هنوك عه ردع ربغب فخحزلا موب ةملوت نه مظعأ هدمت هده ىلا هسست نافذ هتلالدب 1

 «نم)



 رفغي ا ا رئاكلا تا هينا اراد رغب ثيح 0 ةر فقل عسساو كير نأ 00

 الكا نين 4 دعوو نيشسملا ديعو هب بقع هلعلو 5 !هريتص بونذلان 'مءاشنام |

 » ركيرءاوهزل ىلاعت هللا ىلع ب اقعأأ تو الو هجره ةريبكلا بح اص س 0 ظ 1

 ٍِ م مكناهما نوطب قف ةنحا متنأ ذاو ضرالا نم م1 انا ذا متم كلا وحابإعا 1

 ق روص ائيحو مدآ قاحي بارتلا نم مقلخأدتبا ني> روما فراصمو مكاوحا

 ةراهطلاب 0 ريا ةدابزو لعملا 51 اوشا الو # مكسفنا اوكزت الذ ماحرالا

 نا ىلق مكنم هريغو قتلا سب هاف 6 قا نع لعا وه 6 لئازرلاو ىضاعملا نم |

 ورعوبأ خشلا لاقو رئابكلا نم كلذ نكي مل هيذكببسب ةرمث هنمذخق يدنا ملعيابذت
 قلطي هنا هعم مدل ثرحب ايظع مظعو ربك بنذ لك ةريكلا هواتقىف حالصلا نب

 اهتماتاراق ليلو رك (١١ ايف قالطألا لعاوظعدن وكب ف صوبو ةريبكلا مسا هيلع 2

 فصوام اهنمو ةنسسلاوأ باتكلا ف اهوو ناَنلاباَذَتلاِ ابلغ داع الا اي 0

 هللاو كلذ ومنو ضرالا رانم ريغ نم هللا نملك نعللا املا فاضيوأ قسفلاب اهلعاف

 بان مث كلذ لف نأ سابعنبا لاق. ةرفغملاعساوكب رنا قم ىلاعت هلوقو © ٍعأ

 ةريك الىأ مالسالاىف ةرييكال الاقس اع نءاو 5 نب رعنع ىورو تانأو

 هيو او .نافستسالاب رك لحب 1 راكان[ كيمو ار عه ةريغصالو رافغتسا عم

 ةريغصلا هنم رركّس نأ وه رارصالا د>ىف ليةواهيلعرارصالاب ةريبك ريصت ةريغصلاو

 ًأدتبا مث ةرفثملاعساو كبرنا هلوق ىلع مالكلامتو هبنذب هتالابم ةلقب رعشي اراركت

 هي ضرالا نمو اثنأذا هاوقوحو كقاي نأ ل قىأ هي يب ملعأ وه 9» ىلاهتلاقف
 « مكتاهمأن وطب ىف 9 نينج عج 6 ةنجأ أ ذاو 9 0 1 مابأ قلخ ىأ
 اهوحدعال سابعنبا لاق ## مكس أ ب الف 9 همأ نطي ىف هراثتسال انينح ىمس

 مكشأأ اوك رت الف ةزئالض ىهامىلاو :ةعئاص نعام سفن لكنه هللا ماع نسحلا لاقو

 مب ماعأ وه. ةياالا ىدمىف ليقو لاعالاع نسحب اهوحدغالو ماث آلا نم اهؤربت الف

 5 مفأ اوكزت الف موب رك مقخ لوأ نم مكلاح ماع نونمؤملا اهي ام
 كنم قئأوأ كنم 41 اوةرعتمل نمل اولوقتتالو ءاليخو
 ىوقتاا لع وهنم ةيقاع ماهي هللا ناف ةيقاعلا فو>بو>ووملا ةراشاهيفو هللا دنع ءاعلا ناف

 ةب ألا نعم ىف لقو لمعلا سلخ أو عاطأ ورب نعى« قتان ع معأوه ىلاتت هلوقوعو
 لقو تاعاطلاو ريدا ةدايزو لمعلا ءاكز ىلا اهويشال أل ميلف, اوك نتا
 هللا ءاع دقف اهوعتحاو اهيلع اونثثالو ىصاعملانم ةراهطلاو 7 ىلا خلاها

0 
 ا نأ لقو مدآ م 5 301 مجري نأ لبق ارخآو الوأ قتلاو مك 60

 ا نواوش مث ةنسح الاعأن وامي اوناك سان ىف تبل زب لبق ةركناهمأ نوطبن م اوحرم

 | لورا م يك ل صم ا

 | ناسناىلع بذك ولو هبيسب لتقهنا عسيابذك ناسنا ىلع بذكول كلذك و رئاكلا نم

 8 رعأ وه) 3 هيون ريغ نم اذن ع 0 رو يل ند ا م اناس رفيف 0 2 ا ساو تك 0

 نم) بأ ىأ 01 اذا

 (ةند ا مثأ داو صضر ,الا

00 0 
 (مكسفنأ اوكزتالفركت 0

 ءاكز ىلا اهويش ذاؤ

 تاءاطلاو ريا ةدايزو لمعلا

 او ءاكذلا قاوأ
 اه.اعاوتش الو ىداعملا نه

 هتلاءاع دقف اهوىصهاو

 الوأ قلاو كم ىلا

 نم_كحرخ نأ لبةءارخآو

 مالسلا هيلع مدأ بلص

 نوطب نماوج رنا لبقو
 ناك لبقو مكتاهمأ

0 

 مث ةنسحأ الاعأ نولمع
 انئماصو | 3 نولوش

 ناكاذاذهو تازنذ انعو

 !١ ١ !ناحالا لتس لع
 فارتعالا لبس ىلعال
 ةرسملا نال زن اح هنافةمعتلاب
 اهركذو ةعاط ةعاطلاب

 ) قا نع ماعأ وه) 1

 سانلا ملع نع هلعبا ردك

 ( ةرفغملا عساو كبرذا )

 ىاتيكلا ند بان 0

 ) مكبرعأ وه 3

 ةارل) م عشأ و

 0 مكفلخ ( 0 امن

 مدآو مدأ نم ) ضرالا

 (ةنجأمت ؛اذاو 0 ١

 )0 يبول ف زراغد

 لاوحالا ءدهىف هلل !اعدق

 0 أو ة.صعملا نم ( قئانع رعأوه) بونذلا نم مكسفنأ (ءةناح ا 5) اؤربتالف (مكسفنأ اوك زتالو) مكم نوكيام



لا هلصاوكساو هتيطع عطق (ىدكاو البلق ىلا 1 ناعالانعض عا( ىوتىذلاتءارفأ)
 - و رفاحلا ءادك

 نب ةلولاق لقو ناعالا دعب رفك نمف امهنع هللاىضر سابع نيانع رفحا نع كسهف ةرخصل ةبالص ىهو ةيدك
 راتلاؤ مما تعزوخايشالا نيدتكرت هللاقو نيرفاكلا ضعب هريمف ملسو هيلعهللاىلص هللالوسر عمتادقن اكو ةريغملا
 ' ف كن ءاطعاؤه 3 دل مح هلز مف 0 هكا 0 هللا ب اذع تشخ ىنا لاق

 5295 نع لمختنا هك رش ىلا
 || لأ ب

 0 را وو الملق الب عاش تانث 1 ص قطا مال نطمح © لدم هل دع
 ا 5 خو هساع ىذلا
 ا تر اهنا ىلع زاك الا رفخلا كرت ديلصلا جرعدلا ىهو ةيدكلا غاب 1 رغاخلا ا 5 0 0

 . . 2. - - 35 2 "جيك ل 115 || دنع ةءئمو ل يعج

 نورا نحب نا 00 سلال لاا ا حبلا ناك ةريغملا نب دلو ظ 0 وهف اا
 هنع لمحم» نأ نعجن هللا باذِع ىشخا لاقف ,متلضو خايشالا نيد تكرت لاقو | ا 18 :
 ١ هدنعأل» قابلاي لحم مث طورمشملاضءب ىطعاو دتراف هلام ضعب ءاطعا نا باذعلا 4 1 58 9

 5 : ع 2 ١ "د هلل
 ,نىسوم تصح ىف اع 5 ل مأ ٍِط هدعلاممم 08-310 ع 14 ىر . وهف تنغلا ع ) 2 5 2

 ا هللا دهام اع ءاوول !| َّق غلاي وا هد سحأ وا همزتلاام ردو وو ىذلا مهازراو ا( ا )ةاروتلا 2 أ || (ىسوم مخ ىت اعز ريح

 ا
 ١ لماربج ءانا تح دورك ران ىلع ريصلاك هريغ هلمتحن 3 هلاعحال كلذ هع صو ىلإ 86 ١ ١

 هناو دلولا عذوالف كيلا امأ لاقف ةحاح كلأ لاقف رانلاىف ىتلا نيج مالسلا هيلع را و . : 4 1 5 ه |
 هلوقك متاورفو ىا (قو
 ميدقتو موصلا ىونالاو همرك | هقفاو ناف ٍافيْض دانري اع احم برق مون لك قع نك ّْ : 1

 ا زهشاو 2ك ت30 ةارو ل ىههو هئدح 0 ,ىس وم ) ىو يدا - ا

 1 00000 ا ا 2 222 حا م حلل ] كوع فش ع عل
 00 هللالص تلا عنا دقناك ةريخملان/ تزن ىلوت ئذل | رع باشا 1 هيلع ١ 3 | 6 هم ىلا 12 | #0 1 ا ع

 يطع و)إسو هيلع هللا ىلص ا هللا بادع ت 3 تيشخىالاةتالضو خايشالا ند تك[ 9 و نيك ءأأ صضعب 3 1 ا 1

 هللا ىف اريسي ( البثلق
 هتتفن عطق ( ىدك أو )

 هللا لمس َّق هتتدصو

 جوالا ( بيغلالع هدنعأ )

 هعبذص ( ى ربوهف) ظوفحلا

 ةي الا هذه تل زن عنص ادناديف

 ناكو نافع نب ناثع ىف
 ىلع ةقدصلاو ةقفالاريثك

 هلع هللا ىلص ىنلا باحعأ
 دعس ن هللاديع هيقلف [سو

 ظ دال عع قلما كرمشلا ىلا ىلا عجدو هلامنع اذك ءاطعأنا ةبتام ىذلا هلنمضف |
 ٍ هفاع هعنمو لاملا نم هل نعح ىذلا ضعب ! هرببع ىدلل ى طءأو كرش ءا!ىلا دماول ولا جرف

 "٠ ىأ © ىطعأو 9» ناغالا نع ضرعأو ربدأ ىأ ىلون ىذلا تيأرفأ هتنالزتاف |

 | .نمىأ دا ىطعأ ليقو ىتابلاب لع ىأ « ىدكأو اليلق و هريع ىذلا هيحاصل |
 .نب صاعلاىف تازن لبقو ةرطملاب مي ملو كلتمأو هنطت عا دك او هلابل رثخخأ ظ

 . رومالا ضعبىف بو هياع هللاىلص ىننلا قفاوي اعر ناكدنا كلذو ى ٍرهسلا لئاو

 ١ كلذف قالخالا مراكع الاد انعأيام هللاو لاق هنا كلذو ل ىأف تكا لاقل

 نمهلصأو عطق ىأ ىدكأ ةيآآلا ىنممو هءنعؤي ملىأ 1 د طفلا كرف |
 ١ ىأ # ىرب وهف ببغلا !ع هدنعأ رفخلا نم عنع رثبلاىف رهظي رح ىهو ةدكلالا 1

 ضف اع 9+ ريدم ىأ 4 أني للمأ ف هاذع هنع لمحمت هبحاص نأىأ هنع باغام |
 | ا تدلل ىأ 5 مهارباو 9 ةاروتلا رافسا نمي« ىسوه |

 ليتوهقلخ ىلا هر تالاسر غلبو هءسحأ اعلع لقو هن سحأام مو لك ىأ * ىفو |
 كارأ#إلاقت- رسىبأ نبا
 اريثك الام ءال : 16 قف
 « ىفو ) هتلادبع هل لاقف برلا اضرو اهريفكت ديرأةريثكب ونذو اياطخ ىلناعهللاقف ”ىثالب قب ناف اخاف
 نع رصتقاو هتقان مامز ءاطعأف ةرخآلاو انندلاف اياطللاو بوتذلا نم كدلع نوكي ام كنعلجأو كنقان مامز ز ىنطغأ
 ةاروتااىف ناكاع لوش ( ميهارباو ىسوم فحص اع) نآرتلاىف ريخم (ُأب انلمأ) ١ةيآآلا هذه هبف تازنذ هتقدصو هتقفن
 ءايؤرؤؤو لانو هب يعأ اع لعو هدر الاسر غلب ىذلا مهاربا قع ( ىفو ىذلا ) مهاربا نزدكو



 هتالسلال والف 0 ةحاح كلأ لي ا اةراثلاف ف ةذقلف اتوا لأب ال نأ دهم تانك ءاطع نشل
 ىذلا هلدخ هللأ ىعس مل كربخ الأ ىورو ىحضلا ةالص ئهو راهذلا ردصق تاك عيدا 6 لك هلع ىفوملسو هي 5 9

 ليقو نورهظت ني> ىلا (متلاو ةرو-) نودمت نيح هللاناهسف هك ١١ هزح ىسعأ اذاو مصأ اذا لوشن اكفو
 لدا ماهنفو

 الدب را ل غىفاهدعب اع ىهوةليقثلا نه ةفف#لاىهنا## ىرخا رزو ةرزاورزئالا#

 ىنملاو هب تاحاذ امهفقك قام لبق دن اك رزلال نا وهلع مف عفرلاو ا ىسوم فص ىفامع

 لمار - ىلع اني تك ىلاعت هلوق كلذ فااالو هريغ بيد دحا دخاقبال هنا

 ١ هلوقو اعيج ا لت اع 1 ضرالا ىف داسف وا سفن ربغب اسف لاق" نم دنا ١

 ةبوتلاف ةرششع نوالث

 00 0282و نودانلا

 دق ني:ءؤااىف ةرشعو

 عام ع
 اع رعأ 95 نونمؤملا فا

 ميءارباو ىسموم ندع

 ١ كلذناذ ةماقلا موب َّكأ اهب لعنم رزوو اهرزو هلف ةئيس ةنش نس نه مالسلاةيلع

 ىسامالا ناسنألا سيل ناو # هرزو وه ىذلا بيستلاو ةلالدلل

 20 هيلع ضرفاع ىفو ليقو ةعاطلا لمكتسا لبقو هدلو عد. ماق ليقو هيلع ضرفاعىفو
 دزوةرز 2 ررل ليقو ماعالا ةيفوتلاو نهعاف تاماكب هر مهاربا لماذاو هلوقوهو مالسالاءاه-ىف

 دريررو نهرر (ىرخأ لاق 0 هللا ىلص ى ولأ ع نع ةمامأ ىبأنع هدللسل ىوغبااىورو# كسانملانأشىفو

 رد ىبأو ءاد ردلا 3 نع غراب ا 0 6 5 رول ل

 ا 0 عيدأىل ! كرا مدآ نبا لاقدنأ ىلاعتو كرار هللا نع سو وهيلع هللالصةفا ال
 نم ةففع ناو مثالا

 رزتال هنا ىنءملاو ةليقثلا

 لحموناشلاريمض ريضلاو

 امت الدب راااهدعبامو نا

 عقرلاوأ ىموم فحص

 الئاقناكرزتال نأ وه ىلع

 ىسوم فم ىقامو لاق

 ١ ىفام نيبمث بيرغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتل اهوا هرخآ كفك أ اناعلال وأنم

 ١ لج ةلماح سفن لمحال ىأ  ى رخأ رزو ةرزاو رزتالا لح ىلاعت لاقف امهقحص
 نب دقل وال 0 لوق لاطبا عقر جركل 05 دخؤنال ىنعملاو 1 را

 هريغ بنش لجرلان وذ خأب مهاربا ليقاوناك سا.ءننا لاقو مثالاهنع لمح هنا ةريغملا

 ةالصلا هيلع ميعاربا“ ناكّتح هدنعو هتأرماو اونو لتق لتش لحرلاناك

 سل نأو 0 ىرخأدذو رانا ملا اهلا 9 ءمهغلبو كاذزع مهارنف مالسلاو

 ةرزاورزتالأل يقف مهارباو | سابعا لافاضيأ وأ و ميهاربافىفاذهو لع ىأ 6 ىبسامالا ناسنالل
 لمحت ال ىأ ىرخأ رزو ةنخلا ءانبالا لخداف ممايدز م,بانقلسأ ىلاعت هلوشب ةعبرسشلاو دهىف م لا خوسنماذه
 نأو) 2 ىسامواوءساماهلف ةمالاهذهاماف ىسودو مهازبام وقل كلذ ناك ليقوم الا حالصب

 ( ىبسامالا ناسنالل سيل

 ع 1 هذدهو 1

2> 
 6 اذهلأ هللالوسراب تلاقف اهلادص تءقرةأ سانا نسانعول ىورام مهريغ مهل /

 نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق ذلحرنا هنعو لف هح حل ا كالو عن لاق

 ع 0 ةدابع نب كوس نأ ةيباورؤو معن لافاجع ةقدضقت نأ اهعفشأ تفوت أ

 دلل لوول ذاحرنا تلاقا مءدهللا ذر ا نعو ىراخلا هد رف و

 ا اهل لهفذ تودصت 0 د و يا اهنف عت ع ا أ كو ةيلع هللا لض

 قىعو»و مهارإا تت

 رابخالاف عحام امأو

 تملا نع ةقدصلا ن
 نا لق د ع جاو ا ىفاشلا بهذمل لءادسايعنبا ثيدح ىف ونيعمتل | ءاحرخأ :لاق اهم تقدصتا

 الا هعفط مل ام هريع ىش

 هب 1 ا ناو هياعبا ها 0 دعم ام ناءإملعلا ريهاجو 0 كلامو

 هعفشال هريع ىعسنالو همايش ا اكو هلاعبات هلوكل ه هلسفل ىعس هذ د اك هريع ىجس ناك ائهؤم نوكيناوهو 2 ىعس ىلع ام اندم

 هداقم مئاقلا ليكولاو ةئع بئانااك ع ريشنا م م وهف هنداوت اذا نكلو ةمقنل هلع اذا

 امندلا ف رسثااو ريخلا نم لعامالا ( ىسامالا ) ةمايقلا موب ( ناسنالل سدل ناو ) ىرخاس فن بنذب سفن بذعتال لاق و بنذلانم العام ىرخلا لج ةلماح لمحتاللوقب (ىرخارزو ةرذاورزتالأ)



 ( ىربفوس هيعس ناو )

 مون وه هيعس ىرت ىأ
 (ءازجيمث) هنازيم ىف ةمايقلا

 لاق هيعس ديعلاىزحي مث
 لعءازحو هيلع هلئاءازح

 : ١ لاصياؤ راطافدح هلع
 نوكي نأ زوحيو لعفلا

 ءرسف مث ءازجلا ريضلا
 ( ىفوالا ءازجلا ) هلوش
 كيرملانأو) هتعولدب أ وأ

 فا | هلك اذه ( ىهتنملا

 ردصم ىهتنملاو ىلوالا

 ع أ ءاهتنالا ىنمع

 هيلازوءحربو قلحخلاهباا

 ريصملا هتلاىلاو هلوقك

 فوس) هلع(هيعسناو )
 هنازيمو هناوندىف ( ىرب

 (قوالاءازجلا ءازحيمن )

 ع نسحلاب رفوالا

 ىلا نآو ) ان ىدلابو
 مجاب ) ىهتنملا كبر

 ةر>اآالاق ماد عمو

 _ ذورشلاو - ءزجلا» ل 00
! 

 ةداسال ارك كلذ نوكياتاو هح حصنالةفيدجوبأ ل لاقو اعوطتعش لب مالسالاة<نع

 اهباوث هلصيو تملا عفت تيملانع ةقدصلا ناىلع ليلدنيرخ الا نيثيدحلاىفو |

 ىفاشلادنع حدالا ىلع عوطت 6 ىموأو لاذكو 1 ةح تلك ع ع 0 |1

 هباصأ 0 ع اون ع هلسيال نآ 0 رقذا ا عد نمر وشل هيف

 1 ورفاكلا ناسنالايدارأل قو 0 و عيمجلا باوُث هلصي ا 2 9 ا

 ىح هدب ىف قاميو هقز ر ىف هيلع عسوب نايات دلا هيلع باثيف وهلم امالا ريحان مدل سدل |
 اضيق سايعلا ىطعأ ناكلولسنب اىبأ ن هللادبعنأ ىورو ريخ ةرخ ”الاىف هل قال ٍ

 هلقبب ملفديف نفكيل هصيق ماسو هيلع هللاوص هللالوسرلسرأ تاماظايا هسبلأ |
 باينماماذف لدعلابا,نم وهىعسامالا ناسنالل سدا لبقو اماعباث. ةنسحت رخ الاف

 قأ 03 ىريفوس ةيعسْنأو 0 ةمركو هلضف ن مءاشسنأم هللادد زبنأ را لضفلا

 ةطاحلا هلاعأ مير“ ىلاعت هللا نا كلذو نهّؤملل ةراشب هشو ةهامقلا مون هنازيم قءارب ١

 ازجاوظ ىيلاىأ ** ءازجممث وط امتدادزيف ةدسافلا هلاعابرفاكلا نزحوابب حرفنل ءاذ ١ 1 ما 3 :١ ربف ةدساف لكلا م
 هلوق 2ع ىفوالاءازخلا هيعسءازحىز ناسنالاناىنعملاو لك الامتالاىأ 3 ىثوالا

 ةرخ الاف هيلا مهريصمو قلخلاىهنتم هيلا ىأ * ىجتملاكبرىلانأو 8# لجوزع
 كنيريملا نآو هريدقتماعمنا امهدح اناهحواذده بطاخملاىفو يهلاعاب مع زاعوهو

 علقيل نسحمللدبدش ثحو ”ىسملل غيلب ديد: وهف ىهننملا ناكنمانناك لقاعلاو وأمماسلاايبأ

 أ ثيداحالل هنع ءزاوج ع

 ىلا ناو هلوقىف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع بمكب ىبأ نع ىلعثلادانساب ىوغبلا
 اوركفت اعوفرع ةربرهىبأ نع ىورام لثم اذهو برلاىف ةركفال لاق ىهتنلاكنر |

 ىا برلاىف ةركفال ءانممو ةركفلاد.طحنال هناف قااملاىف اوركشتالو قلظاىف

 نم اهلدنال ها تلَع ةنكمملاتادو>وملارتا- ىلا ترظن اذا كنال هللا صالاىهتنا ا

 ةدوحو لا ةزاشاووف هبلارسالا ىيتناذقف ىلاعتهللاوه اهدحو منا تلعااذاو دحوم

 1 دا 0 وانلان دوكلف تملا نافل او ةقدصلانا نم زا

 اردصم نوكينا زوححو ضفاخلا عزنب بصنفرفوالا ءازلابهيعسدبعلاىزحيىا6#ىقوالا

 ءاهتنا# ىهتنملاك. رىلاناوؤ# هلد.ءازجلاو ىزمجمب هيلعلولدملا ءازعللءاهل ان وكي ناو

 مدعبام كلذكو فضلا ىفاع مطقنم هنا ىلع رسكلاب ”ىرقو مهعوجرو قئالخلا

 كلذف ةدراولا صوصنلانيدلاءاضقو ءامدلالوصوىلع اومج أك لذكو ءالعلا عاج ا وهو

 ١ ىنلاوه اذ بطاخلا نا ىناثلا هجولا هناسحاىف نسحلادادزبو هتءاسانع“ىدملا
 | نزدتال ىنملاو ملسو هيلع هللاىلص ىننال ةيلست هيفف اذه ىلعف ملسو هيلع هللاىلص |

 ١ ىورو 6 لام آلاءاهتنادلاو ةنملاءادتاهنم ةيآلاىنممق لبقو ىهتملاكير ىلا ناف
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 ردقاذا ىنهنمدلولا اهنم

 ءايحالاو ةتامالا ىلع ردقبال #4 يحاو تاماوعدناو باو كهخاوه هناو وي

 هناوز# ةداعلا لينس ىلع هللالعفب هدنع لصحم توملاو ةينباا ضقنب لتاقلا ناف هديغ

 ردقبوا قاختوا جرلاىف قفدت 6 ىنعئاذا ةفطن نم ثتالاوركذلا نيجوزلا قلخ

 ءافو توملا دعب ءابحالا 4 ىرخالاةأشنلا هياع ناو

 وه هناو © هأثن ردصم اضيا وهو دملاب ةءاشنلا ورع وباو ريثكن با ًارقو هدعوب
 فشا اهنال اهدارفاو لاودالا نه لئأتيام ىهو ةينقلا ىطعاو #4 ىتقاو ىنْغا

 نيدضلاداحنا ىلع رداةلاوهىا *“ كباو كوخاوه هناو #3 ىلاعتو دز | هعيش هتنادحوو

 هللاءانضقبف نانالاهلمعلام عيمج نا ىلع لد هيفو ءاكلاو كحمتادحاو لف

 رانلالها باو ةنإلاىف ةنلا لها كذ لبق ءاكلاو كتلاىح هقلخو هردقو

 نال نزحاو حرفا ليقو رطملاب ءامملا باو تابنلاب ضرالاكحهذا ليقو راثلاىف

 هللا لص ىبنلاتسااح لاق ةرم“نب رباح نع ءاكبلا باجي نزملاو كوهضلا بالحي حرفلا

بو رعشلانودشانتب هباححا ناكو ةسع ةئامزم رثكا ماسو هيلع
 أ نم ءامشا نورك اذت

 ثيدحلاوو ىذمرتلادحرخا اوكحعخاذا مهعم مسي اغرو تكاسوهو ةيلهاذكلا سا

 ىنلا ىنمي اوكهخاذا مهعم مستيو نوكهذيف برحن كامس ةياورفو مت نسح
 ١ | ماسو هب لع هللا ىلص هللالو_سر ناوحأ ناك له 0 لئسو ماسو هب هلع هللا لص

 ١ بطخ لاق نسا نع ) قرب ليلا نم ماظعا مهب ولقىف ناعالاو ممل لاق نوكع<ي

 9 مكه ملعاامن ولعت ل لاقف لو اهلُث . تثعءع“مام ةيطخ سوو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 ١ تامائا ه# يحاو تاماوه هناوؤل# فنالا نم جر تاوص عم ءاكب ىا ا

 نمؤملا يحاوةر كاب رفاكلا تاما ليقوءانبالا يحاوءاب آلا تاما لءقو ثعبال يحاوارندلا ىف

 ] ةلج نم اضيا وهو ناويح لكنمىا 6 ىثنالاو رك دانيت تاكو ةفرعملاب

 00 ىش اذهو ىثنا اهضعبو اركذ اهضعب قاف ةفطنلا ىلع دراوتتىتاا تاداضتملا

 ما 3 هكعم بطلا لعشال هقلخو ىلا هللئاةردش وه اع و دنواعيالو ءالقعلا مهف هيلا

 نال هتردق لاكىلع همن اذهىفو ردقت لبقو مجرلاىف بصت ىا 4 ىعالاذا ةقطن

 | تالاورك ذا اهتم قلخو ةنابتم اعايطو ةفلتخءاضعا اهنمهتلاق اخ دحاو”ىش ةفطتلا ||

 | عدبمل هنال قاخوه هناو هلوش هدكب م اذهلو هتردق:لاكو هتءحص بحعنماذهو

 ضرالاو تاوم-لا قا ىئدينادحاردش ملاك هريغقاخ الواهةلخالو هفنداحادحا

 هناو 8ةمايقلاءوب ثعبالتوملادمب ىناثلا قالا ىأ 5 ىرخالاةأشنلا هيلعنأو 9 .
 لاومالا لوصا ىهو ةينقلا ىطعاو لاومالاب سانلا ىنغا ىا ه؟ ىنتاو ىنَعا وه

 هنور>ديامو لاوهالا فونصو ةضفلاو بهذلاب ىنعا لمقو ةيافكلا كمي هنور> دامو

 | ىعأ نسابعا لأ لو حا عأ ىلا لق مةلاورقبلاو لبالاب ىنقأو ةيافكلادعب

 _قئلازالا ىث ىلااحاتع 2ك 0 >اح 3 ىعي عا ليقو ىخراف ىطعاىأ ىقأو

 (رهتلاو ةروس ل لبقو ءاكبلاو -ه[1 2]/19بس كرعضلا قل( ىبأو كصضأوه هلاو)
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 ؤ ع مها مههوحو ماسو هيلعدللا ىلصدهّللا ل وسر ب ناوصأ ىاطغف نك ميكلو اليلق ا
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 ليةوززلاوح رفلاقاخ

 ىقعلاىف نينمؤملا كدهضأ

 ايندلاف مهاكبأ ا عاوملاب
 تايارهظلو ) كاودلاب

 ءاب آلا تامأل بق ( يحأو
 تامأوأ ءاشالا 0

 ناعالاب يحأو رفكلاب

 ا” أو انه .تانأزأ

 لانج ورا قانمأو)
 (ىنعاذا ةفطن نم ىثنالاو

 لاق مجرلاف قفدت اذا

 :اةئلاهيلع زوز لب

 دعب ءايحالا ( ىرخالا

 ند قه 38 ) :توملا

 ةينقلا ىطعأو ( ىنقأو

 و ل لانا لهو

 كل

 لها ( كحمذاوه هناو) !

 ةماركلا نم ,هرسياع ةنحلا

 اع رانلانعأ ( يبأو ) |

 هنأو) ناوهلانم مزح
 ايئدلاىف ( تاما وه

 لاشو ثعبال ( يحاو ) |

 ءانبالايحاو ءاي آلات اما |!

 ( نيجوزلاقلخ هنأو )
 قنالاو ركذلا ) نيفنصلا

 قارمت ( ىنعاذا ةفطن نم

 قاخت لاشو ةأرملا جرف

 (ىرخالاةأشنلاهءلعناو)
 فضال اخاالا + قلذلا

 ند هحرلال أ

 رقفا ( ىنقاو ( هقلخ نع

 لادشو هسفن ىلا هقلخ

 هقلخ ىكزا ىنءاوه هنا

 رقيلاو لبالاب عنقا ىقاو هللا ىنءا هنأ لاشو ىطعا اع ىذرا ىنقاو لاملاب ىنغا هنا لاشو عنقا ىئاو



 0 م و 0 هنا هتاطعاف اهدبمت ةعازخ تناكورلا ةدشؤ هاروطعا دس ملط لكوكوه ( ىرعثلابر و هناور)

 دال رك ماد لوس يغ ىرصب وقدم لو لاداعءراىرخالاداعو دوهو طول موق مه(ىلوالا اداع كلدأ هن و اذه

 لع فوطءمهوهو ادوكو نوقايلا مداعو 5 2 قبأ 0 فنرعتلا 4 5 5 5 0 ةزم مح رطو

 . اقب بصنال 0 اداع

 هي تبرضفاديز

 ىعملا د التاج كمال قتلا

 مهاشأ ف ادومت كلهاو

 كلعأو ىأ (حونموقو)
 ) لبق نم ( وب موق

 مهنا) دوكو داع لبقنم

 ( ىنطأو مظأ مهاوناك

 اوناكمهنال دوعو داع نم

 هءنوكيال ىتح هنوب رضي
 ىح هنعنورفنو كارح

 اهلهاب كمت ا تلا ىرقلاو

 طولموفهو تباقلا ىا

 (ىوها) كفتاف هكفا لاش
 ىلع ءامسلا ىلا اهعقر ىا
 اهاوها مث ليربد> حانح

 اهطقسا .ىا ضرالا ىلا

 ىوهانتوصتمةكش ا

 اهسلا(اهاشغف)

 ) مغلاو
 ىلا نكوركلا ( ئرذقلا

 ناك ءا زوجا عيش

 اداع كلهاهناو ) ةعازخ

 (دوعكو)دوهموق (ىلوالا
 رف ( ىبأ اف ) حلاص موق

 موتو ) ادحا مهنه كرتو

 بر وه هللو

 ةهدادعلا

 ليق نه (

 اهام ف ( ضرالا ىلا ءاكعتلا ند توه قوعأ اهقسح ايكتحلا و تاففختملا

 اهاثغف ظ اهلقف اهعفر نا دعب طقسا 46 ىوهأ لَ طول موقىرق ىهو |

 00 ص ىرعشلاب روهدناو 0 ىنثلاقوفدازىاىنقاو ريفا ْ

 (ىنطأو) مهر فك ق دشأ ( ملظا مهاوناك )حونموق ىنعي ( مهنا ) اصموق لبق نم (

 تاكشؤملاو ماوصو اروعو موداصو مودس لول تابرق كلهاو ) ىوهأ ةكشؤملاو ١ مهتدصعمو مهتامعط ّق دغأ

 لوقنال هلق ايف لمعيال ءافلا دعبام ه4 11م

 ىنعي *# ىرعشلا بروه هناو ا ةينقدىخرلا لعج هقيقو ىضراوا لاومالا

 | ةالصلا هلع لوسرلادادحادحا / ةشبكرلا اهدنع ءاصيمغلا نم ءاضدشاىهورويعلا

 ةشيكىلا نبا لوسرلا نوع اوناكناذلو ناثوالا ةدابعىف اشيرق فااخو مالسلاو

 مهتفلاع ىف ةشبكأبا قفاو ناو ماللاوةالصلا ديلع هنابراعشالل اهصيصخم لعاو

 , اك اله متالاىلواممال ءامدقلا 6 ىلوالا ادام كلها هناو ذه امدابعىف اضيا هفلاخ

 | قدح لولاداع “”ىيرقو مرا ىرخالاداءو دوه موق ىلوالاداع ليقو حون موقدعب
 , كلذك ورموباو عفانأرقو | مق نيوتتا ماقداو فيرعتلا مادا لّقو ةزمهلا

 ' مصاعأر قو هيف لمتلالهدعبام نال اداعىلع فاطع 6 ادومثو لف: ةزمه واولا لعج عم
 7 300 تاالاي نوفشو نيوتتلاب نوقايلاو فلا ريغب نافقيو نيون ريغب ةزجو

 دوعو داع لبقم 6 لبق نم 8 هيلع فوطعم اضيا # حوت موتو له نيشرفلا

 هتويرضيوهنع نورفطيو هنوذؤياوناك مهنال نيش رفلانم# ىنطاو ظارها وناك مه ذا د

 تبلقنا ىا اهلهاب تكفْنا ىتلا ىرقلاو 46 ةكفتؤملاو 8 كارح ه.نوكيال ىتح

/ 

 ' اهديعةشتكو وباهللاه مهفارشانم لجر كلذ مهانس نملواوىرعشلادبعت ةعازخ

 ْ اعلان ةفلاخ الر اهعطق ىرعشلاو اضرع 00 مودلا نال لاقو

 ١ ندلاف برعلا فالخ ىلع ما_سوةيلع هللا ىلصهللالو -ر جرح خالق دعا زحام دبعو

 | باوكوعوئرعتلادبجو ةشيكوا مهفلاخامرهايا هفالاخ ىف هن هلا سب .هراةشزكا ىبا نباهوعم

 11 له ةماشو 1 ناتنثا امهو اضيا رابخلا باكىع

 ا 2 كاوا روغلا ن

 0ك دو*موقرهو ع ىلوالا ادام كلها هناو قي

 ] لقو مرا ىرخالا لقو ىرخلا اداع اواكف بقع 178 0 2

 1 ا حلاص موق, هو هك دوو # وب موق 2 عب اك اله قلل لوا ىنعي ىلوالا

 الل سلو موقو وي ادحا م 7 ني © قباانق يدل هللا مىهكلها

 ىعل 7 ىتطاو ملظا مه اوناك مناط 0 دوع وداع لبق نه حون موق كلها ىنعي

 | طولم موق ىرق ىندي # ذ هول اووي يدتكتا وةيصعملاب هللا ىلع م هوتعو مهايا-ونةوعد لوطا

 | # اهاشننإل امىوهأ مشا ْءامسلا ىلا اهمفر ليربجنا كلذو طقسأ ىأ «*« ىوعأ)»

 (ىا)

 !وءازوكلا فاجءىضي

 ىنخا امنال كلش تيعمس هان 00 ىرخالاو روبعلا



 (ىرامت)بطاخلا | أ (كب رءالآىأبف)دوضنملا رهكلا نهاهلع رطمأو باذعلا نما اع بسال ا م١

 (ريد اذه) ا كر هبوب ر و هتربادح وىل اع ةلادلا كدر معن وأ مقنلا نمكافك اعوا معنلانم كالوا اهىل ككتن

 ردنلانم ريذن نآرقلا اذهوا ةعا الالي و ىلع ىلوالا لاقو نياوالا نيردنملا نم ) كوالا ردنا نم) اكلم دجى

 هاوثىف برقلاب ةفوصوملا تب رك ة(3 ةقز لإ تقرأ ( ملي نم اردنا لا ىلوالا تازدنالا سنج نه راذناىا ىلوال

 1 1ةزيؤح هللازود نم اهلسيل) ةعاسلا تبرتق

 هك ى رامت كب رعالآ ىأبفإإل مهباصا ميمعتو ليوهتديف# ىثعام '
 هبت فام لبق نم ءالآ اهامم نكلاامنقنو امطن تناك ناو تادودعملاو دخلا لكلو] |

 4# ىلوالارذنلا نمريذناذه ف نينمؤملاو ءايبنالل ماقتنالاو نيربتعملل ظعاوملاوربعلا نم |
 سنج م ريذن لوسرلا اذهوا ةمدقتملا تاراذنالا ستح نهراذنا نآرقلااذه ىأ ١
 تبرتقا هلوقو<فوندلابةفوسوملا ةعاسلاتند # ةفزآلاتفزا ا نيلوالانيرذنلا |

 تاق ءاداايعتك لع جرا سيل *6 ةفشاك هللانودنماهل سيل قم ةعاسلا
 هللاالا اهقول ةفشاك اهل سيلوا هتلاالا اهريخأش ناآلاوا اهفشكيال هنكل هللالا |

 نفأ 9 ةيفاعلاكردصم اهنا ىلع فشك هتلاديغ نامل دوا هاوس هيلع علطيالذا |

 ءاار سا 5 نوكحم#تو هذ اراكثا 5 نوبحعت 3 نآرقلا ىنمي # ثيدحلا اذه 1

 سفن اهل

 فر ءالا كافر ةيوسملا كرد 3 ىنمي « ىتغام ظ هتلااهسبلأ ىأ '
 ىرامتسايعننا ناقو ةريمما نب ديلولا دارأ لبقو ناسنالا امأ كدت ىأ © ىراا

 ه ل ردتلانق ملف !-سو هيلع 0 ُ ىنعي 4 ردن اذه ع 0 غأأ |

 رذ أل يقو مههوق ىلا لسرلا تراي ل لسرأ ةمدقتلا لسرلا نم لوسر قا
 روع هلقنم نلكسإلا ترد ام دي |

 انما لف وقل اح هلم ركل هلل < ةفشاك للان ودنم اهل سيل 8 ةعاسلا '

 ةفشاكلا ليقو اهفشكيأل هناريغ هللاالا تءقو اذا اهفشك ىلع ةرداق سفن اهل سيل |

 تررتقاو ةمامتلا تبرق ىأ هك 2 ةقرالا كفد أ

 ل ودا اطقم و ككشتملا

 كل نودال' ” نودماس متئاو #9 متطرفام ىلع انزحن 7 نوكسالو 7 أ

 ةنسىأ ةقشاك سفن اهل سل 14 لاو ةروس ١ ىا( ةقشاك

 اهاال هلوةك موت ىتد ١

 اهل سلوا وهالا اهتقول
 ةرداق ىا ةفشاك سفن

 ضف و )اذ ايهفسات ]ع

 اهفشكيال هنا ريغ ىلاعتهللاالا

 ىا (ثيدحلا اذه نفأ)
 اراكنا(نوبحتت) نآرقلا

 الو)ءازهتسا(نوكعضتو)

 متاو ) اعوشخ ( نوثت

 نوهال نولفاغ (نودماس
 اوءععاذا اوناكو نويعال

 ءانغااءودضراع نآرقلا

 هعامت-|نعسانلا اولغشيل

 ةراجحلا قعر ) ىذثعام

 ىأف (كير ءالآ ىأبف :

 ناسا امسأ كبير ءارعت

 ماسو هيلع هللا ىلص ده ربع

 اهنا دحام ( ىرات )

 (ردناده) هللا ن و تدل

 مه ملا ىلع 5-1

 هكا فو 0

 كوالا لسزلاك ا( كوالا

 مهم وق ىلا مهانلسرانيذلا

 هدناو 4 اذه. 0

 اذه ٠ نمأ لوقب( ثيدملا | اذه ناو اكرر نيب 61 ارا ١ اين 2
00 

 ( نوكحشتو ) نوبذكت لابو نورطست ( نوبت ) ةكم لهأ اي ماسو هيلع هللاىلص دمحم مكيلع أرقي ىذلا نآرقإ
 ١ د م . 5 .٠ . هاا 5

 هءنونم ونال 4: نودال ) نودماس م أو) موتا اوديعولاو رجزلا نم هيفا ) نوكسالاو ( نورس لاشو لو



 ءامتاو دباو ةهل ًآلااودبعتالو هودنعاو ع نك 1-- هللاو ده»ا ىأ كلج 1 ءزخلا)(اوديعاوهلل اودحم“اف)

 ' - ا
 3 دوعسلا نم هعاقسأ نع انا | اواغشتل وأ 1 عقراذأ هزيم قريعيلا دعت نم | 6 - 0 ١

 1 0 ٠ هيأ نوسجو
 | ةالصلاديلع ىتلانع ه ةهل ”الانودهودبعاوىا ه#اوديعاو هلل اودوعسا وف + ءانغلاوهو

 "ةككديدحجو دمح* قدص نم ددعب تاتسح ريشع هلباءاطعأ مجتلاو أ روع مالسلاو ل (ةعاسلا 0

 00000 19 نسج اهياو ةكم : روعلا ةروس 80ه ظ (رمتلا قشناو) ةمانقلا

 وكادقو ”ئرقونيفصن

 4-5 مجرلا نمرلا دنا رسم ا ا 0 0 ا

 ارو فلع ههالم هللالوسر اولأس رافكلاناىور هيرمتلاق شناو ةعاسلاتيرتقاإإ# | اهبارتقا تانآنم لصح

 | ريقلاقكتادقو ”ىرق هنالوالا ددويو ةمانقلاءوب قشنس هانعمل قو رمتلاقشناذ ةيآ | لوقناكقشنادق رمقلا نا

 || طا لخالا لق ةمطربلاامو هلليقنومطربم باضغ دهام لاقو نورطب نورشأ ءانعم | حب ءاجدقو ديعالالبقا
 | دوم“ ىلع لوح اذه ليقو ةيادهلا ىلع ارك نونمؤملا اأىنءي 6 هلل اودع ف

 ا لاقاعاو هتللاودبعا ىأ د اوديعاوإإ# ةالصلاىف ضرفلا دوت“ ىلع ىلقو ةوالتلا
 ١ ( ىق) ىلامت هلل الا نوال هج ةقيقلاىف ةدايعاانال اماو امولعم هنوكلاما اوددعاو

 | دحع»و ايف نوف ريعاو 1 سو هيلع هللاىلس هللالورنا دوعس»نب هللادبعنع

 3 00 7 نم 1 2 5 ريغ هفه ناك نم قشناوالاقنالو نفل ف

 ْ 0 داز ارف لتق دعب هتيار دقلف هللادبع لاق ده ىنيفكي لاقو | راطقالا ل ها لع قت 1

 ا تااخ نب ةيما وهو هرخآ ىف لاقو هركذو ملا ةدممم ام تلزن ةروس لوأ لاق ءواقلا سد 1

 | نولسملاهعمده“و مجعلب دحمجإسو هيلع هللىلص هللالوسرنا سابعنبا نع ( خ) تابج عابطلا نال تاو
 هللالو سر ىلع تارق لاق تباثنب ديز نع ( قر سنالاو ناو نوك رشملاو || .دنال ىئايعلا رن ىلع
 1 ةوالتلادو#-نا ىلع ليلدثيدخلا اذه قف ابان نعش ماف معلا | رسو هيلع هللاىلص | مغب مهنع هللا هبححب نازي

 | الا ل ءاهتكي ل هللازآ باطخلانب رع لاقو دجأو ىففاشلا لوقنوهو بجاو ديغ || د١ مد دا رمستا
 | بامححأو نابفس لوق وهو مح جْسلاو ”ىراقلا ىلع ايوجو ىلا موق بهذو ءاشن نأ

 ملعأ ىلاعتو هناعس هللاو قالا

 ا مد ةئاعالثو ةيا نونو سخ ىهوةيكم ى مهورمقلاةروسريسفب اجو

 | .تافر >نورشعوةثالثوةئامعبراوفلاو ةلك نوعبرأو ناتماوزجم

 يه ا ا 00

 تال نق رمق قاشناو ةعاسلا تيرتقاو ربقلا قنا راد 00 مدقت هِف 8

 مح انجر رلاهنيا مهر 00

 داو هدسم نا لاق ةمودش

 ءارح تي أرهنع هللا ىذر

 هانعع لدقو رمعلا ىتفلف نيب

 روه+ اوةمايقلا موب قد

 ىورملا وهو لوالا ىلع

 (اوديعاو)ةبوتلاودحوتلاب
 تبرتقا دقف هللا اود>و

 ةعاشدلا

 لا ةروسلان هو 1

 اهلكىهو رمل أاهف ر 3

 نوسجو سج اهتايآ ةيكم

 ان[ ةاعداك [ تاكو
 3 ع

 اهفورحو نوعبراو

 0 ةئامعنرأو فاأ

 هع فر 0

 ه محرلان هرج رلا هللا مسب
 سا.ع نبا ن افا

 سنأنع ىورام هيلع لدن ةرهابلا هتازممو ةرهاظلاماسو هيلع هللاىلص هللالوسر '
 مغار راف هنأ مهد نأ ملسو ةيلع هللا ىلص هللالوسر او ا 1 1 لعأ نا

 قشناو ةعاسلا تبرتقا ا ىذمرتلا دانو ماسمو ىر ,اعلا ةح 0 هر 0

 ١ هللا لور ردهع ىلع رمقتلا قشنا لاق دؤعسنبانع امهلو رسم رم هلوق ىلا رمقل

 0 ةشنا

 : تبيرتقا ل !اعت هلوقؤ

 لص) تامالعنم وهونيفصن (رمتلا ق شناو) ناخدلا لوزن و ملسو هيلع هللا لصد جحورذم ةعاسلامايقاندلوغ (ةءاسلا



 اورب ناو و هلوتو رمتلاقاقشنا اهبارتقا تايآ نم لصح دقو ةعاسلاتبرتقا ىا
 امناعالاو ايل نع ل اوطرعي ةنأ

 ىئرخاة باز روز اوديغا ملسو هيلع هللا لصهتلا لوس لاقف نيتقش ملسو هيلع هللا ىلص
 ةقاف نيتقلف رمثلا قلفناذا ىنع ملسو هيلع هللاىلض هللا لوسر عم نم اغيب لاق

 نع امهو اودهشا ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر !:لاقف هنود ةقلفو لبا قوف

 نبا نع (م) ملسو هيلع هللاىلص هتلالوسر نهزىف قنا رمتلا نا لاق سابعنبا
 نيتقلف ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر دهع ىلع رمقلا قنا لاق امهنع هللاىضر رم
 مهللاءاسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاتف للا قوف.ةقلف تناكو ةقلف لبجلا رتسف

 ماسوهيلع هللاىلص هللالوسر دهع ىلع رمقتلا قشنالاق معطم نبديمح نءو ةئاودهشا

 عيطتسيام ان رخ“ ناك نأل رهضعب لاقف اننيعأ دحح ره“ شيرق تلاقف نيتقرف راصف
 منوريغق ناكرلا نوقلتاوناكف هريغ دازو ىذم نلانجوخل مهلك سانلا رحمينأ

 قورسم ىورو كلذ دعب مأتلأمث رمقلا قشنا لئتاقم لاق مهنوبذكيف هوأردق مهناب
 تااقفماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر دهعىلع رمتلا قشنا لاق دوءسهنب هللادبعنع

 ىلاعت هللالزناف هانيأر دق متن اولاقف ةرافسلا | ولأسف ةشيك ىبأ نبا رم شيرق |

 ةيظعلاةزعملاهذهب تدرودق ةحمتصلا ثيداحالا ءذهف رمقلا قّشناو ةعاسلا تبرتقا

 نيدلا يع مشل لاقو هعوقو داقتءاو ه.ناغالا بصف قداصلا هنع ريخأ دقو نهؤم

 نيهاضملا ةعدتبلا ضءب اهركنأ دقو جاحزلا لاق مام مح حرش ىوونلا

 ىلاعت هلل قول رمقلا نال اهبف لقعلل راكتاالو هبلق هللاىعأ ال كلذو ةلملا ىنااغا

 اًذهمقووا ةدحالملا ضءب لوقاماف ءسعأ رخآ ىف هروكيو هينفب ام ءاشيام هيف لعشن

 لعأاهب صتخم ملو هتفرعو هلمهتيؤرىف مهلك ض رالا لهأ كرتشاو ارتاوتم . لقنل
 ماي سانلا مظعمو لدالاىف لصح قاقثنالا اذه ناب اذه نع العلا باحاذ ةكم ٍ

 املا رظنروأ ءامسلاىف ركفتن نم لقف مهبامشإ نوطغم مهو ةقلغ» باوبالاو نولفاغ
 ءاعسلاىف!ث دحام هريغو رمقلا فوك نا داتمم دهاشم وه امو ردانلا ذاشلاالا

 هبثدحتنالو عقب كلذ وحنو ماظعلا بهشلاو علاوطلا راونالاو بئاعلاّنم ليالاف
 ناكو هنغ ساثلا ةلفغنه هانرك ذ امل كلدي مهريغ دنع ملعالو سانلا داحآ الا

 4 رولا 0 1 م 1

 | هيف كيال هناكاو هلتيثم ىوقأو ليلد لدأ هناذ كلذب ديحلا نآرقلا ةداهش عم |

 بهأت ملف اهتيؤر اوحرتقاو اهولأس موقل ليللاف تلصح ةيظع ةيآقاةثنالا اذه
 رهظت ىلا لزانملاو ىراجملا ضءبيف ذئنيح رمقلا نوكيدقو ءالعلا لاق اهل مهريغ |||

 فوسكلا دل اكو موقنع امتانموقل ارهاظ نوكياك ضعب نود قاذآلا لهأ ضعبلا

 لوق اذهو ةمايقلاموب رمتلاق ني ةيآآلاىنعمىف لاقو ملعأ هللاو دلب نوددلب لهأ
 ئضاملا ظفلب هرك ذ هللانالو هفالخ ىلع نيرسفملا عاجال تبمال ذاشو مدبال لطاب

 ىلاعت هلوقىفو هيلع لدب ليلدوأ هلقنت ةنيرقىلا رقتش دعب ليقتسملا لع ىضاملالجو

 كلذ ناك دقو ةيظعلا ةيأآلا هذه دوجو ىلع ليلد  اوضرعي ةيآ اورب ناو 8# |

 «( س ا5داخ واق )

 لها ىنمي ( اورب ناو )
 ىلعلدت ( ةيآ ) ةكم
 هيلع هللا ىلص د قدص

 هءناعالا نع(اوضرمي) ماسو

 ( ةيآ اوريناو ) ةمايقلا

 ركل قاقتشنا ! لم

 ةيالاباوبذكي ( اوضرعي )



 1 . هيلع رعد ىنلا (اوبذكو) قالو لوزب بهاذ 2 دراطم متادوا ةوقلا ةارملانم ىوقركم (روسم 2 اولوشو)

  ليقودتت وى 0 1 را همر( اكو ).رويطد ع ناطشلا مهانيزامو (مهءاوعأ اوعمتاو) ماسو

 00 رول ع مسيو تتسم رقتسم عقاو -:) 15 رفح هسمانمرسعأ (زو رشعلاوعباسلا ءزملا) لكليقو مقاو ردقام لك
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 دقاو) باوثلاو باقعلا

 ند ) ةكم لها ( مهءاج

 عدوملانآ رقلا نم (ءابنالا

 وا ةيلافلا نورقلا ءاينا

 فصوامو ةرخآلا ءاينا
 هفام) رافكلا بادعنم

 نع راجدزا ( رحدزم
 هلرخز لوق رفكلا

 هالصاوهتمنهىا هنرحدزاو

 تءقواذاءاتنا نكلورزا

 تلدبا ةنكأس ءاز دعب

 سوم4*فرحءاتاانالالاد

 لدافروه< فرد ءازلاو

 وهوروي< فرد.ءاتلا نم

 رخآ ىفاذهوايسا::للادلا

 (ةمكح) هنودسس ا

 ةمكح وه لغوأ امنت لدا
 واباوصلا ةياهن 3

 رحم») ةيآلا ( اولوش وز

 يدش ىوق 0

 (اوبذكو ) بهذيس عونصم

 ةعاسلا مايقو 7

 ( مهءاوعا اوعبتاو )

 ةعاسلامايقوةي آلا بيدكت
 صالكو) نان والا ةداسعبو

 لوق لكلو ( رقتسم
 دلو كرا رع وأ ١ هللا نم
 ىرشلاود.عولاو دعولاىف

 ةجرلابوأ رانلاو ةنجلاب
 (اه) لءفلكلو لاقبو نيبتف ةرخ آلاف نوكي ام هنمو رهظيسف ايندلاىف نوكيام هنم ةقيقحو لمف باذماابوأ
 ةبضاملا مثالا رابخا نم ( ءابنالا نه ) نآرقلاىف ةكم لعأ ( معءاحدقلو ) باقلاىف ممةيق>و ةقيق» داملا نم لوقو

 هللا نع ء مهغابا هللا ٠ ند 1 )ٍ ةغلاي ١ 3 رقلا (ةمكح ١ راحدزاو ئه ( رحدنزم هنفام ) بيذكلا دنع ا ركذه فك

 وا كاذ اولاق ىدح ةعباتتم نتازدعمو ةقدارتم ْ

«4 

 رخا تايآ هلق اوأر مهنا ىلع لدب وهو درطم © رقم ره“ اولوقبو

 رعساو هدر سحأ لاش ةراا نم مع

 .رام وا هترارم تدتشا اذا ”ىشلا رقسا نء عشيتسم وا مكمهساف ىتكحا اذا ٠
 قحلادرنم ناطيشلا مهانيزام وهو 5 مهءاوها اوءبتاو اوبذكو © تسال بهاذ
 لكو © ةعدسقلا ,عداع نم امهناب رامشالل ىضاملا ظفلب امهركذو هروهظ دعب

 ةرخآلاىف ةداعسوا ةواقشو امندلاىف رصنوانالذخ نم ةياغ ىلا هتنم ه# رقتسم سا

 رارقتساىنمع رقتسهوذ ىا فلاب "ىرقو رقتدلاو تبن هتناغ ىلا ىهتنا اذا ”ىثلاناف

 نآ رقلاىف «مهءاجدقلو 8 ةعاسلاىلع فوطعم لكو سعا ةفصدناىلع راو رسكلابو

 نم راجدزا ه# رجدنم هيفامإ# ةرخ آلاءايناوا ةيلاخلان ورقلاءارنا 5 ءانالا نم ب

 "ىرقو سسانتلل ءازلاو لاذلاو لادلا عه الاد بلقت لاعتفالاءانو ديعو وا بيدعت

 رخو اامنم لدن ئهو اهف للخال اهتاق «ةغلابةمكحإإو اهماغداو اياز اهيلقن رح نم
 لالابصنزوجمف ةفدلاب ةصوصغوا ةلوصوم اهناف امم الاح بصنااب ىرقو فوذحل

 اهب قيدصتلا نءىأ اوضرءيرمقلا قاقشن انهي آلاب دارملاو ماسو هيلعدتلا لص هللا لوسر
 كلذ ورقم هيف ليق هلاح ماد 'ىش لكو درطم .مئاد ىأ © رسم رح اولوقيو وف
 ىوقىأ رهسم ليقو رسم رص» |ذه 0 تايآلا فدارتو تازجتملا عباتن 0

 قببالو بهد و لطب 3 هاد يم لقور 0 لك ولع 1 ديدش مع

 ما-سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىعإ © اويذك وف ذالعتو < كلذ ا را

 لطابلا نم اوناعامو

 اف ةققح سأ لكن ىأ 5 رقتسم ىعأ لكو © رمقلا رحم“ هنا مهلوق وه لبقو

 ريخناذ رقتس» سعأ لكل دو فرعءبسف ةرخ الاىف هنمناك امو رهاظيسفام دإا ىف هنم ناك

 نيبذكملاو نيقدصملا لوق رقتسي لبقو رانلاىفهلهاب رقتسهرمثلاو ةنلا ىفهلهاب رقتسم
 ااا ا ا شد لكل ءاسع: لقو باتسلاَو) باوثلاب هتقئقع نوذرعي نيح

 بهاذبءىعأ سيل ىنمي رقسم ره“ مهلوق باوج وه ليقو ةلاحمال عتادو نئاك وهف
 نك عظدس 0 وهنا هلا سدا 2 د# مع اذاو 000 نم سعأ لكلب :معزاك

 نم ىأ 6 ءابنالانم فه ةكم لهأ ىنعي هك مهءاج دقلو #8 قح هللا اهيف نيتي ةياغ

 : 0 ىهنام ىأ  رحد لع هيفام ف نآ رقلاىف ةيذكملا ةيضاملا مثالا اراك

 ةيافلا تالبدق ةمان ة.كح نآ رقلا ىنمي « ةغااب ةمكح ف

 ناطيشلا مهل نيزامىأ ِ مهءاوعأ اوعبناو 0 هللاةردق نم



 لوتف) راذنالا نمي ردصم رذنلاوا هرذنملاوا لسرلا مهوريذن مج رذنلاو قنام ( رذنلا ىنفتاف ) مهيلاهتلانم فلاب 3

 بوقءيو لهس ىعادلا ىلا ىعادلا ركذ ارامضابوانوجرحمب ( عادلاعدموب)ب صفو مهيف ىنذيال راذنالانا كلعا( مهنع ٠
 ةباتكلاىف وعد نم واولا فذحو اهنع ةرسكلاب .قتكا هانلا طقسا نمو لصولاىف ورعوباو ندم قفاوامهف ىو
 لؤه وهو هلثع دهمت مل اهنال سوفنلا هركتن عيظف ركتم ( ركت ”ىش ىلا ) ماللاهيلع ليفارسا ىعادلا وظفللا ةعباتملا
 راصبالل لمف وهو نيجراهلا نم لاح وهو مصاع ريغ قارع ( مهر ءاصبأ امعاخ ) كم فيقتل ركز ةمايقلا مون

 نم ةغا ىهو مهراصبأ (رمتلا ةروس ) نمش ىلع امشخ -219ل- رهريغ مهراصبأ عش لوقتاك ركذو
 ثيغاوا فواأ لوق وو و ير ب يوب حرصا

 اعشح ىف نو نأ زوجنو

 رذنعجوهو رذنلا ىنغت ىفغىَأف ىا ىراكنا ماهفتساوا ىنن # رذنلانغت اف 9 اهنع

 رادنالاناب كملعل # مهنع لوتف © رادنالاىنمع ردصموا هنم رذنملاوا ردنملا مع

 ىلاعت هلوقىف ىمالاك هيف ءاعدلانوكينازو<و ليفارسا هك عادلا عدم م وبوإف مهبف ىنغبال
 رك ذارامضايوا نوحر حم: موب باصتناو فيفا ةرسكل ايءافتك اءايلا طاقساو نوكسف نك
 ١ نبا أرقو ةمايقلا لوهوهو هلثم دهعتمل اهنالسوفنلا هركش عيظف © ركت ”ىشولا ف

 ١ # ثادحالا نمنوح ردي مهراصبا اعشاخ ف ركاىنمع ركن ”ىرقوفيفخعلاب ركت ريثك
 نالهريك دنو هدارقاو لوهلانم ا اليلذ اعشاخ مهروبق نم نو>رخم ىا

 ا عئانو ريثك نباأ أرقو لصالاىلع ةعشاخ ”ىرقو تينأتلا قيقح ريغ رهاظ هلعاذ

 م نيعاق لاحرت ترم نسالو كلذ نسح اعاو اعشخ مصاعو صاع نباو
 نوكف ربخلاو ءادخ الا ىلع مهراصبا عْشخ ”ىرقو لعفلا هبشي ةغيص ل نسل كنا

 ةكمل 0 ةرثكلا ىف  رشتتم دارج ماك 9 الاح ةلجلا
 | نورفاكلال وشب © هيلا نيرظانوا هيلا مهقانعاىدام نبع 1 7  عادلاىلا نيدطهمو#
 | هكاندبع اوبذكفإو كموقلب اق ُ حون موق مهلبق تبذك بعص 6# ربع موناذه

 مهراصبأ عنو مهريعت
 عوشخو هنع الدب

 ةلذلا نع ةيانك راصيالا

 ةنعو ليذلا ةلذ نال

 نم نوحرخم ) امن وع
 رو.ةلا ند ) ثادحالا ب11: ايي

 ) رشتنم دارح مهنأك)

 لكىف مهقرفتو مهترثكىف
 لم دارحلاو ةهج

 لاش جوقلاو ةرثكلاىف

 املا ريثكلا شدجلا ف

 دار اك اٌواح ضعب ىفدضءب

 ( عادلا ىلا نيمطيم )
 مهقانعأ ىدام نيعرمم

 03 مهنع لوتف 3 مهوذكو مهوفلاخ اذا ردنا ثت 2 ىنعي # رذنلا ىغَت اف +

 موب داي ركذا ىا عادلا عد موب لادتقلا ةيآ اهتضمتن مهنع ضرععا ىا

 ”ىشىلا و سدقملاتي» ةرخ<ىلع اًعاق روصلا ىف جفني ليفارسا وهو ىعادلاوعدب

 | اءشح ”ىرقو هكاعشاخ » هلاماظعتسا هنوركتيف هلثم اوربمل عيظف ركنم ىأ 4 ركن أ

 « ثادجالا نم نوجرخم ف باذعلا ةيؤر دنع ةعضاخ ةلئلذ ىأ 46 مهراصبأ وف

 ادهنورفاكلالوقب) هيلا | ضءبىف مهضعب جومتو مهترثكف لثم #« رشثتنم دارج ممنأك © روبقلا نه ىأ
 ديدش بعص (رسع موي || ت وصلا ىأ ّ عادلا ىلاوف نيلبقم مهقانع أى دام نيعرسم « نيطومو# نيعزفىرامح

 لهأل تق (هلبقتبذك) ادهنورفاكلالوقب ؛# مهراصباب نوعاقبال هيلا نيرظان لبقو لفارساوهو ىمادلا |[
 ٠ ىلعالنيرفاكلا ىلعديدش مو:مويلا كلذناىلاةراشا هيفو ديدش بعص ىأ 6 رسعموب ١  31 . 5 8م 35 .

 اوبدكف وب وق كم . 0
 مالسل اديلع احون ( اندبع دكف ب موق ) ١ ان دبعاوبذكم حون موق ولم ةكم لعأ لبق ىأ ه6 مهلبق تبذك وف ىلاعتهلوق# نيمو

 لاتقلاب مهسعأ مث دعا مهنع ضرعا ( مهنع لوتف ) هللاملعىف هللاب نونمؤيال موق نع.لسرلاىي.( ردت
 رانل اىلا رانلا لهأو ةنجلا ىلا ةنملا لهأ ديدش ميظع ركنم ( ركن "ىش ىلا ) ةمايقلا موب وهو ( عادلا عدب موب )

 لوط (ارتنم دارج مهنأع) ىرخاالا ةقنا ف رولبتلا نما( ثادجالا + نوينرتم عرايا | لل(
 لوقب ) مهىعأي اذام ١ عادلا ىلا ) نيرظان نيدصاق نيءرسسم ( نيمطهم ) دارا ل5 ضع ىف مهضعب لوي

 موق ) دحماي كموق لق ( مهلبق تبذك ) مهيلع مويلا كلذ ددش ديدش ( رسع موب اذه ) ةمايقلا مون ( نورفاكلا

 احون ( انديع اوبذكف ) احون ( حوت



 3 موقتبذكوأ بذكمنرق هعبت بذكمنرق مهنه ىضءالك بيذكت بقءىلع امذكت هوذك ,هنابيذكتلا راركت ىنممو

 اولاقو )لسرلاةل نمادنال احون اوبذكاسأر ةو.نال نيدحاح لسرلاب 0 اوناكاملىأ اندبع اوبذكف لسرلاحوت

 نود وح اولاق :ىأ مهلبق ةلج نهوهوأ لتقلاب ددهو متثلاب ةلاسرلاء ادا نع رخو (رخاشزاو ) نودع وه ىأ ( نون

 نمسأللا م اومم-! إف ىموق ىنبلغ ( بواغم ) ىنإ ىأ (ىناديراعدف) هيلي
 انمهفف ا هثمبت بادعب مهنم 1ع ىلهقتناف « نورمثعااو عباسلا ءزدا ١ ( رصتلاف ) ىل مهتباجا

 ترهذوهتطيو نما هلرحدزا دقو

 كل وعفف (ءامسلا اوبأ

 بوقعيو لهسو دزبو
 بصنم ) ردهم ءاع (

 عطقنب مل عباتتو ة ةرثكف

 انرخو ) امون نيبرأ
 انامحو ) انويع ضرالا

 اهناك انوع اهلك ضرالا

 نم غاب أ وهو رجفت نويع

 ضرالانويعان رخو كاوق
 هاننيم أ ( هللا لاف ١

 'ئرقو ضرالاو ءاعتلا
 نم ناءونلاىأ نآاملا
 ىضرالاو ىوامتلا ءاملا

 ىلع ( ردق دق سأىلع )
 ءاش فك هتلااهردق لاح

 حوالاىف ردقدق سم ىلعو
 وهو  نوكل هنأ ل وكلا

 ناذوطلاب حون موق كاله
 حاولأ تاذ ىلع ءانلجو)
 ةنيفسلادارأ ) رسدو

 موش ىتلا تافصلا|نمهىهو

 بونتف تاذوصوملا ماقم

 قنتخم ( نون< اولقو )
 نع هورحز (ر>هزاو)
 اولاقو هباو>اصو هتلاقم

 باذنلاب ىنعأف ( رصتناف) روهق» (بولغم ىلا هرر اعدف ) لقعلا بهاذ داؤفلا ريطتسم تنا

 مب ءاعسلا باوب أ نهفف 0 م ىلم قتلا ىأ 3 رصتناف 3 روهشم ىأ 5 بولغه ىلا 9#

 ءاع . #8 ناهدلان ملأ. ه رطملا نورك نأ نأ رع ناذ ةراعتسالا ىلعوه لقو اباوبأ .ىسال نأ ا

 000 بقع 1ك اسدكت مانا لا ليقو لاجا تاعي ليصفت وهو اهون

 ل دشرلا اوبدك امدعب هوبدكوا نويذكم نور ةعرب تذكم نرق مهض:هالخ لك |

 لبقو ةيذالاعاوثاب غيلبتلانع رجزو ه«رجدزاو 8 نونعوه 6 نوني اولقو
 6 ىنا هبراعدف لف هتطبونإلا هترجدزا دقو نونع وه ىا مهلوق ةلج نم هلا

 6 رصتلاف 9 ىوق ىنبلغ * بولغم # لوقلاةدارا ىلع رسكلاب ”ىرقو ىناب ىا
 ىت>هقنمف هاقلي ناك مهنه دحاولا نا ىوردقف مهنم 1ك ايدك كلذ مهنه ىل قتلا

 ءاوسلا .باونا |نعفف #ه نولعال مناف ىتوقارفغامهللا لوقبز قيفيف هيلع ايش رحب

 نأ ارقو !ء اصلا ةدشو راطمالا ةرثكلا لثعو هئلام وهو بضنم 44 زمهم ءاع |

 المحو # انويع ضرالاا رك و# باوبالا ةرثكل ديدشتلاب انشق بوقءيو سماع
 قتلاف 8 ةغاابملا ريغف ضرالانويع نر ودلصاو جر نو عراب ا اهط ضرالا

 باب ناواملاو نيعونلا فالتخال نآاملا ”ىئرتو ضرالا ءامو ءاعملا ءام # ءاملا |
 ىلعوا توافتريغنم لزالاىف هللاهردقلاح ىلع 6 ردقدق ساىلع 8 اواو ةزمهلا

 وهوهلياءردق سءاىلعوا ج رخاام ردق ىلع لز/اام ردقناوه»و تريوسو تردق لاخت

 هك رسدو# ةضيىعباشخاتاذ حا اولا تاذىلع هانلج و #8 ناؤوطلابح ون موق كاله

 ديعولاو مشلاب هنلاقمو هنوعد لع هورحز ىأ 6 رحدزاونونماولاقو ٍ# احون ىنعل

 لاقو هيا ول لي اج اندف وف نيموجر 1 نه نيوكتل ا ه4اوش

 ثيدحلاقو مددق هبال كالذدع سالو قلغتاو م "ياو ءاريس ا د مرا وه لق

 ه6 انويعضرالاان رخو # امو ف عطقشن مل اديدش ابايصنا بصنم ُّط 4 رمجن»

 ضرالاءامو هامتلاءام ىندي #4 ءاملا قتلاف 9 مالا ل ستانوت .ءاهلك ضرالااناج 0
 ناملا نوكي نأ هتلاردق لبقو باتكلا مأىفمءلع ىضق ىأ ه6 ردقدقرمأ ىلع
 حاؤلأ تاذةنرفىأ :# حاولأ تاذ ىلع لف اح ون ىنعي < يارا .دقام ىلعاناكف ءاوس
 حاولالا 00 ه #“ رسدو # ةضيرعلا ةئيفسلا بشخ .حاولالاب دارا

 «(لقو)

 انققش( انركو ( ضرال ا ىلع ءاعسأا نم بصصم رام ) 0 ءاع امون نيعيرا ءادلا قرط ) ءاعلا باوا مف (

 (ردق دق رادقمىلع (ردق دق سعأ ىلع ) ضرالا ءامو ءامتلا ءام ( ءاملا قتلاف ) امون نيعبرأ ءامل ( انودع ضرالا )
 . ( عاولاتاذىلع ) هبنمآ نو احون ىنمي (هانل»و) حونموق كالمب ىغقدق ءاضقىلع لابو ضرالا ءامو ءامدلا ءام
 رد وهف ةئيفدلا مهدت 00 لكو طرشو ريمأ سم ) رسدو) ضراوع



 ىرتالأعرد ىصقنكلو دارأ ديدح نم ةدورسم ىعبق نكلو هوو اهني و اهنيب لصفنال ثيح اهادؤم يد ايبا

 نم لاعفر را ا علاوي وزال ا نم اذهو حي مل ةفصل اءذه نيبو ةنيفسلا نيب تعجول كلنا ٠

 نب طوف ىأ ىر#: ىف ريهشلا نم لاح اننيعابوأ انظف وأ انمىأرع ( اننيعابىرحت رقع وتلا نال هعفد ذأ هريسد ٠

 . هعجو مالا يلع حونوهو (رفك ناكنل) ءازج كلذ انلمف ىأءدعبامو ءاعسلاباوب أف نم مدق امل هللوعفم (ءازج)

 دقلو ) ةروفكم ةمعن حون ناكف نيملاعا ةجرالا كانلسرأ امو ىللاعت هتلالاق ةجرو هللا نم ةمعن ىلا نال اروفكم ٠

 تعثا ةنيفسال ةفص ىهو ديدلا مفدلا وهو رسدلا نه راسد عج ريماسمهو -

 انم ىأرع 6 اننيعاب ىرحت » اهادؤم ىدؤي اهل ح رش اهنا ثيح نم اهماقم

 ةمم هنالعونا ءازج كلذ انلعف ىا # رفك ناك ع 0 ا م ةظوفحم ىا

 ةمن ىن لكن اف اهورفك |

 © ركدمن ملهف 8 رهتش :ثاواهربخ عاشذا 5 ريشعلا 4 4 ةنأ 9 هلعفااوا ةئيفسلاى ا

 ناك فيكف ف اهيفماغدالاوالاذ ءانلا بلش رك دمو لصالا ىلع ركتذم * ىرقو ربتعم |[

 انرسسيدقاو عملاو ردصملا لمت :رذنلاو ديعوو ميظعت ماهفتسا 3 رذنو ىبادع

 ظفللا ةيوذعو راصتخالاب ظفعللوا ريعإاو ظعاوملا عاونا هيف انفرصص ناب ظاعتالاو

 لخغوتم 7 ركدم ند لهف 00

 ىأرع ىأ # اننيعاب قف ةنيفسلا ىنعي هك ىرحت ف اهافرطو اهلصأرسدلاو ةنيفسلا

 ءازح أ املىنمع نأىلقو ءسسأ دحج و دب رفكن اكهدال حونلاباو هموق قارغاوحون

 هباعصأو حوت عتصامل ءازح + ليقو مهق ىغأ نيذل ادنع ةممتو هللا ىدانأ نمرفك نكاح

 لا هئفسلادارأ لقو ايدي ةيآ ممانلعف ىتلا ةلعفلا ىنمي  ةيآ اهانكرتدقلو قع

 لهف #3 ةقحل مده ا اماارظن ىح ةريع ةريزجلا ضراب ىلاعت هااهاشأ داش

 لوقهتعمسىرخأ ةياورىفو ىلع اهدرف ركذم سو هيلع هللا ىلس هللا لور ىلع تأرق

 سيلو ةءارقلاو ظفحلا ان رسيريبحْن دسلاقه.ربتي ورك ذل ىأ « رك ذالو نآرقلا

 هظعاوع ظمتم ىأ6# ركدم نم لهف ف نآ رقلاالا ارهاظدلك أر قب ىلاعتدتلا بتكنم'ىش

 | فدح ىلع نوكك نإ زوجمو هتما ىلع ةجرو هللانم

 | 6ع ا» نارك ىارفك نم ”ىرقو ريمضلا ىلا لءقلا لاصياو راجل

 | راكذالل « ركذلل © اهلحر اذا رفسلل هتقان رسينم ءانأهوا هانلهس 4 نآرقلا

 ابناجحاولالا ليةواهعالضأو ةنيفسلا ضراوع ىهلقو ةنيفسلاردص رسدلا لبقو

 | ءاجمانم مودي كلذ انلعف ىنمي كك ف انيماب لبقو انظفحم ليقوانم

 / لاقدومسم ننانع ( ق ) مهتبوقع لثم فئاخ ظمتم ريتعمرك ذتم ىأ #4 ركدم نع

 انلهسىأ *نآرقلاانرسسي د قلو ف ىراذناىا هيرذنو ىلاذعناك فيكف هالاد ركدم

 ضراب هلااهاشأ ةداتق نع 1 رمتلا ةروس) اهب ريتعي (ةيآ) اهانلعح ىأ هه 1١ هز هن ةئيفسلا ىأ(اهانكرت

 ىدوجلا ىلعليقوةريزجلا
 اهلارظن ىتح اليوط ارهد

 1181 ةمالا انه -قئاؤأ

 ظعتن ظعتم ( ركدم نم

 لاذلاب رككذمهاص أو ربتعيو
 تادبأ ءاتلانكلو هاتلاو

 لاذلاو لادلاو لادلااهنم
 لاذلا تعداد عضوه ن»

 ىباذع ناك يكف )لادلا ىف
 راذنالاوهوريدن عج (ردنو

 امه«ش بوقعي ىردنو

 لصولاف لهس هقفاو
 اذه ىلعو ءاي ريغب امهريغ
 لان ءدمام# فالثجإلا

 انرسدقل و) ةروسلارخآ

 ءانلهس ( ركذلل نآرقلا

 ناب ظاءتالاو راك دالل

 ةفاشلا ظعاوملاب هانم

 دعولانم هيف انفرصو

 (ركدمنملهف) دعولاو

 دقلو لو ظعتي ظعتم

 ةنيفلاريست ( ىرحب ) |
 ءازح )انم رظنع ( اننمعأب)

 ب77777 7اس ب -   بتبتبتجتجتجتلل ءازج لوقت ( رفك ناكنأ

 لهف ) حون ةنيفس لثم لاقو حون دعب حونةنيفس ىنمي سانال ةمالع ( ةيآ اهانكرت دقلو ) هباورفك اع حون موق
 ناك فيك دحايرظناف ( رذنو ىباذع ناك ف يكف ) ةيصعملا كرتيفحون موق عنص اع ظعتب ظءتمنم لهف ( ركدم نه

 (ركذلل) نآرقلا انوه ( نآرقلا انرسسي دقلو ) اونمؤي ف حو مهرذنأ نحل ردنا لا ناك مهيلع ىباذع

 لع ناعيف ع بااط نم لهف ( ركدم نه لهف ) نآرقلا ةءارق انوه لاو ةباتكلاو ةءارقلاو ظفعلل



 ر اون نايدالا لهأ دكا قا ىوربو هيلع نامل هظفشط بلاط نملهف هظفح 3 نمديطانأو لطؤحعلا ءانلهد

 ”ارانياوىأ (ر .لئوىباذع ن ناكفكف داعتبذدك )نآ رقااك ارهاظ امنوظفحتالو ارظنالااهنهأ اعولت الرو نلا لالا

 .تولا ةدييشوأ ةدر راب (. ارصرص احر مهلع انلسرأ انا ) مهدعب نمل مهجينت ف 2 اذنا وأ 8 ِ باذعاان مهلا

 ((سال؛ عزنت ) رهشلا رخآىف ءاعب اذا نو مهكلهأ ىت> مهلع رقسا دقف رششاامئاد ( رقسم ) مد سن موبف )

 اهف نوسدننف رفملا نورفحمو باءكلاىف نواخادتبو ضعب ىدبأي مهضعب اذخآ نوفطصي 1 1 ء مهءلقت

 لوتعأ (رعقنم لت زاجعأ) لاح ( مهناك) 2 رج- مجاقر ؛ نورسثغلاو عباسلا ءزدلا ١ ىدبو مينو مهءزنتف

 ا ا ا ا ل ا ا ا ا لا هسراق» نع علمتم د

 نرد نلملا زاعإ اوعشو

 مهسؤ رعطقن تناك عرلا

 نس ةراليا اك د نإ

 ضرالا ىلع نوطقاستيف
 لاوط ثثح مهو اناومأ
 ىهو لئتزاعأ مناك

 ركذوب عورتا

 | مهدعب نموا هلوزنلق باذعلاب مما ىناراذناو « دنوىب ادعن اك ف كم داع تيذك

 ' ا 994 توصل اةديدشوا ةدراب ارصر صاح ر هيلعانلسر ا مه
 ملف مه ريغصو مه ريك مهءج ىلعو | مهكلعا ىتح مهلعر عساوأ همؤشر سام رق جسم خي ماع

 ىوررمهعلقت # سانلا عزتتإ# رهشلار +1هامب رالاموب ناكوهتراسصدتغاوا دحا رهنم قس

 مهتعرصو اهنم عرلا مهعزف ضءب مهضعب كدعو رفخلاو باءكلاىف اولد ملا

 ضرالا ىلع طقاس هسراغمنع علقتم لت لوصا # رعقنم لزاما مهنك 98 ىنوم

 2 رعقتم ريك ذو مهداسحا تحرطو مه-ٌوؤر تريط عرلازال زاحعالاب اوهمش لق

 ' ىباذع ناك فيكف 9 ىنملل ةيواخ ل زامما هلوقف ثينأتاو ظفللا لعلمعلا
 1 رو : واو ظفالا ىلع لت ةفص
 :ةرخ الاىف م ىاثلاو ايئدلاىف 3 قاحامللوالا ل قوليوهتلءررك # ردنو اي ثنال ىنمملا لع اهلج

 |0000 ااكادنلو ايلا ةوملاو ىزملاباذعمهغبذنل مهتسق اضيا لقاك ١ ةيواخ لع زامعأ اهلك
 تاارادنللا ذك رذنال دوغ تبذك ركدم نم لهف رك دلل نآرقلا انرسي دقاو ثنو ناني ف)

 - هدابعزم ءاشينمىلعهاهسوأ هتلاءرسيدق هنال هب لاغتش هالاونآر قلا م ءاعت ىلع ثحلا هبفو رك دالنأ رقلاانرسي دقلو

 داعتب دك ف ىلامتهلوق هي هريغو ىملاو ىبرعلاوريكلاو ا لهسي ثيحم | دوم تبذكر كدمنم لهف
 6 ارصر صاخب ر مهلع انلسر أنوف باذءلامهاىد ,اذناىأ « رذنوىباذعناك فيكف ' رذنلاب

 ىلعرقسامؤشلا متادىا#رقسمول موش مويىف ىأ « سمت موي ىف بوبهلا ةديدش ىأ ادوهدوه موق(داعت بدك )
 '] رخآىف ءاعبرالامون مويلاكلذ ناكل بقو هيف كإهالادح أر ه قبب ف ةسرعا (رذنو ىباذعناكفيكف)

 تناك ليق معاقرقدتف مهسؤر ىلع مىرتمثمهءاقت خرلا ىأ «سانلاعزنت#9 رهشلا ىنادع ناك د
 ناح ناك دكر دنو مهلع

 ىأ ««رعقنم 9 ل لوصأ سابع نبالاق ه4 لخنزاعأ من اك #9 مهرفح نم مهعزنت
 قبتف مهماسجأن ه مهسور نيبن خرلا تناك لبق ضرالا ىلع طقاس هناكم نه عطقنم

 نآرقلا انرسيدقلورذنو ىباذعناك ف يكف ف ةاقلملا ةلخعلاز مك سؤرالب مهماسجأ |
 حلاص هيءاح ىذلاراذنالاب ىأ ه6 رذنلاب دوم تبذك ركدمنه لهفرك ذال

 لورلا مهر أَن ىرذنم

 (نسول )لو دوه

 موق ىلع ( مهلع ) انطاس

 0 )ع
 (اولاقف) ريغص. ىلع بهاذ رقم مهيلع مؤشم ( رسم سم موبي ) رودل عير وهو اديدش ادراب

 لذ لفاسأ لاقيو لخت كاروأ مهتأك ( لخت زاخما مهنأك ) مهنكامأ نم دوه موق علقت 00 عزنت ) ريكلاو
 ىردنم لاح ناك فيكف (رذنو) ماع ىباذع ناك فيك دتاي رظنا ( ىباذع ناك فيكف )اهلوصأ نم معلقنم رح
 ركدم نم لهف ) ةءارقلاو ظفحل ( ركذلل ) نآرقلا انوه ( نآرقلا انرسي لا دن
 لسرلا ةلجو احلاص ( رذنلاب ) لاس موق ( دو“ تبذك ) ةيصعملا كرتيف دوه موق عنص اع ظعتي ظمتم نه
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 (رعسو لالضىفا اذا انا ) ادحاو انه اريشب عبتتأ هريدقت ( هعبتن ) هريسششن لعشا ريشي بصتتا (ادحاو انم ارمشبأ اولقلف

 لوقلاك اذا انك كانءتانا اولاقف هلع اودكمف ع نارينو رعسو قملا نعلالضف منك ىف ىوءش 0 نا لوقت ناك .

 نأ اودطو ةيسنحلا ىف مهلثم اوعش نال راكتا ارشبأ مهلو5و نونلا رعسلاو باو.صلا نع دعلاوأط!+الالضلالاقو

 ادحاو الجر ةمالا عيت, نال اراكتا ادحاو اولاقو ىوقأ ةلثامملاتن مهنه ناك اذا هال انم اولاقف ةككالملانم نوكي

 ىحولاه ماع لزنأ ىا (اننيب نم هلعرك ذلا قاأ) هلوق هيلعلدبو مهلضفاو مهفرشا نم سيلو ممئانفان ءادخاو اذار

 رطب (رشأ باذك وه لب ) ( رمت ةروس) ةوبنال رايتخالاب 2[ 110ر5- هنم قحأ وه نم انيفو انني نم
 ةنلط مطب هي ريكتم . : 1

 ا اإ لمقال اتت نم وأ انشلحت نم كي اها ارشبأ اوااقق 8 لشرلا رآ 0
|| 

 بة يب م سم سس سمسا ا"

 ماع

 كذا

 فرشا نحنو:( انني نم هلع )ةوبلاب صا( ركذلاواأأ) ءاعو بش |

 نوا» حرم رطب 0 ( رشالا ) هللا ىلع ( باذكلا نم ) ةمايقلا موي ( ادغ نولبعتس ) باص

 هحوا لوالاو ءادتالا ىلع عفرلاب ' ىرقو هدعام ءريسفلا ليش هءاضتناو اتيلع

 اذا انا هع ”ط ممفارشا نود ا هلال ادرفنم » ادحاو ماهفتسالل ١

 ىلع همرام هايا مهبعابس | ىلع اومترف هيلع اوكع مناك ريعس عج © رعسو لالض ىفا

 بات لا 34 كذا 3 1 م هروعسم ةقان هنمو نول هل مهعابتا كرت |

 “ رشأ 00 كلل هنم قا وه نم 0 انني نه هيلع 0 ىجولاو

 مويوا مع باذءلالوزن دنع « ادغ نولعيس 6 هلاعداب انيلع عفرتلا ىلع هرطب هلج
 كلطو قلاع ناكتلسإلا 12 شا ل كرا 6 رشالا باذكلا نم # ةماقلا

 وا تافتلالا ىلع نولعتس سيورو ةزجو صاعنا ارقو «ههذكنم مأ طاصأ لالالا

 وهو ةرارسشلا ىف غابالا ىا رشالاو رذ> ىف رذك رشالا“ىرقو حلاص ه.مءاحاام ةياكح
 ؛ مهما ةنتف له اهوثعابو اهوح رع هيةقاثلا اولسم انا قع و يالا وفا لكما
 ىلع ن6. ريظدصاو ©: نودضراما رعمو مهرظتلاف 4 مهبقت راذ #9 ميلان ادعم

 مهنيو موب مهلو موي اهل موسقم # مني ةعسق ءاملا نا مهثينو 9 مهاذا

 نوريثك ةعاج نو ا دعت انمادحا وامهدآ ىنعي هيادح اوانمارمثبأ او او اف م

 باع سايعنءالاق# رعسو 9 باوصلا نع باهذوأط+ ىأ 5 لالض ىااذاانا ف
 لبقونونجىفا لو هتعاطنم انهزايام باذدعو ءانعفا انا ليقو باذع ةدش

 باذكوهلبانني نم #9 ىجولاديلع لزنأأ ىنمي « هيلعرك ذلا تاأأ ف قالا نعدعب ىف

 نيح ىأ ه6 ادغ نوملدبس لف ةوينلا هثداعاب انيلع مظعتب نأ ديرب ريك مرطب 8
 3 رظالاناذكلاو 1 8بيزقتلدتلا رك ةاغاوذما 1 لح باذملا مم لزلي
 ةيضهلانه اهوحر مو اهوثعاب ىأ 6 ةقانلااواس سمانا ف هيذك نه مأ اص ىأ

 ةئايءارج رص م مهيأ جارح نأ ه 6 حلاص ىلعاوتن«آ مما كلذو ان ىتاا 1

 85 موقت راف مهل إ8 ارابتخاو ةنحم ىأ 86 ةنتف ةئانلا اواسممانا ىلاعتهتلالاةفءارشع

 مهربخأ ىأ # هك و ره مهاذأ ىلع ىأ © ريطصاو 9 نواح مهام رظتاف ىأ

 اسسلعأ مهب ىلاعت لاقاعاو موي مهل ؛موناهل ميو ةقانلا نيب ىأ 31 موي ةيسعءاملا نا 3#

 معأ لاقف اًكئاض

 ءاعدا ىلع افلع ماظعتلا

 ( اذ نولعس ) كلو

 مهب باذعلا لوز دنع

 باذكلانم)ةمايقل|موبوأ

 ن مأ حلاسأ ( رشالا
 ةزوعو ياو ولعتسدي 57

 حلاص مهل ناقام ةيزط ىلع

 هللا مالك وه وأ مهلا
 انا ) تانتالال يطلع

 اهوثعاب ( ةقانل اواسمم

 ا” ةيضهلا نءاهوح رو

 مهل |. اهم ا(مهل ةنكق) | را

 هللوءفم وهو ءالتناو

 ) م-هبشت راف ) لاح وأ

 مهام رصبتو مهرظتلاف

 ىلع ( ربطعاو ) نوءئاص

 كينأب ىتح لعتالو مهاذأ
 ءاملا نأ مهئبنو ) ىرعا

 مهني موسقم ( مهني ةعسق

 انلثمايمدآ (انمارمغب ًااولاقف)

 هشدىف ( هعبتت ادحاو )

 انلعفنا ( اذا انا ) هسعأو

 تيناطخاو ( لالض ىف ١

 هللاىلع بذكي (باذكوهلب) هنم

 ( د ) كبونل ةيلب ( مهل ةنتف ) ةرحدلا نم ةقانلا اوحرع ( ةقانلا اول ان ) حلاصا هللازاقف حرملا رطبلا

 ىلا مهرظتلاف

 هج ول

 رثبلا ءام (ءاملا نأ) مهربح ) مهند و ( ةقاثلا مهلتق ىلعو مهاذا ىلع ربصا (ريططاو) ةقاثلا جورخ

 مهلموبو اهلموب ةقانلا نيبو ( مهنيب ةمسق )



 2 واموت برشااموقلا رضحم روض (رضتع برش لك) ءالقملل اببلغت مهني لاقو موب برش هلو موب ب رشاهل

 هلثرتكم ريغ ميظعلا ىعالا ىطاعت ىلع ًارتجاف ( ىطاعتف ) دوم رهحأف لاس, رادق (,هبحاص اودانف ) اموب ةقانلا

 رقع هللآل وأ هءمهاضرل ىرخأ ةيآىف ةقانلا اورقمف لاقاغاو فيسلا ىطاعتفوا اهرقءف ةقانلا ىطاعتفوأ ةقانلا ( رقعف )

 20١ هيلعل يزيح مهب حاص ( ةدحاو ةحعص ) اهرقع نم عبارلا مويلاىف ( مهلع انلسرأ انا رذنو ىناذع نكفيكف) موعع

 هب رظت«امو ةريظللا لمح ىذلا رظتحلاو رسكتملا مشهتملا سبايلا رجمشلا ميشهلا ( رظتحلا مشهك اوناكف ) مالسلا

 ءاظلا منقي نسسحلا ًأرقو مشهتنو مطخف هي[ ١١م. زهؤح مئاهلا هؤطوتتو ( نورشعلاو عباسلا ءزلا) نامزلا لوطإ سيب

 راظتحالا مكضوم وهو

 انوسي انقاوز يلا
 نم لالا 11 كلل نارا

 طوا موق تبدك رك دم
 (مملع انلسرأ انا رذنلاب

 احر (ابصاح) طواموق ىلع
 معه رت ىأ ةراجتشلاب يصح

 نمودهيتنبا (طول لآ الا)
 لك (رضتغ برش لك (

 هيحاص روض براش

 كاذبا وضرفاص مهربخأف

 انامز كلذ ىلع اوثكمو
 اودانف) ءاقثلا مهلع بلف

 عدصم ىدان ( محاص

 دع تلا_س نب رادقو

 رهد نب عدصم اهامرام

 لوانتف ( ىطاعتف ) مهسب
 (رقعف) رخآ مهسب رادق

 اهل اومسقو ةقانلا اولتقف

 (رذنوواذعناكسنكف )
 ناك فيك دحتاي رظناف

 ناك فيكو مهلع ىباذع

 مهرذن أ نمل دم لاح

 مايأ ةثالث دعب باذعلاب ليربج ةعص ىأ (ةدحاو ةعص لع انلسرأانا ) اونموي إف طاص

 هريغ هنع رضوا هتبونىف هيحاص هرضحم 5 رضتع برش لك وع ءالقعلابيلغتل
 ىلع ًارتجاف 46 رقعف ىطاعتف ف دوم ريحا فلاس نب رادق 6 مهحاص اودانفإ#
 فيكف# فلك ”ىثلا لوانت ىطاعتلاو اهلتقف فيسلا ىطاعتفوا اهلتقف اهلتق ىطاعت

 شيش اكوا اهلحال ةريظلال معا نم هذي ىذإارسكتملا سباللارخشلاك # رظتحلا

 موق تبذك ركدمنه لهف ركذلل نآرقلا انرسسي دقلو و اهلذختملاريمشلاوا ةريظملا

 طوالآ الاف مهيم رب ىاةراخخاب معصخم ايصاحاحن رق ايصاخ سلع انلسراانا رذنلاب طول

 ل-قو معرش اورضح مهموب ناكاذاو اهيرش ترضح ةقانلاموب ناك اذاف |
 © معحاصاوداتف 8 نبالا اورضح تءاحاذاف ةقانلا تباغ اذا ءاملان ورضي ىنءي

 ةقانلا ىنعي 6 رقعف ف هفيسب ةقانلا لوانتف ىأ 25 ىطاعتف ف فااس نيرادق ىنعي |

 ««ةدحاوةعص ىلعانلسر انفه ىلام:لاقف ماذعنيب مث 6 رذنوىباذع ناك ف يكف إل

 وه اسهنع هللاىضر سايعنبا لاق * رظتحما مشهك اوناكف © ليربج ةعص ىنعي

 هتسادف كلذ نم طقس اف عابسلا نود كوشلاو ريعشلان م ةريظح هل رظحي لجرلا |
 مهنا ىنعملاو حايرلا هورذت نيح مشرم ىذلا ىلابلا رجلا وه لقو ميشهلا وهف مثقلا |

 بارتلاوه ليقو ةقرتحلا ةرمملاماظعااك لبقو مط#و ىلب اذا رجمشلا سيبك اوراص |
 ىلاعت هلوق 4 ركده نه لهف ركذلل نآرقلا انرسسي دقلو لف طئاحلا نم رئانت |

 ةراجتلا ىهو ءابصخلا ىنمي 46 ايصاح مهللع انلسرأ انا رذنلاب طول موق تبذكوإت |

 اا | د1] نوك اذه لف ىارلا بضاحلا نوكيدقو تنكلا لم نود ىلا

 (هشا و (

 ْ مشيك اوناكف# لّئاربج ة دي ةدحاو ةحمص ههيلع انلسرا انا رذنو ىلاذع ناك

 ٍ مشهك ىا ءاظلا حقب ”ىرقو ءاتشلاىف هتيشالل ةريظحلابحاص ةمم< ىذلاس ايلا

 هتبوت تناكن مءرضحم ىأ 44 رضتمم 9 ءاملانم بيصن ىأ ؟ برش لكل ءالقعل

 اطول ىنمي هي طول لآآالا له ىلاعت لاقف ىنثتسا مث ةراصلاب مهرب ىأ مهصحم اباذع هلع 0

 ( نآرقلا انرسي د-ةو ) ةريظطلاىف مننلا هتساد ىذلا ”ىقلاكا وراصف ( رظتحملا مشيك اوناكف ) ةقانلا لتق نم

 كرتبف حلاص مو عنص اع ظءتيف ظعتم نهلهف ( ركدم نه لهف ) ةءارقلاو ظفملاو ةظعان ( ركذلل ) نآرقلا انوه

 1 انزنأ ( انو ) ل-رلا ةلجو اطول ( رذتلاب طول موق تبذك ) هيلع ناعبف ٍلع بلاط نم لهف لاقبو ةيصعملا

 اثيرو اروعاز هيتنباو طول ىلع الا ( طول لآ الا ) ةراح ( ايصاح ماع )



 ل 0 000 اهانصس لقو رسل 0 س60

 نا كبر لسرانا اولخد مهلخ ةكئالملا تلاق اولخديل مالسلا هيلع طول باب اوهلاع امل مهنا ىور قش اهل ىربال

 الو نوددرتي مهكرتف ةقفص 4 رمتلا ةروس ) هحانحجم مالسلا هيلع -21؟ة]- ليربح مهقفصف كيلا اولصي

 قح بابلا : نود 5

 (اوقوذف) طول مهجرخأ
 ةئسا أىلع اوقاذ مهل تلقد

 ردو ىباذع ) ةكئالملا

 لوأ (ةركب ىهعص دقلو

 ه اندنع نم ةمعأ وي نهم 3 لكلا 2 وهو رحم “ىف 46 رحخ#إ هايج

 دقل وولف ةعاطلاو ناغالاب انتمعن ه# ركش نم ىز# كلذك 9: انجل ةاءوهو انم اماعنا

 رذنلاب اوبذكف 6 رذنلاب اوراقف 98 باذعلاب اننذخا 6 انتشطب هي طول مهرذنا

 3* مهب روعف هل | اودصق * هقيض نع هودوار دقلَو 39 نيك اشتم

 لساربج مهةفص ةون هراد اولد امل مهلا ىور هحولارلا انك اهانوسو أهان ف

 رهاظوا ةكمئالملاةئسل ىلع اوقوذ مهلانلقف هكرذنو ىباذع اوقوذف © مهاعا ةقفص

 راملوا اهبدارملازا ىلع ةفورصمريغ ةركب ”ىرقو # ةركب مهص دقلو و لاخلا

 دقاو رذنو ىباذع اوقوذف ف رانلاىلا مهلا ىت> سر قتسي رقتسم باذع 8 نيعم

 هك عا ف

 ىلا مهيلع رقتسادق تباث

 باذع ىلا مع ىضش نا

 ريركت ةسافو ةرخآلا
 بيذكت ناب اراعشا ةصق لكف كلذ ررك  ركدمنم لهف ركذلل نآرقلاانرسي

 ىز كلذك طول لآ ىلع انممنأ اك ىأ  ىزحن كلذك مهانيجن ثيح مهملع
 ىأ 6# مهرذأدقلو نيكرشملا عم هيذعي مل هللادحو نم نا ىنعي  ركش نم ©

 راذنالاباوكش ىأ « رذنلاب اوراقف و ةبوقعلاب مهايا انذخأ ىنعي 4 انتشطب 98 طول
 مهيلا عسي نأ هنم اوبلط ىأ 6 هفضنع هودوار دقاو لف اونذكو اوقدصي ملو

 اولخديابايلا اوملاع طول راد اودصق امل مهناكلذو « مهنيعأ انسمطف و هفاضأ
 اولصي نا كتر لسر اناف لوءدلا نيبو مهني لخ طولل لدسرلا تلاقف مهيلع

 ْن ريممم نوددرتي هللانذاب ايبعمهكرتف رتف هحانحي ليربح متن رادلا اولخدف كلا

 ىأ مهنيعأ انسمطف ىنممو نورصيال ايع طول مهجرخأو بالا ىلا نودتهيال
 لكسر اورب ف ماع هام“ ليقو قش اهل ىربال هجولا ر , اسك" هان ا

 هك ردن و ىبادع اوقوذف 00 مهورب إف اويهذ نأف اولخد نيح م داس دمتا اولاقف

 تقو مهءاح ىأ :* ةركب مهعمص دقلو إف ٍباذعلا نه طول ا
 باذع ىلا مهب ىضفأ ىتح مهبف رقتسا متاد ىأ « رقتسم باذع © ميل

 ه ركدم نم لهف ركذلل نآرقلا انرسي دقلو رذنو ىباذع اوقوذف # ةرخآلا

 ظل ١11 ا

 انم ةمعنءانلمح ىا ه4 اندنعنم ةمعن رعب وف باذعلا نم ىنعي « مهانيجن هيشااو
 ردو !؟فاذع اوقودن)

 رك دالنآ رقلاان رسسي دقاو

 نأ ( ركدم نه لهف

 لكعاقسا دنع اوددحب

 بَ ( نعد مهانجت )

 ةجرا ( ةيعن ) نعبلا

 نم ( ركش نم ىزحن )
 هللا ة معن كب دوو

 ) مهرذنأ دقلو ) 5

 (رذناب اور ا .اذع

 ىأ لسرلاب اود>امق
 مها لاق اع اطول اوءدك

 (هفنضنعهودواردقلو (

 ىعأ (مهتبعأ)اب اقف ( انسمطف ) ثيل يلمعب ةكئالملا نم (سش 1ا/ اخ و اق) همم نمو ليربج هفايضأ اودارأ
 ىهو (ةركب) مهذخأ ) مهعصدقلو ) ىرذنم ار ىناذع اوقَوْد مهل تقف ) رظو ىباذع اوقوذف ( مهنبعأ ليريبح

 0 ىباذع اوقوذ مهل تاقف ( 0 ىناذع اوقوذف ) ةرخ آلا تاذعب لوصوم ماد (.رقمتس فادعا) ريبقلاع و 5

 لهف) ةباتكلاو ةءارقلاو دل )ا رك دلل) نار اا انوه ( نآوقلا ار دو ١ اون: وى 0 مرام اذ



 اهو هيلع ثعبلاو كلذ ىلع ثأسا اوعمس اذا اهابتناو اظقين اوفنأتسي ناو اظاعتاو ازاكدا نياوالا ءابنأ نم اين
 ١" كاذكواهدروأ ةيآ لك دنع نيبذكمال ذئمون ليودلوقو اهدع ةممن لكدنع نايذكت اير اذذلآ ىأف اوتو ريركتلا

 ١ ناوألكفف ةيسنمريغ ةروك ذه ناهذالا ةروصه بواقلل ةرضاح ةربعلا كلت نوكتل اهسفنأ ىف صصقلاو ءابنالا ريركت
 (اهلكانتايب اوبذك) راذنالا وهو ريذن عج وهوأ ءاببنالانم امهريغو نورهو ىسوم ( رذنلا نوعرفلآ ءاح دقلو )

 هزجتلال ( ردتقم ) تلاغيال ( زيزع ه4: . زج 0 ( نورشعلاو عباسلا هزللا م مهاندخاف ) عسنلا تايآلاب

 ا 722055995599535 2 0 ١
 ( مكتلوا نم ريخ ) ةكم

 حونموقنيدودعملارافكلا

 لآوطولو حلاصو دوهو

 ةوقريخ مهأ ىأ نوعرف
 ايدلاىف ةناكمو ةلآو

 ىنعيادانعو ارفك لقأوأ

 لبكئاوا لثم كافك نا

 افانثتساو ظاعتالاو ناكدالل عدتسم ةصقلك عاقساو ٍتاذعلا لوزن ضتقم لوسر لك

 نابذكت اىكبر ءالآىأنف هوت ريزكت اذكهو ةلفغااو وهسلا يلغيالثل ظاقبالاو هيبنتلا

 || مهركذب ىنتكا © رذناازوءرف لآ ءاح دقاو 8 امهوو نيبذكملا ذئموب ليوو
 مهان دخ اذ عستلا تاي الا ىن».# اهلك انني اويذك 8 كاذب ىلواهناب لعل هركذ نع

 برعلارمثع٠اي 4 ؟رافك أ لف ”ىث هزجتنال  ردتقم 8 بلاغيال # زينع ذخا
 ىلاعت هتلادنع انيدو ةناكم وا ةدعو ةوق نيدودهملارافكلا 6 مكئاوا نم ريخ

 وهف كتم رفك نم نا ةيوامدابتكلاىف مكللزنا مأ 4 ربذلاف 20 مكلمأ ٍِ
 *« رصتنم 9 عمت انرما ةعاج :6 عيج نحت نولوقب مأ #9 هللاباذعنم ناماف

 ديحوتلاو اضعب انضعب رصني نيرصانتموابلغنال ءادعالا نم نب رصتنموا مارثال عنتم (| ةءارب ركل مأ) مهنه رش
 نالول سن اةدارال هدارفاو رابدالاىا ربدلانولوبو عما نوس ف عيا ظفل ىلع | مكلا تك زنأ مأ (ريزلاق

 ا

 بتكلا ىفةءاريةكم لهأأي

 د ل

 هلا تاذع نم انما نآك

 ما ( ةءاربلا 3 متهاف

 ( رصتنم ) عمتجم انسخ أ

 لهأ عج (عجلا مزهس)
 ىا (ربدلا نواوبو) ةكم
 اولك اولاق امي رايدالا

 اوفمت مكتطب ضعيف

 نيمزهنم نوفرصمب ىا

 نم هذدهو ردب مون ىفغي

 هللا ذكر رعنعو ةوبنلا لئالدنهوهو ردب مون كلذ مقو دقو هريد ىلو دحا لك

 امهيلع نورهو ىسو» ىنعي 85 رذنلا نوغرف لآ ءاح دقاو © لحوزع هلوق *
 اننايآب اوبذك © ىسوم اهب مهرذنأ ىتا تايآلا رذنلا لبقو مالسلاو ةالصلا |

 ردتقم زيزع ذخأ له باذملابىأ 5 مهانذخأف 95 عستلا تايآآلا ىنعي 4 اهلك
 لاقفتكم رافك فو مث دارأ اع هزجيال مهكالها ىلع رداق هماقتلاف بلاغ ىأ
 مب تالحأ نيذلا نم دشأو ىوقأ ىنعي « مكتلوأ نم ريخ كرافكأ 9ع ىلاعت

 راكتا ماهفتسا اذهو نوعرف لآو طول موقو دوو داعو حون موق لثم ىتمقن
 بتكلا ىف ىأ 6 ربزلا ىف ف باذعلا نمىنمي هك ةءارب ركل مأ ف مهنهىوقاباوسيل ىأ
 46 ميج ننو# ةكم رافك ىنمي 6 نواوشنمأ و ةيلاكلا مثالا باصألام مكيصي نلدهنا
 نو رصتنمانفلاخ نه ىلع ةدحاو دب نكن ىنعملا و اننادعأ نم ىأ »4 رصتتم 0 ىأ

 لك نحن هانمم لبقو ىآلا سؤر ةقفاوا نورصتنم لقن ملو اناداع نم
 مزوبس #9 ىللعت هللالاق ملاع مهنهدحاو لكىأ ملا مهلكل اق اك رصتنم انم دحاو

 ىلا سور لجال دحوف رابدالا ىأ # ربدلانواوبو 94 ةكم رافك ىنعي عيا
 دخأ فاختاالف ةدحاو سفنكة عزهلاو ةياوتلا ىف مهنا ىلا ةراشآ دارفالاف لبقو

 سابعن. نع ُغ خ) دحاو لجرك كلذىف مهف فاحزال 0 تّاالو ةعزهلا نع

 كادهع :كدشنا ىلا مهللا رد مون ةبقىف وهو سو هنلع هللا لض هللا لوسر لاق لاق
 نوعرف لأ ءاح دقلو )

 نوعرف ىلا ( ردنلا
 00 4كدعوو) ةبوقملاب ىوق عينه (زب نع دخأ مهانذخأف) عسنلا (اهلك انتايآب اوبذك ) نورهو ىسوم هموقو

 مكمأ) مكيلع انصصق نيذلا نم ( مكشل وأ نم ريخ ) ةكم لهأ ايلاقو دحاي ( رافك أ )باذعلاب رداق(ردتقم)

 مزهيس ) باذعلانم عنتم ( رصتنم عيج ند ) ةكمرافك ( نولوقب مأ )باذدعلا نم بتكلا ىف ةاجن ( ربزلا ف ةءارب
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 ركنملا مالا ةيهادلاو ردبافقو» نه دشأ( ىهدأ ةعاسلاو) رد كعب مهباَذع وبا رععوب ةعالاب) ةبل تامل

 (رعسو) امندلا ف قحلان 32 (لالضىف نيمرحنانا) ةرأان م دعو أ امندلا باذعن ماقاذم (ىأ وز هباودل 2 ىذا

 (رةسسمه اوق ةوذ) مهل لانو (مههو>و ىلع) ايف نورحم (رانلاف نوبحم# موي) ناريثو كالهىفوأ ةرخآلا ىف نارينو

 اهنأكف اهرحمأ مهتباصأ 4رمتلا ةروس) اذا ناثلا نال برضلا معط هه 10١ و قاذو ىلا سهدحو. هيت :

 ردم كح 0 مهسع | ىلاعت ُهَللاِلص هللالوسر تيأر ردن مود ناك الف ىحام عا مل لاق تلزنامل هنا هنع

 دعوم « مهدعوم ةعاسلالب وب ,نعف ل لوقبو عردلاس يلي ماسو,هيلع

 ةيهادلاو دشا © ىهدا ةعاسلاو قي هعئالط نف ايندلا ىف مهب قيحامو ىلصالا عاذع

 هتحولاذا رانااهنرقس نم ١ يي لالزمىفنيمرجلاناؤل# ايندلا باذعنم اقاذم سعاوؤلل هلاودل ىدترمال عيظف عا

 | اا ءانقلج قد لك انآ ىلع رانلاف نوبعس موب 9 ةرخ آلاف نارينو # رعسو ه ايثدلاف قللانع
 ريصملءفب بوصنم لك ]| راناارح اوقوذ مهل لاب ىا « رقس نسم اوقودا 9 ايالع 3و 6 مههوجو

 'ىرقو رهاظلا هرسفي | رازاهمرقس نم فرصيمل كلذلو منيل لع رقسو اه ملأتل ببس اهسم ناذ اهللأو
 ىلوأب صتلاواذاش عفرلاب | اردقم ”ىش لك انقلخ انا ىا 45 ردقب ءانقلخ ”ىش لكانا 8 هتحول اذا هترقصو

 نأ نكمالا مفرول هلال ١ يرسم ع قو غوكو لك وللا ىف ابوتكم اردقموا ةيكحلا ىضتقم ىلع اتيع |
 ضومهىف هانقلخ ن 3 2 ِع 1

 عض وم ف نوكي كبسجلاقف هدب ركبوبأ ذخاذ ادبأ مويلا اذه دعب دبعت مل تئشنا مهللا كدعوو

 ثينأتل فرصن» ريغ

 منهل و اهنالفيرعتلاو

 اندر ادخل عملا مزءس لوش وهو عردلا ف وهو جرخ كير ىلع تسلا دقو هللا لوسرات نوكيو ”ىثل افصو رحلا

 ناك انل قوام ”ش لك 7 10 1 د ةعاجبلا ور يضصع وم ديالا لب ربدلا نذل

 ىتاعأز ردبموب ن ل مرع عج ىأ 0 درو عجبا م زوم

 اهليوأت تلف ربدلا نولويو علا م زءس لوشو هعردىفإ بن ملسو هيلع هللأ ىلص

 نوكي نا لمتحو ردقب
 هريدقتو ريلاوه ءانقاح

: 
 ردقنال قول *ىش لكانا

 مفرلا ىف للا رخال ةراصدشاو ةيهاد مظعا ىأ سعأو ىهدأ ةعاسلاو اعيج ىنعي مهدعوم ةعاسلا لب
 و 0 : 2 و - . 8 1 دقتو بصتلا ىلا لدع نيك رشملا ىنعي # نيمرحلا ناو لجو نع هلوق # رددموب لتقلاو رسالانه || '

1 1 

 «. 0 1 ءاا. لسان | || كالض وق لبقو مهيلع رعست ران ىا رعسوقحلا نع دعب لبق ه رعسو لالضوف ف |

1 
 ةرخ آلا باذعىارعسو ةنجلا قيرط نعىالالضىف ل قوةرخ آلا ىف ةرعسم رانوايندلا ىف
 1 مهل لاَشو « مههوجو ىلع رانلا ىف نو رجا نوبحمموبوإ# ىلاعت لاقتف مهباذع نيب مث
 باذءلاب ( مهدعوه ) | لك اناإل رقسسم ماسوهيلع هللا يصدم نوبذكملا اهيااوقوذىا## رقسسم اوقوذؤل#

 باذعلاب ( ةعاسلاو ) || ”ىش لكل هتلاردقءانسملبقو ظوفحلاح وللا ف بوتكم رودقمىا يردن هانقلخ ”ىش
 (سعأ و) مظعأ (ىهدأ) || كدخ ىلع كدب كعضو ىتح ردقب ”ىش لك سابعنء!لاقو هلى ىذلا هردقهقلخ نم

 ردب مون بادعنم دش 7 لصف :

 نيكرشملا ( نيمرجاا ) 000
 لالطم فو دامس أو ل ر.أ || نيد دعمت هقلادبع نع عراف ليئاطاو تالا :رواسو دش مرور ا

 اندلاف 4 طخ ىف اهلك قئالخلا ريداقم هللابتك لوش ماسوهبلع هللا لص هللالوسر تءعس لاق .صاغلا

 ( مههوجو ىلع ) ةينابزلا مهرجن (رانلاف) نورحي (نوبحم- ) ةمايقلاءوب وهو (موب) رانلاف ءانعو بعت ( رعسو )
 كلذ مدح ( رده هانقلخ) مكلاعأ نم ) 11 ( رس تاّذع (رقس سم اوقوذ ١ ةيايزلا للوقت رانلاىلا

 ردقلا لهأ ىف 3 هب هلا دعب تلزن

 ةعاسلامايق لب (ةعاسلا لب )



 لكل اماع قلخلا نوكنف

 ةيآلاب دارملا وهو “ىش
 نأ بصنلاىف زوحي الو

 هنال ”ىشل ةفصءانقلخ نوكي

 دفصلاو بصانلا ريسفن

 ردقلاو فوصوملا ىف لمعتال
 ربدقت. ىأريدقتا ردقلاو

 "ىش لك انقلخ وأ قباس
 ىلع أمن ع ىكع اردقم

 حوللا ىف انودكم ردكم وأ

 انلعدق هنوك لبق امولعم
 ةربره وأ لاق هنامزو هلاح

 ىلإ شرق ا ءاح

 سو هيلع هللاىلص ىتتلا
 تازتفردقلاىف هنومصاخ

 فاح ربع ناكو ةيآلا

 ةيردقلاف تلزت انهنا

 «(نورمثعلاو مباسلا ءزجلا +
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 ' هع )مم و

 - لء< نا ىلوالاو اذه ىلعو ءادتبالا ىلع عفرلاب ”ىرقو هدعبام هرسفب لعشب
 اا للر ردك قولخأ علك نا لع ةلالدلا ف ةروهشملاق باطل اتنال اخ

 نع (م) ءاملا ىلع هشرعو لاق ةنس فلا نيسمحل ضرالاو تاوعسلا قلنا لبق

 ردقلا ىف هنومكاخت ماسو هيلع هللاىلص ىنلا ىلا شيرق وكرشم تءاج لاق ةربره ىلا
 (م)ر دق هانقلخ ”ىش لكانا هلوق ىلا رعسو لالضوف نيمرجلانا ةياآلا هذه تازتف

 لكن ولو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادتحا نه اسان تك ردا لاق سواط نع

 هيلع هللا لص هللالوسر لاق لوش رعنب هتيادبع تعمسو لاق ىلاعت هللاردش ”ىش

 لاقبلاط ىبا ىلع نع د زجعلاو سيكلاوا سيكلاو زجتلا ىتح ردت ”ىش لك ملسو
 هللاالاهلا النا دهشي عبراب نمي ىتح دبع نمؤيال ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق

 هجرخاردقلاب نمويو توملا دعب ثعلابو توملاب نهؤيو قحاب ىتثعب هللا لوسر ىناو

 نمي تح دبع نمؤيال ماسو هيلع هللا لص هتلالوسرلاق لاق رباحنع هلو #ىدمدتلا
 لاقو هبيصيل نكي مل ءاطخاامو هئطخعلا نكي مل هءاصاامنا ملعي ىتحو هرشو ءريخردقلاب

 ىقو «ثيدخلا ركتم وهو نومم نب هتلادبع ثيدح نمالا هفرعنال بيرغ ثيدح

 ةيردقلا مذهيفف تقدص لاق هرشو هريخ ردقلاب نهؤتو هيلع قفاملا ليربح ثيدح
 هذهسوحمو سوحم ةما لكل ملسو هيلع هللا لص هللالوسر لاق لاق ةغذح نع |

 ءودوعتالف مهنم ض منهو هنزاتح اودهشتالف مهنم تامنع ردقالنولوش نذلا ةمآلا

 نع هلو# دوادوبا هجرخالاحدلاب مهقحل: نا هللاىلع قحو لاجدلا ةعيشنم مهو

 سابع نبا نعو # مالكلاف مهوحتافتالو مهوسلاجي الف دازو هلثم ةريره ىبا '

 بيصن مالسالاىف اميل سيل .ىتما نه نافنص ملسو هيلع هللا لص هللالوسر لاق لاق |

 نباىورو # تيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخا ةيردقلاو ةئحرملا |

 هللا لص هللا لوسر نع هنع هللاىضر باطالا نن رع نع هريسفنو ىزوجلا ْ

 نولوالاهعمس ءادنىدانبف ايدانم ما ةماقلا موب قئالخلا هللاعج اذا لاق ملسو هيلع |

 سم اوقوذ'هللالوقب رانلا ىلا مع سعأف ةيردقلا موقتف هتلاءاوصخ نبا نورخآآلاو

 || نومصاخم مهنال هتلاءاوصخ لاق اعاو ىزوملانءا لاق ردن ءانقلخ ”ىش لك انارقس

 لاق نسحلا نع ىورو اهيلع ه.دعي مث دبعلا ىلع ةيصعملا رد نا زوحنال هناىف

 الط ذخا مث رئواك ريصي ىتح ىلصو لبحلاك ريصي ىتح ماص ايردق ناول هللاو |
 انارقس سم قذ هللقمث رقسيف ههجو ىلع هتلادبكل ماقملاو نكرلا نيب حد ىتح
 قل لهأ بهدم نأ رعامشاهجرىوونلا نيدلا يح يشل لاقي ردق انقل“ شلك

 عقتس اهنأ ىلاعتو هناعس ٍرعو مدقلا ىفءايشالاردق ىلاعتهللانا ءانعمو ردقلا تابثا
 بح ىلع عقت ىهف ةصوصنع تافس ىلعو ىلامتو هناغس ءدنع ةمولس تاقوأ

 ملواهردقب ملىملاعتو هنا هنأ تعزو اذه ةيردقلا تركتأو ىلاعت هللااهردقام 0
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 اويذكو اهعوقو دعب ىلاعتو هناس اهلعي اا ىأ معلا ةفنأتسم اهنأو اهب هلع مدقتب
 مهراكنالةي ردق ةقرفلامذه تيم“ واريبك اولعةلطايلا مهلا وقأن ع ىلا هللا لع

 1 اذه. نولئاقلا ةيردقلا تضرقنادقو نيملكتملا ن ٠م تالاقملا باونعأ لاق ردقلا

 نامزالا ىف ةيردقلا تراصو هيلع ةلبقلا لهأ نم دحأ قسملو لطابلا عينشلا
 نع هلللاىلاعت هريغ نمرسثلاو هللا نه رينا لوقت نكلو ردقلا تابثا دقتعت ةرخأتلا

 ماماىلاعملا وبأو ثيدحلا يرغدباتك ىف ةبنتق نديو.أ حو ء اريكاولع مهلوق
 متنألب ةيردشانسل اولاقةيردقلا ضعب نا نيدلالوصأىف داشرالا هباتكف نيمرخلا

 ءالؤه نددوع اذه نيمرحلا ماماو ةيدتق نبا لاق ردقلا تالا كداقتعال ةيردقاا

 نوفيضيو ىلاعت هللا ىلا مهرومأ نو-طوش قحلا لهأ ناف جتاوتو ةتهامو ةلهجلا

 هسفنل ”ىششلا ىعدمو مهسفنأ ىلا هنوقيضي ةلهشلاءالؤهو ىلاعت هللاىلألاعفالاو ردقلا

 ماما لاق ه- دقت نع هيفشو هريغل هدقتعي نم هلا بست ناي ىلوأ ابلا هقيضمو

 ا مح مههبشةهالا هذه سوء ةيردقلا ودع هللا ىلص هللالوسر لاقدقو' نيهرخلا

 نادزب ىلا ريا تفرصف سوا تعسقاك ةدارالا مكحىف رشلاو ريذنا مهميسقتل
 ةيردقلا ثيدحو ةيردقلاب ثيدحلا اذه صاصتخاب ءافخالو نمرهأ ىلارشلاو

 هجرخاوزس و هيلع 0 نءرم نبانع مزاح وأو اورةمالا هذه سوي

 طرش ع ل لاقو نيم !ا لع كردتسملا ىف هللادبعوبأ ؟ احل اوهننسىف دوادوبأ

 هيلع هللا لص مهلعجاعا ىباطخلا لاقو رع نبانع مداح كَ 0 نا نيويشلا

 نوعزب ةملظااو روث نيلصالاب مهلوقا سوجلا بهذم مهبهذم ةاهاضمل اسوم إسو

 نوفضيةيردقلاكلذكو ةيونث اوراصفةملظلا لمف نمرشلاورونلا لعف نمي نأ

 نوكيالاءيجرمشلا وريذلا“ىش لك ق ااخ ىللاعتو هناحمس هتلاو هريغىلا رشثلاوهتباى لا ريما
 نءامهل نيلعافلاىلاو اداحتاو الخ ى لاعتو هناحم هيلا نافاضمامهفهتئيشع الا امهنم”ىش

 ردقلاو ءاضقلا ىنمهْنأ سانلانءريثك بس دقو ىباطخلالاق اياك اوالعف هدابع

 هانعناعاو هنومهوتاكممالا سلو ءاضقو هزدقام ىلعةرهةوددلا ىلاعت هللارابحا

 قاخ و هنمربدقت نعاهرودصودايعلا باسك ١ن *« مه نوكياع ىلاعت هللا ٍِ مدق نءرابخالا

 . 4 رمقلا ةروسإ)

 أ هيردقو ىثلاتردقلاقبرداقلا لءفنعاردقمردصالمساردقل او لاق اهرشو اهريخاهل

 عبس ناه اضقف ىلاعت هلوقك قلك انعماده ىف ءاضقلاودحاو ىنعع ليمثتلاو تكيقعلاب

 | عاجاو ةنسلاو باتكلانم ةيعطقلا ةلدالا ترهاظتدقو نهقلخ ىأ تاومس

 ررقدقو ىلاعت و هناه هنا ردق تاينا لع فال او فاسلان لخلاو ديلكو ةياوصلا

 ١ ىنامسامأو © رعأ هللاوةيلقءااو ةيععسلا ةيعطقلا هلئالدب ربرقتن ح ًنيملكتملا ةنأ كلذ
 ْ ردقلاب هارملار دش ءانةلخ ”ىش لكان اهل وق ىلا شيرقوك رشم ءاحهل و ةفد#ةمدقمللا ثيداحالا

 لزالاىؤردقم كلذ لكف هند اراودلعمب قيسوءاضقوهتلاهردقاموهو فوردملا ردقلاانه

 م



 1 ا ا مثالا نم مراسل هزجلا 0 ١
 ةاناعهو ةللاببالا دانحالا وهو ةدحاو ةلمفالا © ةدحاوالا انيماامو ظ [| 1 كئاوأ ىأ ( .وامف "“ىش

 ءانعم لبقوب ةعرسبلاو رسبلاف 6# رصبلاب جعلك ظنك هلوق وهو ةدحاوتلك الاوا ا أ 1-6
 نم رفكلا ف كهابشا 6 مكعءايشاانكلها دقلو ف رصبلا ملك الا ةعاسلا سماامودلوق | ١ و نع

 ١] ه 8 ند وا د و

 ةنلابتكو بوتكت 4 زا .ولف 'يثلكرو نس رتم م لمفؤل كلب || رو 0

 عج 2و ”ىرقو راهنلا نم ءانضواةعسوا س مسا قتكأو ا ٠ لاعالا نم 0

 كيلم دنع قدص دعاقم ”ىبرقو ىضسأ 'اكم ىف احس كاس 1 ره 1 وهام لك نهو

 تاوعسلا قلخيىأ لبق قئالملاريداقم هللابتك هلوقكلذكو هلداسع ىلاعتهلاءولعم حوللاىفروطسم(رطتسم)

 حولا ىف ةباتكلا تقوديدحندنم دا رملاءاملا ىلعدشرعو ةنس.فلأ نيسم ضرالاو || (رعو تانحىفنيقتملانا)

 نأ لبقىأءاملا ىلعهشرعوهلوقو ءدللوأال ىلزأ كلذ نافردقلا لضأأ الهريغوأ لنوفحلا سنجل مساب تك اراهنأو
 ءايضلاو ةعسلاوه لق
 (قدص د عقم ىف) رالادنمو

 دنع ) ىذرح ناكمىف

 ةلزنم ةيدنع ( كيلم

 ةعاسلا ماين (انسعأ امو)

 سيكلا لاقوأإ سيكلاوزجلا تن ردقب ”ىشلك هلوقو.«ضرالاو تاوعسلا قلي
 هتقو نع هريخأتو هبميوستلاب هلعف ا كرثوه لبقو ةردقلا مدعزحلازجملاو

 سكلاو ةرخآالاو ايندلارومأىف مومعلا لقحو تاءاطلان ء زجلا لقب لبقو
 سكلاو هزجمردقزجاعلانا ثيدحلا ىنعمو رومالاب قذحلاو طاشنلاوهوزجلادض
 لبقو ةدحاو ةسمالاانسمأاموىأ 45 ةدحاوالا:سعأامو ف ىلاتهلوق دي هسيكردق

 |١ ليف هفف ةعجامال نوكتفنك ةدحاو ةملكالا هوكتاندرأاذا ئشلان صأامو هانمم | ةدحاو ةلك (ةدحاوالا)
 ا || لوقلاو ةدارالانيب قرفناب انهفزوكف نك هللاق أش ىلاعتو هناعسهتلادارأ اذا اذه | ( رصبلاب حملك ) ىنييال
 رصبلا ف رطك ةعرسلاىف

 انقلخ“ ىش لكانا لاّشو
 لكل ادقلخ لوقي ردق
 هقفاون امو لكشف 8

 دقلو) عاتملاو باشلا نم

 لهأ (مكع انشأ انكلهأ

 لبلوقلارب ركت ىلا ةجاحال هناناس هبف ةدحاو هلوقو« ءاضق لوقلاوردق ةدارالاف

 قلخىف ىاضقنا ديرب سابع نبالاق ه# رصبلاب حملك © سالاذافن ىلا ةراشاوه
 ياللا 1 | ]6 سمع ا[ سامو ءانماضيأ سابع نءا نعو رصبلا حلنم عرسأ

 مالا مرفكلا ىف ؟ءارظنو هابشأى أ © كعاشأ انكلهأدقلو رمل لكل
 | واط وش لكو ردو فاطققح كاذنإب ظتم ىأ 6 ركدم نملهف## ةفلاسلا

 | ظوفحلاحوالاف ليقو ةظفحلا بتكف ىأ #* ريزلا ىف ف رشوريخنم عابشالا ىنمي
 امتاوراهأ ىأ © ربنو وف نيتاسب ىأ تانجىف ن يهقتملا نا لح ظعتم (ركدم نم لهف)ةكم بوتكم ىأ 45 رطتسم 9 مهلاجآو مهلاعأو قلطلا نمىإ # ريكو د1 ا مكعابشأو مكن
 ليقو لملاو نبللاو رخخشاو ءاملانم ةنجلارابأ دار ا ةقاول هقحِتَو كرتيف مه عنص اع ظعتس

 ١ قداص هللانال اذ لك جف قو نسح س اج لوا هلق راو ةيصعملا نم هللاب كرشااىف ساججف ىأ 4 قدسدعقموف 9 مهدنعل لال ىنملاورابلا هنمو ةعسو ءايضىف .ءانمه | (هواعف 'ىثلكو) ةيصحملا
 | هانعم لق 8 كيلمدنع ف 51 2 دع ىف وهف ب دكا هيلع متتما هيلا لسو ن 7 0 , ىف )ءاس الاب ءافجلاو
 د 2 حج 2+ لاهو ودكم هكا
 : (برت) بتتكم(رطتسم) رمشلاو ريخلا نم( ريبكو ريغص لكو) اضيأ ردقلا لهأو آل 300 تلَر طظوفحلا حوللاىف

 00 كرثااو رفكلا (نيقملانا) كلذ اؤدحجو ردقلا لهأىف. اضيأدي آلا 000 طظوفحلا ح وللا

 ١) معلع كلم ( كيلم دنع ) ةنجلا ضرأ ةعرك ضراىف (قدص دعقمى) ةعسو ضايرىف لاقبوةريثكرامنأ (رهنو) نيتاسب



 لكل ع وهو هتردقو 1 وهالا ”؟ىثالزا ب نا اهم ريكتلا ةدئافو رداق ( ردتقم ( ةساممو ةفاسال ةماركو

 م ذآ نوعمبس و 00 ودل تدي ىهو العو لح ه7 187 هوس نجرلا ةروس زف ر ريدق 0

 5 اهلا 6
 7م 00 هللا م يا همها ثيحب رادتقالاو كلملاف ه سحأ ىلاعت ند دنع نيب رقم 04 ردد#ه

 قلح لارعد رار نحنا 1 ةمايقلا موب هللا همعب تع ف ا ًأرق نه 6 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع »+

 | سئملاىأ ( قانا ردبلاةلءا رمقلاك ههحوو
 ماستاملع ادخلو ملا ص نوي تينا و ةضعبمواةينمواةيكم نجح رلاض ل السلاامهيلع ادجحوأ مدآ : مي 0

 هللاددع ) نايبااهلع (

 نا دااراذ ال م7 مترا 2 را علا مجسم ::--

 4 وعلم سالو مدق ا ةيورخالاو ةيويندلا م اادادعت ىلعةروصقم 2 5 6 لأ ع نةجحرلا ل

 هلالآ بورض نم امدق || هلزنتو نآرقلاب هماعنأ وهو اهلحاو ةيويندلا معنلا لصا وهام مدقو نجرلاب اهردص

 ةمعن هو هتانعن ىفوتصو ||| .زاعاب وهؤا نتكلا ناو ىجولا مظعاو عرمشلا عفر نيدلا ساسا هناذ هيلعتو

 ندلاةمعت نم مدقف نيدلا ناسنالا قلح 75 هلوق هعمأ مْ اهل 500 هسفنل قدصم امصالخ ىلع هلاعشاو

 اهلتارسزملاق ماقلت وعام ريبعتااوهو ناساان 7 ناويملا رئاس نب ع هنزيع امو رشلا قاخ ناب ءاعا 4 نايباا هلع

 اوكا را ) كك ( نيبرقمل دقو سيرا رداتىأ 7 رد'قم ل نما في رثتا او ةا

 4 لع اكمل ةازيم ىاذهتردقو هكلم ت*#وهوالا ”يئالف“ ىذم اظعأ رادتقالاو كلا ىف ءسمأكيلمدنع

 يتلا 2 نمو 1 ا هللا ف صو قداصلا ا ةداعسلاواهلك ةطب هلل عجأو ةلزنملا كلتنممرك 1

 07 رعأ هاو قدسنا لاا اعلا دكا ناكملا ىلاعت

 ىدحاو ةئاع الث اتاك “4 نيلوق نم لوقىف ةس دم اما ىزوإلانا ركذو 1-7

 فاااهفورحو نوسجو
 نونالثو ا ةئاوسو مد( ةيآ نوعبسو تس ىهو سابعنبا نع قيم

 أ انرح مد فلاو ةلك نوسخو ىدحاو ةئاعالثو 0
 1 3 0 ل

 8 مك را نجرلاهللامسب #3 ا 1 افرحنوث النو ةدَسو ةئاكسو 7-١

 سابعا نع هدائسابو 1
 2 3 سباب هس[ هب 5

 ةيالا هده تلزن ال لآق م ملا نم راهو ل لم رجع

 اوعداوأ هتلااوعدا . لق || ةكمرافكلاةنجرلل اوده-١تلزن امل لبق 45 نآرقلا !ءنجحرلا إف لجوزع هلوق ْ
 ةكم رافك لاف نجرلا || .ومتركنأ ىذلا ىنعي نجرلاهتلالزناذ نجرلا قرعنال اولاقوءوركتاف نجرلاامو |!

 ةبتعو ديلولاو لهجوبأ ||| ىلاعتلاقف رمثب هلعياعا اولق نيح ةكم لهال باوجاذه لبقو نآرقلا لع ىذلاوه
 ٌ لو ظفحمل ركذلإ رس 0 رقلا م اع ليقو نآرقلا ادمم ملع قف ا ملا 5 نورلا 3

 فرعثام |مصأو ةسشو :

 باذكلا ةليسمالا ءجرلا 5 نآ رقلاوهوةتراهالعأ او 0 0 ستدد لحوزع هللانا كلذو 1

 نف ةءاهلاب نوكي ىذلا
 هللا لزئاذ دمحاب نجرلا

 ) نآرقلا م ند حرلا 2 9

 (ناسالاقاخ) هتهأ ىلا اد و لسو هيلع هللا لص دم ىلا نأ رقلاب ليريخ هللا ثعب هانمع هتمأ دحواد ليدبجو ليدبجا

 ضرالا هحو ىلع نوع ةباد لك ءام“أو ”ىث لكن اس ءتادسملا (نايلا ولع ) ئشوألا مدأ نم مدآ ىندي

 ا ع و 0 هلال وأ دنع 001 هفرشأو هلابأ ىلاهتلا حو مظعأ 2 زيزعلا

 هيلا ل لع دلّدمملا ةيوامسلا نيكل ماس وهو ارآنندلا بارد[ نيس |
 | هي ناشاادلع طع نسانع نا !هلاق مدا دال هيلع مدآ ىنعب 7 ناسنالا قاخ ©



 وهو ارثأنءدلاباونأىف هنسح ا وةلزنم هالعأوةبنر هللاىج و مظعأ هنالدهلعتو هل زثتو نآر قلاب هماعناوهوارقا ص ىصقأو

 نبدلل هقلخ اا هنا ماعبل هايا هعبنا مث هركذ نع ناسنالا قلخ رك ذرخ ًأواهلع رابعلاو اهقادصمو ةيوامسلا ب تكلا مانس

 حيصفلا قطنملا وهو ناببلا نم ناويخلا رئاسنع هزيعام ركذ مث هيلع هلح أن م ناسنالاقاخام مدقوهبتكو هبحوب العطرغلو

 ديدعتلا طعن ىلع اهئ ف طاعلان م اهؤالخاوةفدارتمرابخأ اه رئاهش مم لاعفالاهذهو ًادتمنجرلاو ريمتلاىف اع برعملا ٠

 ١ رمقلاو سمشلا)هناسحانم ركتتاف دحاب دحأ لعفب ملامكب لعف ةلقدعب كرثك لذ دعب كن عأر قفدعب كانغأ دز لوقتاك

 ' امهلزانمو امهجوربىف نايرحب ىوس ه2 15- ربدقتو (نوريثعلاو عباسلا ءزيلا ١ مولعم باسحم ( نابسحم

 000000011 11 111 قرتتو حولا قلت هكر دا ال ريثلا ماهفاو ريدضلاىف اع | 51 عنا لدا
 دادعتلا عمت لع ريل فطاسلا نع نجرلل ةقدارتم رابخا ىه ىتلا ثالثلا لا | باسحلاو نينسلا ملع
 امهلزانمو امهجوربىف ردقم مولعم باسحم نايرحي 6 نابسحب رمقلاو سمشلا | ىذدلإ تانلار# كلا (
 نونسلا ملعتو تاقوالاو لوصفلا فلتثو ةيلفسلا تااكلا روما كلذب قستو هلق اسال ضرالا نه ممن
 6 رجعشلاو ف هل قاسالو ضرالا نم علطيىا مهي ىذلا تابنلا# مجتلاو لف باسحلاو هإىذلا(رجشلاو) ؛وقبلاك
 نم دجاسلا دايقنا اعبط ام# ديرب اهف هللاناداقني 4 نادي و8 قاس هلىذلا (] مون مهتلاليقو قاس
 دّه“او ريقلاو سهلا ىرحاو لاقينا نيتلمخاىف مظنلا ق> ناكو اءعوط نيفلكملا | ( نادحم# ) ءاملا
 اههلبقام اًهاطتيل هل ناد رهشثلاو رعلاو هنايسح رمقلاو سمثلاوا رمعشلاو ملا | هلاقاخ اعف ىلاعتهت ناداقن

 ”هحوضوناب اراعشا لاصتالا ىلع لدباع ادرج امهنكل نجرلاب امهلاصتاىف امهدعبامو | نيفلكملا نمدج اسلاباهبشت
 نه هبسام نا ىلع ةلالدلا ىف امهك ارتشال امهندب فطءلا لاخداو نابلانع هننغي
 ه اهعفر ءامسلاو هل هريبدتو هريدقت ةيلقسلاو ةيواءلا مارحالا لاوحا تاريغت

 نر لاهل | هنأ ةئامعسب ملكتب مدآ ناكفاهلك تاغالا هلع لبقو ”ىش لك ءاعسأ ىنعي

 ىأأنايبلا هلع ىنمم نوكياذه ىلعف سانلا عج هيدارأو سنج مسا ناسنالا ليقو
 فرع ىتح ماهفالاو مهفلاو ةباتكلادلع لقو تاناويمارئاش نع هيزيَغ ىذلا قطنلا

 ادنانالابدارأ ل بقوهءنوملكش ىذلا مهئاسا موق لكم لع ليقو هللاقبامو لوشنام ١ ريعثلاو يغلاو امك
 ”ىْني ملسو هيلع هللا ىلص هنالناك امو 0 ناس ىنعي ناببلاهلع ملسو هيلعدتلا ىلص ل ناسا

 لالخلا نم ماكحالا نايب هلع لبقو نيدلا مويزعو نيرخ ألاو نيلوالادبخ نع | لوالا للا ىف فطاعلا
 باس ناي رب سابعن.!لاق * نابسح رمقلاو س ملا لي ماكحالاودودحلاو مارحلاو ْ لوالانال دعب هي”ىح مث

 رالاو ليالالواو لاج الاو تاقوالا باسحام,. ىنعي لقو اهايدعتبال لزانمو ١ ريريتاليبس لع تدرو
 نابسحاهبشت كلفلاوه نابسملاليقو ديرباميسحب فيكدح أر دي ملرمقلاو سمشأو ١ يس دآ ركتأ نإ اتيكيت
 هلسيلام مجنلا لبق * ناد يرصشلاو ممهااو ف هنارودب رج ارودباموهو ىحرلا || لى داك كتم تب

 ملال يقو اهلظ دوماهد ويعم وءاتشلاىف قرب قاسدلام رجهشلاو لوقبلاكتابنلا نم قاس 7 ان
 ةلباقمىف رجلا. ءركذ هنال رهظأ لوالا لوقلاو هعواط هدوجمبو بكوكلاوه | 0 20 1
 ضرالا قوفىأ « اهعفرءاعسلاو 8 نيّامسةإباقمىف ناضرأ امهنالورمقلاو س مثلا ْ دي ها سلا ةدكااذر

 (عضوو)) سعمشلا نأ بسانتلا ناسو فطعلاب براقتلاو ٍبسانتلل هلصو بحبام لصوفف تكتتلا
 ناركذ نالاؤتال ضرالاو ءاعسلاناو لباقتلا ثمح نه بسانت نيلسقلا نيبف ناضرأ رحهشلاو متلاو نايواعس رمقلاو

 ناباه تاصئاو هدابقن!ىق

 لسولاب نجحرلاب ناتنجلا
 نابس+لانا ملعامل ىونعملا

 هريغل ال هإ د وحلا و هتايسح

 ءائسلاو ) رعلاو مجعلا دورا . 1 وهف هللا حال دايشالا رساح نم نايسحم رمقلاو سهلا قىرح ناو نيش 0

000 
 نوط نذلا هتكت دام نكلسماو هاباضق ردصمو هماكح | ل0 اهلعح ثدح ةكووسم ةعوق صم اهقاخ ) اهعفر

 ًْ مهْتل و) سانا !لاح اكناجآ امهلو باسح امهيلع لاققبو ضرالا وءاعسلا نيب ناقلعم لاقت و باسم ب امل زانمإ اب ررقلاو نيعشلا]

 0 (اهعفرءامسلاو) قاسا!ىلعموشام رجملاو قاسلا ىلعموقنال تبن لكوهو ضرالا تمحصأام معلاو نمرلل (نادحمم رجمشلاو



 م ع 36
 يل 00 7

 فرعتو ءايشالا هينزوتام لك ىأ ( نازيملا عضوو ) هناطاسو 5 هناش 0 كلذ هبنو 2

 ةيوستلا نه هدابع ماكحأ هبقاع ثدح ضرالا ىلع اموصوُم ةقلش أ نما ولاهو نوط نازيم ند اهريدأل

 سو

 لكىفوو هقحمس» دعتسم لكىلع رفو ناب لدعلا « ناذيما سوو ءادتبالا لع ||

 تاومسلاتماقلدعلاب مالسلا هيلع لاقاك ماقتساو ملاعلا عا مظتنا ىتح هقح قح ىذ
 ءامسلا فصوامل هنأك امهودنو لايكمو نازيهنم ءاشالا ريداقم هبفرعياموا ضرالاو

 ه.رهظيامتامفاع ضرالا م صو دارا رادقالاو اياضقلا ردصمابنا ثيح نم ىه ىتلاةعفرلاب
 نال نازيملا ىف اوغطتالنأإ# بحاوملاوقوقحلاه.ىوسو رادقملا»هفرعيوتوافتلا
 اويقاوؤ#لوقل اةدارا ىلع اونطتال“ىرقوفاصنالا اوزواحتالو اودتعنال ىاهيفاونطتال
 نم دوصقملاهنالىوس نادقحنهناف هوصقنتالو نازيملا اورسختالو طسقلابنزولا

 ءاتلا حفياورسخمتالو '”ىرقوهلامعتسا ىلع خ>ةدايزوه.ةيصوتلاىفةغلابم ءريركتو هعضو

 لصواو راجلا فذ نازيملا ىف اورسختالو لصالانا ىلع اهحنفو اهرسكو نيسلامضو
 حور ىذ لك مانالاليقو قالا مانالل فة وح دماهضفخ 6# اهعضو ضرالاو ف لعفلا

 ١ ْ مك عجرقلا ةيعوا 6 مامالا اذ لذفلاو 8 هب ةكفتن امم بورض 6 ةهكاذ اهبف ف ٠

 رامجاو عذلاك مومكملاك هبعفتن هناف ىرفك و فءسو فيلنه ىطغيىا مكياملكو ا

 لدعلاب سأ هنا ىنمملاو لدعلا ةلآ هناللدعلا نازملابدارأ لبق 4 نازيملا عطوو

 ةلاالا هيدارأ ليقو لدعلا اوزواحتال ىأ * نازيملاىفاونطتالأ © هلوق هيلع لدب
 اوذطتال نا ريدقتلا نزولا لصأو فاصتنالاو فاصنالا ىلا لصوتلل اهب.نزوي ىتلا
 « طسقلاب نزولااويقأو 8 نازيلاىفق ملا اوزواحتو اوملظتواوليعالثل ىأ نازيملاف
 بلقلاب طسقلاو ديلاب ةماقالا ليقو لدعلاب نازملا ناسل اوهقأ ليقو لدعلاب ىأ

 سعأ نزولاو ليكلاىف اوقفطتالىأ © نازبملا ا اوصقتتال ىأ 4 اورسختالو »
 فيفطتوه ىذلا نارسة!نعو ةدايزو ءادتعاوه ىذلا ناغطلا نع ىمنو ةيوستلاب

 هيلع ثحلاو هلامعتساب سعالل ةيوقتوهب ةيصوتلل ادددشت نازيملا ظفارركو ناصقتنو
 نيذلا قلخلل ىأ 4 مانالل ف ءاملا ىلع ةوحدماهضفخ ىأ 4 اهعضو ضرالاو
 مهل داهملاك ىهف نلاو سنالل لبقو ةباد نه اهيلع رهظام لكوهو ايف مهثب

 ليقوةهكافلا عاونأ نمىأأ * ةهكاذ له ضرالا ف ىأ *6 ايف لف اهقوف نوفرصتي
 ىتلا ةيعوالا ىنعي * ماكالاتاذ لمتلاو ف ىصحمنال ىتلا منلانمهدب نوهكقتيام
 وهفأيش رتس”ىشلكو قثخ.ملام عاطلاوهوفالغفنوكي لمتلارمنالرّقلاايف نوكي
 ' اهرثك أ واهمظعأ هنالرجلا رئاس نيب نم لختلاركذ ىلعرصتقاو اهفيلاهماكا ليقو

 عف را ىرقوهتكئالم لعوهماكحالزنتموهتيضقاًا شنه اهناذةبتيصو الح عوف صاهقلخ

 رتل ع وأ اونطت (نجرلا ةروس) الث (نازيملاف -ه21ما/]ح اونطتالأ) مئاطعاو مذخأف ف
 (طسقلاب نزولا اويقأو (

 لدعلاب منذو اوموقو

 ( نازمملا اورسخت الو )

 ةيوسنلاب مأ هوصقنتالو

 ىذلا نايغطاانع ىبنو
 نعو ةدايزو ءادتعا وه
 فيقطتوهىذلا نارسحلا

 نازملاظفلر ركوناصقنو

 وهوية ول نيتخ
 ثدلاو هلامعتساب سمالل
 ( اهعضوض رالاو ) هيلع

 ءاملا ىلع ةو>دم اهضفح

 لكوهو قلخلا (مانالل)
 نه ضرالا رهظ ىلعام
 سنالا نسحلانعو ةباد

 مهلداهملاك ىهف نجلاو

 ايف ) اهقوف نوفرصتب
 هكفتباع بو رض(ةهكأذ
 ( ماك الات اذ لختلاو )

 مدحاولا رقلاةيعوأ ىه

 مكيام لكوأ فاكلارسسكب
4 

 ىف (نازيملا عضوو )
 نازيملاب لدعل نيب ضرالا

 الواوروحنالأ(اوغطتالأ)
 اويقأو نازملاىف) اولمت

 ناسل (طسقلاب نزولا
 ناسا لاق و لدعلاب نازبملا

 الو) قدصلاب كسفنأ
 ءاملا ىلع اهطس مرا ضرالاو ( سانلا قوقح اوهدتف (س ا١هاخواق ) نازيملا اوصقننال (ن اللا ورسم

 تاذ) لخملا نا ذك ( لختلاو ) ةهكافلاناولأ (ةهكاذ)ض رالاىف ( اهيف ) مهنمتاومالاو ءامحالاهلكق لخلل (مانالل) ٠

 م ىهف قشنت ملام ىرفكلاو فلغلا تاذ( ماكالا '



 هءىدغتبامو لختلاروهو

 رجلابنا<رلاو بحلاوهو
 بحلاو ىأ لعو .ةزج

 وه ىذلا فصفعلاوذ

 ناحيرلاو ماعنالا فلع
 مانالا مطم وه ىذلا
 ناحرلاوذو ىلع مفرلاو

 مقأو فاضملا فذ

 ليقو هماقم هيلا فاضملا

 ىذلا ناحرلا اهفو هانءم

 فصعا| اذ بحلاو مشي

 قاخوىأ ىباشناحرلاو

 صخأوو أن احيرلاو با
 ىافش) نامرلاو كل

 ددع ام متنلاىأ ( (ءالآ

 ىلأ 2 ةروسلالوأ ند

 ( نايذكت امير ) ىلاو
 ةلالدإ نيلقثلل باطخلا
 قاخ)' اسجلعا ننال
 (لاصلص نه ناسنالا

 ةإصلص هلسباي نيط
 نبطلا ىأ ( راخفلك )

 فزاناوهو رانلاب خو.طملا

 ىفو اذه فالتخاالو

 نم نونسم أج نه هلوق
 تارت لعل كلا يل
 دشن هلال ىتءم اهقافتال

 اهلك ب وبحلا ( بخلاو )
 قرولاوذ ( فصعلاوذ)

 رّملاو ةلينسلا(ناحرلاو)

 ءارعن ىأبف ) ءالآ ىأرف (

 0 0 ل د هذ م !نورشعلا وعباس ل 3 اللا وهو قالا

 ا نار ا رتلاو ب يدع اه رئاسو زيعتلاو ةطنخلاك كل |[ ةكملاو هل رقلاو

 بلطاّتِج رخ مهاوق نم قزرلا وا مومشملا ىنعي  ناح ؛رلاو ف نيتاك سانلا تان
 ناحرلاو بحلا قاخوىاناحرلاو فصعلا اذ بحلاو سحعاع نبا 19و ىلاعت هللا ناحر

 تباقف حورلا نم نالعف وهو فاضملا فذح ناحرلااذ دارين ا زوو صخاوا
 امكبر ءالآ ىأبف » فيفختلل ءايءواو"بلقف ناحور لبقو ففخ مث متداو ءايواولا
 قاخ  نالقثلا هدا هلوقو مانالل هلو امهدع لولدملا نياقثلا باطالا 6 نابذكت

 راحتشلاو ةلاصلص هلىذلا سبابلا نيطلا لاصلصلا # راخفلاك لاصاص نه ناسنالا

 مأو لْمتلا نم م عشأ فحلا نال ىلعالا ىلا ءاقترالا لبس ىلع بحلاركَذ رخأ امئاو

 ع رزلاق روهناهنعونبتلا ىنعي سايعنبا لاق # فصعلاوذ 8 نك امالاىفادوجو

 هحالصودس بحلا هنه ج رحم 'ىشثلكقرووهلبقو سبوهسؤر عمطقاذارضخالا
 بلا ماكالاؤف ثدحأ مث * ماك ًاديفدتلا ثدحم مث اقوسنوكيمث فصعااوهو قروالو

 نآرقلاىف ناكر لكامهع هللاىضر سايعنءا لاق قزرلا ىنعي # ناحرلاو

 توقرك دف هركناحيرلاو نبتلافصعلا ليقومشي ىذلا ناحيرلاوه ليقو قزروهف
 3 نايذكنامكي رعالا ىأبف © ىلاعت لاقف سنالاو نا بطاخ مث ماعنالاو سانلا
 ودعا ف ةرولا هده: هي الاءدهرركو ةروك ذملاءامشالا هذه ديرب نالقثلا اهأ ىلا

 لصفو هءالا قلنا ىلعددع مث اهب ربك دتلاىف اديكأتو ةمعنال اريرقن اءضوم نيثالث

 1 نالجرلا لوقك ا مر رقيو معنلا مهمهفيل اهيلع مههينياع نيتمعت لكن
 امر كتينغأف اريقفنكت ملأ اهرفكيو اهركتوهو ىدايالاب هيلا عباتو هيلا
 عئاش مالكلا اذهل ثمو اذه كيف كنز زمف الماخ نكتملأ اذهركتتف أكن 0 ة انايرعنكت

 لعلدام ةروسلا هذهىف رك ذ ىلاعت هللا نال كلذو اريرقت نسح برعلا مالكف

 ضرالاوءامسااو رمقلاو ن سعشلا قلخو.نابباا هيلعتو ناسنالا قاخ نم هتينادحو

 نابذكتامكبر ءالآ ىبف لاقف سنالاو نا بطاخو هقلخ ىلع هيوعنأام كلذريغوملا
 جرخلاة هنع ىلاعت هللا ىذ ررباح نع 0 - ءاهلك اهنال ةروك ذملاءامشالا نه

 اهرخآ ىلا اهلوأن م نجرلا ةروس مهلعأرقف هب هداحصأ لع خول هللا لص هللالوسر

 املك تنك مكمادودرم نسحأ اوناكف نما ةليا نما ىلعامنأرق دقللاقف اوتكسف
 دجلا كلف 0 انير كتمعن نم ”ىنثبال اولاق 00 ىأف وق ىلعتينأ
 هنقو ادروكتم ن 1 0 ةياورىفو «بيرغ ثيدحلاةو ىذمرتلا هجرت

 ةلصلص هل ساي نيطنم ىنعي # لاصلص نه ناسنالا قاخ #9 ىلاعتهلوق < ”ىشبالو

 تاقزاف | ك0« فرطاوعو رانلانخ وم كاطلاوا راخفلاك ؛ 2 ويل اذاذت توكل اها ا

| 
 د

 ظ

1 

 أ

 يي

 (دق) ةروسلا هده ا دخعو هللا نم تسيل نأ نادح اعت مالسل اهءلع ريع سنال ونملااهبأ(نابذكتامكير)

 ١ ئذلاك (راخفلك )لصلصتن 0 دقلاصنيطنم(لاصلص نه) مدآ ىنعي (ناسنالاقلخ ) نابذكت امكبر ءال | ىابفهلوق نه



 0 نا رس ا للا ير

 ناخ دلا نم فاص نم 4 ج رام نم فم نذل ابأوا نبا #«نجلا قاخ ولف ءوحنو بارتنمدقلخ ١

 0 8# برطااذاج سعنم برطضملل لصالاىف هناف جرامل نا 4 راننم ف

 انك رملالضفا اكريص ىّتح انك راوطاىف امكملع ضضاؤا امث 4 نابذكت اميز 1

 ا ءاتشلا قرسشم * نييرغملا برو نيقرشملا بر 98 تائناكلا ةصالخو |
 لادتعاك ىصحتال ىتلا دئاوفلا نم كلذ ىفام 4 نايذكت امكبر ءالآ ىف اميبرثمو |
 جام : كلذ ريغ ىلا هيف لضف لك بسائام ثودحو لوصفلا فالتخاو ءاوهلا

 رحملاو ململا ريخلا لبسرا ىتعملاو اهلتسرا ةبادلا تحرم نم امهلسرا #4 نبرحلا

 نايقثلي مورلاو سراف ىرحموا امهحو طرب سامتو نارواجحي # ناقتي باز
 ضرالانموامهللاةردق نم زجاح6# خزرب امهنب و هزم نارعشني نايعلخ امهنال طيحلاف ١

 نازواجمتالوا ةيصاخلا لاطباو ةحزامملاب رخآلا ىلع امهدحا ىثسال © نايغبال» |

 اج نملاقو بارتنهىلاعت لاقفمدآ وهىذلاناسنالاّقلخ ةفصىف تارابعلافاتخادق ١
 هذهىف سدل تاق« راخفلاك لاصاص نمان# لاقو نيهمءام نهلاقو ب زال نيط نملاقونوئسه '

 املابزالانيط هج مث ب ارنن مالو ًهقلخ ىلاعت هللا نا كلذ و قفتم ىنءملا لب فالتخا تارابعلا ظ

 قاخو 8 راخفلاك الاصاصراص سبب الف نتنملادوسالا نيطااوهوان ميناس ل 1

 بهل نمىاصلا ىنعي ران نم جرامند #2 سيلباوه ليقو نجلاوبأ 0 ٍِ ناجلا

 رفصالاو رجالا بهللانم ضءرب هيضءب طاتخااموه لاقو هبف ناخدال ىذلا راسثلا | ْ

 سهلا طاطا ةياغوهو ءاتشلا قرشمو سمشلا عافترا ةيافوهو فيصلا قرشم

 سمشلا قرششم ىنعي ليقو ءاتشلا برغمو فيصلاب رغم ىنعي *# نيبرغملابرو وف

 4 نب رهلا ج سم نابذ كتامكب رعالآ ىأبف ِس رمقلاب رغموس مثلا برغهورمقلاو رشمو ظ

 نهنال نيءاملانيب لصفال نييقالتم نيرواعم حلاو بذعلانيرملا ليم يع

 هبحاص ىلعامهدحأ ىنين ىا هين ايغبسال #9 هللاةردقنمزجاح ىأ * خزرامب #9 هل 0 ُ

 ١ ىنعينيرخلا جسم لبقو قرقلاب سانا! ىلعناغطيال ليقو ناريغتالو ناطلتخال لقو'

 / ىنعي خزرب امهنيب مورلاو سرافرحن ليقوامهني زجاحلا متأو دنهلار حبو مورلارحت '

 ماعلكف نايقتلي ضرالار بو ءاعسلارحن ليقو رئازجلا

ه بار سبا لاو ار
لص مث انونسمأج مث اي

لو كلذ فلا الف الاص
 : ا

 ١ نيقرشملاب رنابدكتامكب هدا ىأبف 0 0 اذارانلا ولعي ىذلارضخالاو 1

وخزربلاب امهعبط ىف اعامه عنم ىلاعت هنلا نكل 6 نايقتلي ف هلوقوهو طالتخالاامْماش
 ': وه

 بولوك (جرامنم )سلبا وه لبق نيل, (ناجلا قلخو)الصلس م انوئسم اج مث انيط 0 2 6 نم قا

 هن أك راملل ناسوه (ران نم ه) طادتخاو برطضا اذا“ىثلا جس نم رانلاداوسب طلتخملا ليقوهبف ناخدال ىذلاىفام

 برزابذكت امكبر ءالآ ىأبف )ىظاتاران مكر ذناذداوةك ةصوصخران نه دارأ وأ راننمطاتوأ ران نم قاسم ل

 ءالآ ىأبف)امهسر هو ءاتشلاو ؟نجرلاةروس) ف.صلاىفس مثلا هج ١م هب قمح قوت (نيبرغملابرو نيقرم

 نير 6 نادك ةامكبر

 را لك رأ ى 3 ( نايقتاي

 نيرواتم بذماا رمضلا وهلا

 ن.ءاملانيب لصفال نيدقالتم

 امهنيب ) نيملاىأسعىف
 هللا ةردق نه زحاح (خزرب

 ( نايغسال ) ىلاعت
 الو اهيدح نازواممنال

 رخ آلا ىلع يهدأ ىتس

 قاخو) راكفلا هنم لحمي

 نيطايشل او ناإبأ (ناجلا
 ناخدال (رانئهج رامنه)

 انيك الآ ىاف) اهل
 اركيرءامعن ىلأنف (نابذكت
 (نيقرسثملاب ر)نادحاجم#

 قرع ءاحتلا ىقراقم

 (نيبرغملابرو) فيصلا
 برغمو ءاتشلا برغم

 ناقريششثم امههو فصلا

 ءاّتشلا» قربشما نايرتمو
 امهل فيصلا قرشمو

 كلدكو الزنمنوناعوةئام
 رمقلل كلذك و نيبرغلل

 فيصلاو هاتشلا قرش لاقنو

 الزنهنوعيسو ةعيسوةثام

 علطت نيبرغلل كلذكو

 نيمو ةن-سق سهلا

 ( نايقثلي ) حلالاو بذعلا نيرحهلا لسرأ ( نيرحلا جرم نابذكت امكبر ءالآ ىأبف ) دحاو لزنءىف نيموي بر
 اع

 ةبحاص يعط
 ع

 دحاو لك ريغبالو ناطلتخيال ( نايغمسال) هللاز» زجاح ( خزرب ) حلالاو بذعلا نيب ( امهنيب ) ن



 لاَ نأ زايدحاولا ”ىشلاك اراصو ايقتلاا ل امهنال مملا نم نايرخم امهو امهنم لاق اأو هراغص ( ناجرملاو ) ردللا الو ديزيو ركيوبأأ زمهالب (ولؤال مهتم ىرصبو ىندم جرخم ( جرخم نايذكت امكبز ءالآ ىأبف ) ةجزاملا

 عج نم ناجرخمالو رحل نم ناجرخن 2 14٠ رح لاقاك 4 نورشلاو عباسلا
 ط9 2 سسسسسسلللللللللللل لل ااباا707979797تت97تت7ت7سس7اااس777

 هضعب نم نكلو رعملا ناجرملاو ٌواوللا امنه جرم نايذكت امكبر ءالآ ىأبف 8 امهنيام قارغاب امكيدح
 دلبلانم تجرخ لوقو

 هل نه تجرخ اعاو
 ناحرخال ليقو هلام نم
 بذعلاو ملا تلم نمالا

 نابذكت مكبر ءالآىابف (

 نفسلا(راوجلا) هلو (و
 جاجزلا لاق ةيراج عج
 رابتخالاوءايلاباماعفقولا
 املع فقو ناو اهلصو

 دعب ىلع زئاج اذف ءايريغب
 ءارلاىفرسكلا موربن كل و

 ءايلا فدح ىلع لديل
 تايرفزلا( تاثنللا)

 رسكب تاشنملا عرشلا
 تاعفارلا يحن وةزج نيشلا

 نش ىتاللاوأ عرشلا

 رحيلا ىف) نمنرحي جاومالا
 وهو ملع عج ( مالعالاك

 | ىأبف ) ليوطلا لبجلا

 ضرالا ىلع ( اهءلع نم

 ( كبر هجو قببو ناف)
 اك ءالآ ىأف )

 (امهنم جرخي نابذكت
 (قلؤالا)ة صاخ حلا لانم
 رغصام(ناجرملاو) ريك أم
 امكبر ءالآ ىأبف )هنم

 '(ىندي) نهعارش عفر اذالابجاك (مالعالاكر علا ىف) تاعوفرملا تاق واخلات اشنملانفسلا (تشنملاراوجلاهلو نايذكت

 [/لك لاقيو ىنفب ناف اهيلع نم لك لاقي و توع (نافذ) ضرالا هجو ىلع ( اهيلع نه لكن ابذكت امكبر هال 1ىأبف)
 ةكاصلا لاعالا نم كبر هجو هيىفتبأام لاقيو توعال ىح ( كبر هجو قبو ) ىنفب هللاريغا لع نم

 1 : لا

 ىلع

 ناو رجالا زرملا ناحرملا لبقو هراغصو ردلا راك نابذكت امكبر ءالآ ىأبف
 ملا عمت نم جرب هنال امهنم لاق امنا لوالا ىلعف حملانه جرخ ردلا نا مح ١

 امهدحا نم جرخملا ناكف دحاولا ”ىثلاك اراص امقجاال امهنالوا بذعلاو
 بصب جرو جرت ”ىرقو جرخم بوقعيو ورعوناو عفان ًأرقو امهنم جرخملاك
 ءارلاعفرو ءايلا فدحم او ها عج نفسلا 46 راوجلا هلو ناحرملاو ْؤاّوالا ْ

 ىعاشلا لوقك |
 نامت اهلكف عيداو « ناسح عبرا ايانث اهل

 ىانيشلا رسكب ركبوباو ةزجأرقو تاعونصملاوا عرششلا تاعوفرملا # ب شنملا 9 |
 لابجلاك © مالعالاكر لاف © ريسلاوا جاومالا نش ىتاللاوا عرسشلا تاعفارلا |
 داشرالاو نفسلا داوم قلخ نم :«نابذكتامكبرءال 1 ىأبفإليوطلا لب اوهو ملع محا
 هريغ اهعجو اهقلخ ىلع ردقنال بابساب رحملاىف اهئارحاو اهببكرتةفكو اهذخاىلا |

 نموا بيلغتل نمو تابك رملاو تاناويخلانم ضرالا ىلع نم *؟ماهيلع نم لكل |
 تصخفتو تادوجوملا تاهجتيرقتساولو هناذ # كدر هجو قسو ناذ # نيلقثلا ظ

 وهفبذعاانودلملار لا نم جرخم اعالبق تامه جر نايذكتامكبر ءالآ ىأبف |
 قتلا ليقو فاضملا ف ذل امهدح نم جرخم دارألبقو اروننهفرمقلا لءجوهلوةك

 جرخمالورخأا نم ج رخيلاقباك امهم ج رخيلاقينأ زاجدحاولا ”ىئلاكاراصفنارملا
 ترطمأ اذالبق رخلا ءامو ءامساهامنه جرخيلبقو هضعب نه نكلورحلا عيجنم |
 ةرطقلاردق ىلع ةْؤاؤا تراص ةرطق تمقوامثي اههاوفأ فادصالا متفت ءاعسلا |

 لبقو هراغص 5 ناجرملاو # ردلانم .ظعاموه لبق 2« واللا 98 ىلاعت هلوقو ©
 راو اهلو ناب كتامكبرءالآ ىأبف 92 رجالازرخشاوه ناحرملا لبقو كلذ سكمب ١

 ضعب ىلع هضعب اهشخ- عفرب ىتلا تاعوفرملا ىأ « تااشنملا  رابكلا نفسلا ىنعي

 تاشنملا نعم ليقو ت اشنملا نمت سيلفاهعلق عفرب ملام اما نفسا نم اهعلقءفرام ىهلبقو
 لبجلاوهو ملع عج لابجلاك ىأ 45 مالعالاكر ملا ىف » تاره ملا تاقواخلا تاثدحلا

 لجوزعهلوق # «نابذكتامكبر ءالآ ىأبف هربلاىف لبجلابر هلا ىف نفسلاهبش ليوطلا
 ءالقعلل ابيلغت نم ةظفاب ءركذ اناو ناويحنه ضرالا ىلع ىأ  اءلعنملك

 قابب سيلامو قاب ريغوهف ضرع ايندلاىف ناسنالادوجونال كلاه ىأ 5 ناف ف
 5# كنرهجو قسو 8 ةعاطلا ىلاريسلا نمزلا فرصو ةدا.علا ىلعشحلا هيفف ناف وهف



 ممظع نم ةفصلا هذهو ناسحالاو زوامحأب (ماركالاو) هجولا ةفصوهو ناطاسلاو ةمظعااوذ ( لال اوذ ) هلآ
 لالجلا اذإي لوقو ىكصيوهو لجرب نم مالسلاةيلعفتا ىورو ماركالاو لالجلا اذ اساوظلأ ثيدحلاىفو هللا تافص

 دهرسسلا ميعنلا ىلا نولصي هينينمؤملانأرابتعإب ءانفلا ىف ةمعنلاو (نابذكتامكبرمالآ ىأبف ) كلبيجتسا دق لاقف ماركالاو
 مفان اهيلع فقو (ضرالاو تاوملا ىف نم هلئسي) بيبحلاىلا بيبحلاب رش ىذلا وهف توملا اذبح ذاعمنب يم لاقو

 مهايندو مهنيدب قلعتيام ضرالا لهأو مهنيدب قلعتبام تاوعسلا لهأ هلأسيف هيلانورقتفم ضرالاو تاوعسلا لهأن هلك
 هنا ىوراك الاوهأ ددحمو ارومأ ثدح نيحو تقو لكىأ ( نأشىف وه ) هيلعلداع افرظ ( موب لك) بصتنيو
 اينذ رفغي نأ هنأش نم 4 نجرلا ةروس ) لاقف نأشلا 2: 15١ ليف- كلذامو هل ليقف اهالت مالسلا هيلع

 اموق عفربو ابرك جرشو ا

 .نبانعو نيرخآ عضيو

 نامو هللادنعرهدلاةئييع

 وه ىذلا مويلا امهدحأ

 هتهح ليىذلا هحولاىا ىلاعت هتلادحوالا اهتاذدح ىف ةبئاف اهرساب اهتدحو اههوحو

 امكبر ءالآ ىف ف ماعلا لضفلاو قلطملا ءانغتسالاوذ 4 ماركالاو لالجلاوذ إل
 ءانفلا ددص ىلع وه امم ىصحالام ءاشناو برلا ءاقب نم ىا لبق انركذ امم ؟ نايذكت
 هلئسي معتلاو ةعئادلاةامملاو ةداعالا نه لكلا ءانفا ىلع بترتي امموا الضفو ةجر

 سمالاهيف هناشف ايندلاةده | مهنهيام رئاسو ىتافضو مهتاوذىف هيلا نورقتفم مهناف # ضرالاو تاوملاىف نم
 ةتامالاوءابحالاو ىهنلاو || لك #هريغوا ناكاقطن ”ىشلا ليصحتىلا ةجاحلا ىلع لدياملاؤسلاب دارملاو مهلنءيو

 رخآلاو عنملاو ءاطعالاو || ءؤاضق هب قبسام ىلع الاوحا ددحمو اصاخما ثدحي تقو لك # نأشىف وه مون |

 ءازجلاهيفهنأثفةماقلاموب || ددوهو نيرخآ عضيو اموق عفريو ابرك جربو ابنذ رفغينا هنأشنم ثيدحلا فو
 الز ليو باتيللاو
 هتلانا اولاقنيح دوبللا ىف

 انش تدسلا مون ىُّشال

 هريزو كولملاضءب لأسو
 ىلا هل هقساذ ةيآلانع

 ركش ابيثك بهذو دفلا

 دوسأ هلمالغ لاقف اهف

 ىنملاو دحاو لكنا امهدحأ ناهجو بطاخلاىفو ةلخلانع هيريعيهجولاو هتاذ ىنعي
 ىنلا مم باطخلا نا لمتخم هنا ىناثلا هجولاو عماسلاناسنالا اهيأ كير هجو ىتبب
 نودحوملاهايىذلاءانممو ءايربكلاو ةمظملاوذىأ لالا وذو## ملسو هيلعهللا ىلص
 هفطاب هقلخ عيجو هللالوأو هلاببنال مركملا ىأ 46 ماركالاو ف هقلخم هينشتلا نع
 لاق كلامزب سنن ء «نايذكتامكبر ءالآىأبفإم هتمظعو هلالجعم مهلا هناسحاو
 ىذمرتلا هحرخأ ماركالاو لالجلااذ اباوظلأ ماسو هيلع هللاىلص هتلالوسر لاق
 امم اورثك أو ةوعدلا هذه اومزلا اوظلأ ىنممو دانسالا عب ثيدح ملاحلا لاقو
 كياصأام ىنريخاىالوماي || نجو سناو كلم نم ىنعي * ضرالاو تاوملاىفنم هلئسي ول# ىلاعت هلوق ©
 ىلع كللهسي هللالعل تاوعسلا لهاذ سابع نبا لق ضرالاو تاوملا لهأ هلضفنع ىنغتسي الف
 أ لاقف ءريخا) ىري || ةجرلا هلثسيدحألك ليقو ةرفغملاو قزرلا هنوائسيضرالا لهأو ةرفنملا هنوائسي
 0 أ 46 نأشىفوه موب لك )غ ىلاعتهللا ىلا رقتفم هيلا جاتحام ليصحن نعزجاعوهف مظعو لج لاقتدلعف كلملل امرنا || تاوقواخملكذاو ىلاعت هتلاةردق لاكملا ةراشا هيفو ءايندوأ هنبدف هيلا جاتحامو

 موو راهلا ىف ليلا و هنأش نم نورسفملالاق ايشتيسل امون ىضقيال هللا نا اولاق ثيح دوبلا ىلع ادرتلزت لق

 ا ا. 7 2 ع و م هن ع ع ع تس تس عج تح رف لديارارزإ || كو احم نضرعو اضيع ىنشيو اموت لو اموقزمو قدري تننو يحسدنأ

 اينَغ رقفبو از نعلذبو الياذ ززعيو ىلتبم ىفاءيوىفاعم ىلتببو اهلس مقسيو اهقس ىنشيو ىحلانه تبملا جرو تيملانه
 ريداقملا قوس ليقو هللاناش نم اذه ىالومايلاقف ةرازولا باس هيلع عل نا ريزولا أو تنسح ا ريمالا اقف اريقف ىنغيو /

 هلوق ىلاهفشكت كتوعد تايآ ثالث ىلع تالكغأ هللاق ولضفلانءنيسحلا اعد رهاطنا هللادبعزا لبقو تنقاوملا ىلا

 ( تاوملاىف نم هلئسي نابذكت امكبرءال [ىأبف)ناسحالاو زوامتلا ( ماركالاو ) ناطلسلاو ةمظعلاوذ (لالجلاوذ) '
 مو.لك ) قزرلاو ةماركلاو ةمصعلاو قيفوتلاو ةرفغملا هنولئسي ضرالال هاف نينهؤملا نم ( ضرالاو ) ةكمتالملانه '

 ىدخ نا نم رثكأ هنأثو اننا كفو ادولاوم دلوبو لو زعيو ثتبعو يمنا دنأش ناهس (ةأشف وه ٠



 0 2 0 17 2 ا 0

 سل نأو هوقو ةمايقلا موبىلا ناكوهاع فحإقا انا عج ونأش قوهموب لكهلوقو ةبونمدنلا عج دق و نيمداتلا نم مصاف

 يو مدنلا نوكيالنأ زوجي نيسملا -514؟ *- لاقف (رورمشعلاو عباسلا ءزجلا م فاعضالالاباف ىم-امالا ناسنالل

 مدننا لاو ةمالا كلت

 لل« ع ىل ؛ ىلع نكب مللدباق

 اذكو هلج ىلع نكلو

 ال 1 دل 1 لبق

 موش صوص ىع-امالا

 امهيلع ىسومو مهازا

 موب لك هلوق اماو مالسلا

 نؤش اهناذ نأشىف وه

 اهدتبب نؤشال اهدس

 دلال لبقو هللاديع ماَعف

 ىأبف ) هجارخ غوسو
 نايدكت 265 ءال ١

 نم راعتسم ( مكأ غرفتس
 هددها ل لحرلالوق

 درجت أس ديرب كاغرفأس
 ١ : أ ىنلغشيام لك مك ءاشالل
 لع رفوتادازملاو  هّلنع | مولكى نوكيام بتك لج وزعهللانا هانعموتبقاوملاىلا ربداقملا قوسوه لضفلا ' 0

 هنم ماقتنالاو هيف ةياكتلا

 ىهتنتس دارب نأ زوحجبو

 اهرخآ غانو ايندلا
 نّؤش كلذ دنع ىهشو

 هلوق اهدارأ ىتلا قلخلا
 الف نأشىف وه مون لك
 وهو دحاو ناشالا قس

 كلذ لمحت موازج

 لما قيرط ىلع مهلاغارف

 هللا ىأ ىلع و ةزج غرفيس

 نمفالا (نالقتلاهبأ) ىلاعت

 امهنال كلذ ايعم نملاو

 امكب رءالآىأبف) ضرالا الث

 نابدكتامكبر ءالآىأبف)

 مكيلع ظفم- ( ركل غ رفنس

 اهعبر ءالآ ىأبف ) سنالاو نا ( نالقثلا هيأ ) ةمايقلا موي اهب مكيسا#و ايندلا ف مكلاعأ

 أو نابدكت اكبر ءالآ ىأف له ايغتبسلا موب ىضقشال ىلاعت هللانا دوهيلا لوقا |
 غرفنس #8 انيق انيح مدعلا نمكم نم امل ج رخي ام وا امكلاؤس هب فعسي هلل 0 | 15 دل كم د ال رى ام وأ انكلادس دل تفقس

 أ
 ا

 ىلاعت هناف ةمابقلا موي كلذو مكئازحو مكباسحل درعتس ىا ه# نالقثلا هبا مكل

 درجملا ناف كل غرفأس هددهت نأ كلوق نم راعتسم ديدجت لّقو هريغ هيف لمغال

 مكللا غرفنس ”ىرقو ءايلاب اسكلاو ةزج أرقو هيف دجاو هيلع ىوقا ناك ”ىثلا
 ةنازرلوا ضرالا ىلع امهلقثل كلدب امس نجلاو سنالا نالقثلاو مكيلا فئطقتس

 نكي ا 0 00 فالكتاب نالقثم امال وا امهردقو م

 هلا أن م ىصخ الامىلا ابنذرفغي والئاس ىطءيو ايعاد برحنو بوركمنع جرشو ايناع
 | نا نع ىلعثلا دان اب ىوغبلا ىورو # ىلاعتو هاهم ءاشام هقلخ ىف هثادحاو 0

 ٠ هباتكو رون هلق ءارج ةتوقاينمءاتفد ءاضيب ةردنماحول لجو زع هللا قلخ امم نا لاق سارع

 | لهوزعيوتعو يحمي قزربو قلي ةرظن نيتسو ةثاكالث موب لكهيف هللارظنيرون
 هلك رهدلا ةنيبع نب نايفس لاق نأش ىفوه موب لكىلاعت هلوق كلذف ءاشيام لعفو
 !اىفوه ىذلا نأشلاو ةئاقلا -موب رخآآلاو ايندلا مايأ ةدم امهدحأ ناموب هتلادنع
 ' ءاطعالاو ةتامالاو ءامحالاو ىبنلاو سمالاب رابتخالا ايندلا مايأ ةدموه ىذلامويلا

 ا نب نيسحلا لاقو باقملاو باوثلاو باسحلاو ءازجلا ةمايقلا موب نأشو عدملاو

 |0000 0 وق لبقلاب هيدارا تقلطت تقولا كلءاحاَذف نا وهام ردقو |
 ا ليقو ديدحرب ديبءلاىلا مون لك ىف هل ةياآلا هذهىف ىنارادلانايلسو:أ لاقو |

 حرا لاءأي آلا تالصأنم اركسع رك اسع ةئالث ةللو مو: لكى جرخم هنا ىلاعت ١
 0005 07 لأ ىلا ايدلانم اركعو اندلا ىلا ماعرالانم اركسعو تاهنالا |
 ديعووهلبق 4 نالقثلا هيأ مكل غرفنس نابذكتامكب رءالآ ىأبف لف ىملاعت هتلاىلاا عج
 نأش نم نأش .هلغشيال ىلاعت هتلاناللغش نع اغارفوهسدل و ةبساحماب قالا ىلاعتدّتلا نم
 اعاوسايعنء!لوق اذهو ل هش هءامو كلنغرفنال هدددع ديرب نم لئاقلا]وقك وهف

 لاهمالاو كرتاادعب كدصقنس هانعمم ل قونأشلا ركذ قبسا غارفلا اذهركذ نسح

 هللانا هانعم لبقو كلتغرفدق هللغشال ىذلا لئاقلا لوقك وهف ؟سأىف ذخأتو |

| 
 | ا

| 

 ؟انربخأو كك اندعو ام مل غ رفنس لاقف روجفلا لهأ دعوأو ىؤقتلالِمأ دعو

 علتملا قيرط ىلع وهف هم غرشو كلذ من [ اندعوام ملزوم مكيزاجتو م

 لبقو اناومأو ءايحأ ضرالاىلعىلقث امال نيلقث اممم نجلاو سنالا نيلقثلابدارأو
 ىلا ماسوهدلع هتلاىلص ىنلا لوق هنمو لقثوهف هيف سفانن نزووردق هلئئشلك

 ن.رفعج لاقو امهردقل اماظعا نيلقث امهلعحف ىبرتعو هللاباتك نيلقثلا مكف كران |
 | اىكبر ءالآ ىأبف 8 ثوتذلاب نالقثم امهنال نياقث نملاو سنالا ىعم قداّضلا دع

 (نابدك)



 ردق نا ضرالاو تاور رست 1 را امطتسأناىنالا 9
 8 م نيراؤهللانم نيب راهضرالاوتاوعسا ئاوحنم اوحرخ نا |

 رهقو ةوش الا #« ناطاسبالا 9 ذوفنلا ىلع نوردقتال# نوذفمال 9 اود رخانىا
 اولعتل اوذفناف ضرالاو تاوملاىفام اولعتل اوذفنتنا متردقنا وا كلذ مكل ىاو |

 امن وا ةردقلا لاك عم وفملاو ةلهاسملاو ربذحتلاو هيبنتلانم ىا  نابذكت امكبر |
 ىلعلا تاوملاقوفامىلا ام نوذفنيف ةيلقنلا جرا_هملاو ةيلقعلا دعاصملا نم بصن |[

 لاق ناخدو ه# صاخحتو ران نم 8# بهل ه6 ظاوش امكياع لسري 9
 اساحنهبف هللا لع مل « سوما اوصل 1

 الذ فمك عج وهو سن ”ىرقو ةياورىف بوقعيو ورعوبا هيف هقفاوو ران ىلع
 عيطملانيب زييقلاو فطا ديدهتلا ناذ# نايذكت مكبر ءال 1 ىأيف 9 ناعنتك الف#نارصتنت |
 1 0 ع 1 ا ا 0 0

 راطقانه © اوحرخت ىأ * اوذفنت نأ مدلل نا سنالاو نإلارسشعماب نابذكت ١

 ىنءمللاواوح رخاتى ا اودفناف 0 انيفارطأو امهناوح ىأ 9 نحلل تاووشلا" ١

 انام يداوي ج وراناب توملا ن 2 متعطتسانا ٠

 نا ةماقلا موت اذه 3 تو. 0 0 5 1 1 ا

 ن1 0 ا 1 متمظتسا 1 ءانعم لبقو اوجرخاف
 ذوفنلا ىلع ردقأ مهنال يالا هذهىف سنالا ىلع نجلا مدقواواعفاف ىضرأو امس
 6 ناطابالا نوذفنتال له ىلاعت لاقمث # كلذ ىلع ىوقأو سنالانه برهلاو

 منهج ونامثيح مكتال كلذ مكلىنأو ةباغورهقو ةوقدالا ذوفنلا ىلع نوردقتال نسي ا
 تاوعتلاى ام اولعت نأ مل نا هانعم سابع نبا لاقو ىتاطلسو ىكلم ىف متتك ْ

 نم ناسابو ةكئالملاب قالا ىلع طاحم ربخلا فو

 لسرب 88 ىلاءتهلوق كلذف ةيا الا ضرالاو تاومسلا راطقأ نم

 بهللاوهليقو هبفناخدال ىذلا بهللاوه نيرسفملارثك أ لاق 6 راننمظاوشامكيلع ١
 سايعنب نع ةياور وهو ناخدلاوه لبق 0 ساختو رانلا نم عل اطةناارضخلالا |

 لاو سايعنبانع ةيناثلا ةياورلا وهو مهسؤر ىلع بصي باذملارفصلا وهلشلا |
 نأ زوي ليقو ةيماذهو ةسماذه امهماع لسرب لدقو لهماساحتلاو دوءسنبا 1

 هللانم ناءتتعالف ىأ « نارصتنت الف 8 رخ .الابامهدحأ جزتع نأريغنماعم السرب
 أ

 0 ءالأ ىأبف ©. هنمرصان ملنوكالد [|

 اودفنت نأ ملتسا ١
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 ءالآىأبف 8 كراكفاب ااع نوجرعتف هللا اهبصن ةنيببالا نولعتالو نوذفنتال نكل

 اذطع راسا ا ظاوش ريثكن بار قو مهسؤو ر ىلع بصي بادمرفصوا | ١

١ 

  2ا 31 1

0 

 ا
| 

 ١ 6 نابذكتامكبردالآ ىأبف و ىلاعتدللا له دي ىاناطلتسالا هولعت ناو اولعاف ضرالا دا
 . نا فلل نا رسشعمايىداشب مث ران

 نكااهم أ روبقلان همم را خحاذا اذا (ىكملعر 2 ر نا ا ءالآ ىأيف)ةحو د (زامبالا ١

 02 579 رق ةولا نم ناءتتعالف (نارصتتنالف) رمثحملا ىلإ اهكلاقو ناخد (نساحنو):اهل نادال( ران نإ ا

 مث ار 5 نجحرل ةرو-)ضرالاو ت تاوهسلا <« تناودح نم 0

 0 ا
 ( ناطلسإالا ) ذولا ىلع

9 2 

 مكلف ارةيلعو رهق وةوه

 زمملا ىلع مهادلقو كلذ
 ادع باسل مهتوق نع

 راطقالاذوفن نع زح علا

 اذه مهالاش لبقو مويلا

 نجلا مهآر اذاذ ةكئالملا
 نونايالف اونره سنالاو

 ةكئالملا اودحوالااهحو

 ءالآ ىأبف ) ه,تطاتحا
 لرب نايدكت 6

 ( ران نم ظاوش امكلع
 امههالكو <.نيشلارسكبو
 (ساخنو) صااخلابهللا

 كم ساحمو ناخد ىأ

 فاطع مفرلاف ورع وبأ و

 1 3 1 0 ىلع

 تهل ا 3
 ناخدو رانإ انه صلاخ

 امهنه ناعنتك الف( نا رمصتنت

 ندكيام ار رال [ىاق)

 رسشعماي) ركل لوش و( نابذكت
 ( متءطتس اناسنالاو نملا

 ( اوذفن نأ ( متردق

 ( راطقأ نم ) او>رخب

 كاويملا ) 'فارطأ
 ةكئالملافوفصوأ ضرالا و

 اوحرخا» ( اودفناف )
 ( نودفنتال ) اورفو
 اور نا 0

 بهل ( ظاوش ) سنال



 ةرحلا ءامسلان وا لس أل قو رجالا درولا نولك تراصف(ةدرو تناكف)ةءاسلامارقل ضعب نماهضعب كانا (امسلا تقشن اذا
 رجالا ميدالاناهدلا ليقو نهد مجوهو تيزلاىدردوهو لهملاكلاقاك تيزلا نهدك (ناهدلاك )ءاقرز ىرت اهدعب نمنكلو

1 

 ل

 / سناهبتذنعلئسيالا ءامسلا قشنت مويف ىأ 2:15 4 زيؤح (ذئمويف (نورشعلاو عباسلا هزجلا ) نايذكتامعب رءالآ ىأبف)

 نجالو ىأ (ناجحالو
 وه ىذلا نالا عضوف

 يك نجلا عضوم نجلا وبأ
 هدلو داربو مشاه لاش

 سنا لئسيال ريدقتلاو

 قيفوتلاو هبنذنعناحالو
 نيبو ديالا لاس نبب

 كلذ نا نولؤسم مهنا

 نطاوم هيفو ليوطُ مود
 الو نطومىف نولكسيف
 لاقو رخآىف نولثي
 مث ةلئسم تناكدق ةداتق

 موقلا هاوفأ ىلع متخ

 مهلجرأو مديأتملكتو

 لبقو نولمسي اونكاع

 عيل هبتذ نع. لئسيال
 لئسي نكلو هتهج نم

 امكبر ءالآ ىأبن ! موت

 1 : : : , 2 | نومرحملا فرعي نابذكت
 مهتهج نه ملعتل معونذنع نولئسيال لبق 5 ناحالو سنا هبنذنع لئسيال ذئمويف |

 | هنعو سابع نبانع ةياور هذهو مهيلع ةظفحلا ادتكو مهنم اهلع ىلاعت هتلازال

 | اضيأ سابع نبا نعو هدعبام هليلد مهاهسب نوفرعي مهنال نيمرجلاةكمالملا لأستال |

 مههوجو داوسب(مهايسب
 مهنوبع ةقرزو

 لوزتي (ءامسلا تقشنا اذاف
 تناكف)برلاةبههوةكئالملا

 ةنولم تراصف ( ةدرو

 نهدلاناولاك (ناهدلاك)
 درولاناولاكةدرو لاَسو

 ىأ ىبرغملامدالاك لاقنو
 باسحلا نم غارفلا كعب ةمايقلا ع وهو( دئموف ناندكت اهكير ءالآ ىأبف ( داوسلا عم ةرج

 ٠ | تناكف ءامسلا تقشنا اذاذ ف ءالآلا دادعنم رافكلا نم .ماقتنالا ون ءابلا ىضابلاو

 ظ ظ هلونقك ديرجتلاٍباب نم نوكيف ةمانلا ناك ىلع عفرلاب تئرقو ءارج- ىا # ةدرو

 ميرك توع وا متانغلا ىوحت ٠ ةوزنب نلحر أل تيقب نلف
 | ميدالاوه ليقونهدعجوا مازحلاكهب نهدداملمسا وهونهدلاكةباذم ؟ ناهدلاك»
 . قشنتمويف ىا ««ذئموبفإ# كلذدعب نوكيامىا *«نايذكت امكبر ءالآى بف رجالا

 ظ نرجر خيام نيح كلذو مهاهسبنوفرعي منال ناجالو سنا هبنذ نع لئسيالو# ءاعلا
 | هلوق اماو مهبتاع فالتخا ىلع ادوذ ادوذ فقوملا ىلا نورسشحيو مهروبق نه

 رابتعاب سنالل ءاهلاو عمجلا ف نوبساح نيحف هوحنو نيعجا مهناأسنل كيروف | © 30335 0
 | متاع ىلا« نابذكت امكبر ءالآ ىأبف 8 ةبتر مدقت اظفل رخأت ناو هناذ ظفللا | مهوفقو هلوقو نيعح

 | مهولعيام وهو « مهاهسب نومرجلا فرعي 8 مويلا اذه ىف نينمؤملا هدابعىلع هللا
! 

 ظ ةنم دارملا لبقو ةكئالملا لوزا اياوبأ تراصف تدحرفنا ىأ 6 ءاعسلا تقةشنا اذاذ ْ

 ةي"الاءذهىف ركذضرالا لهأىلا ةراشا ناف اهءاع نم لكلاق امل كلذو ءامسابارخ

 نممظع اوهام ةراشا هبف نالرمالل ميظمتو ليوج هيف ليقوءاعسلا ناكسلاح نايب
 ققشتوهو ىلاعت هلوقوهو ا.منابوذو ءامعلا نجلاو سنالا ىلع ظاوشلا لاسرا

 سرفلانواتب اهقاقشنا دنع ءامسل|نولت هبش نهد عج « ناهدلاك ةدرو تناكف 1

| 

 ريصمك ىأ ناهدلاك ليقو هنواتىف سرفلا اذه. اهقاقشنا دنع اهنولتىف ءامسلادبشف |
 نيح كلذو بئاذلا نهدلاك ءامسلاريصت ليقو اناولأ ةعاسلاىف نولتب هنال تيزلا |

 هك مهاهسب نومرجلا فرعي نابذكت امكبر ءالآ بفم مرجلابنذ نع مرح اريغلئسيال

 ناولاكاناولأ ذئموي نولتت ءامسلاناليقو ةرجلا ىلا برضي ىذلاضمالاوهو درولا
 ربغأ راص دربلادتغا اذاف رجأ ءاتثلالوأىفو رفصأ عسسرلاف نوكي درولا سرفلا

 | نابذكت امكبر ءالآ ىأبف ظ رجالا دالك ىأ ناهدلاكلبقو منهج رح اهلصي

 نولمعي اوناك ام نيمجأ مهلئسنا كبروف ىلاعت هلوق نيبو ةيلاءذه نيب عجلا ف
 مل مهلأسي هنكلو مهنم كلذب ملعأ هنال اذكو اذك مللع له مهلأسيال لاق

 | || نبأ نعو اهضعيف لئسي.الو اهضعبف لئسيف نطاوم اهنا ليقو اذكو اذك لع
 ليقو خعبوتو عيرقتل اوس نولئسياا ةجرو' ةقفش لاوس نولئسيال لاق اضيأ سابع

١ 

 ا

ْ 
 أ أ

 (ىنعي)
 0 |سنالا بنذ نع لئسيال لاقبو لح ىغأ ههجو ضايب, فرعي نمؤملا (ناجالوسنا) هلع نع (هبنذ نعلئسال)

 2| نعأ ةقرزو مههوجو داوسب نوكرسشملا (مهاهسب نومرحملا فرعي نايذكت امكبر ءالآ ىأبف )سنالا نا بنذ نعو



 نوذخ وي لبقو امهنيب اعو «# مادقالاوىصاونلاب ذخ ويف نزملاو ةب كلا نم |]
 بذكي ىتلا مهح هده نايدكك اكبر ءالآ ىأبف و ىرخا مادقالابو ةران ىصاوتلاب ْ

 ه6نآ و« راحءام 6 ميجح نيبو إف اهب نوقرحي رانلانيب *«امني نوفوطي نومرجتااهب أ[

 هءر دنع فئاذلا ماقم وا هيقار اذا هيلع ماق نم ةلاوحا ىلع همايق وا باسدلل دابعلا
 دوك ةغاابلل سقم ماقمو ه.روا اليوءواميخفت برلا ىلا فاضافنيينعملادحاب باسعلا

 نيعللا لحرلاك بئذلاماقم « هنع تيفنو اطقلا ه. تىعز

 لكل ىنمملاو نيقير فلل باطلا ناذ ىنإ ف ئاشلا ىرخالاو ىسنالا فئاخلا ةن> «# ناتنح

 ةعاطلا لمفل ةنح وا هلمتل ىرختاو هيدقسا ةنج دحاو لكل راش 0
 ةيناعمجو ةيناحوروا هيلع اهب لضفتنىرخاو اهب باثي ةنجوا ىصاعملا كرتاىرخاو |

 نوقليمث مهج هذه مهل لاق 2 مج ع نايدكت 5 ءالآ ىأبف 0 رانلاىف

 هي نآ ميج نيبو اهنيب نوفوطي #3 نيكرشملاىنعي 6 نومرجنا اب. بذكي ىتاا 8 اهنف
 رانلا نم اوثاغتسا اذاف ميحجلا نيب 3و ميلا نيب نوعس ملأ ىنملاو هرح ىهتادق ىنعي

 كلذف رانلاىف نوقليف اديدج اقلُخ مهلهتلا ثدحأ دقو هنم نوجرمث مهلاصوأ |[
 هذه تلق ناف * نابذكتامكبر ءالآ ىأبف لف نآ ميج نيبو. ابني, نوفوطي ىلاءتدلوق

 امعن تراصف ىصاعملا نءديعاارحزت اهنال ىلاعت هللا زم ةمعن كلذ لكو فاو و

 ءاقثا نا هدعأام ركذمث نابذكتامكبر ءالآ ىأبف ىلاعت هلوقب اهنم ةيآ لكمتخ نحل
 ىد نيبدماقم ىقعي هَ هبر ماقمه فاخنو 0 ىلاعت لاقف نيدمؤملا هدابع نههفاخو |

 ىذلاوهو هيلع هعالطا ىنعي هيلعدير غايق ليقو ةيصعملاو ةوهشلا كرتف باسالهير

 رسلاىف هللا بقار نمل ليقو هللاةفاع نماهعديفهيلع هعالطاو هتلارك ديف ةيصعملاب.

 تخال و هلل هصاخ | ريح نه لعامو هترشخ نم هللر مر نم هل ْض رعاك هلمعبةمالعلاو
 اونأدو صالخالامم هلل اولمعف ماقملاكلذ اوفاخنينمؤملا نا ٍلودخأ هيلع علطي نأ 0 8 ِء 0
 ةنجوهير فو ةنج لبقو معن ةنحو ردع ةنحىنمي ه6 ناتنح له رابهنلاو لبللا

 ا,

 ١ هيف فقي ىذلا هفتوم 46 هر ماقم فاخ نملو نابذكت امكبر ءالآ ىأبف 9 مطلب

 , لمحت لبق 6 مادقالاو ىصاوتلاب ذخؤيف 8 مهنويع ةقرزو مههوجو داوسب ىنعي

 | مهداوتو ميكر ىلع مهسؤر لءجنلبقو هرهظ فاخ نم ىصاوتل اى لا ةمومم مادقالا
 | نوقايمث مادقالاب مهضعبو ىصاونلاب مهضعب بع ليقو ةطونسم مهلجرأ عباصأىف

 أ ةيدوأنفداو نآرابحالا سبك لاقو لهملاكراصدق: ىذلا. ىن الآ ميجا ماذع لج

 | فيكف امعن تسلانه ىلا ناناهلعز ملك هلوقنمتاي آلا هذهىفةروكدملارومالا |

 ا ر>اوزو ظعاؤم تاي الا هده ىف روك دما تاق .نابذكتامكب رءالآ ىأبف هلوش اهةع ا

 ىهتنا دق راح ءام 4 نجرلا ةروس )ل (نآ مج نيبو 4 140 ر- انهني نوفوطي نومرجلا ارب بدك
 مهبلع بقاعي ىأ هرح
 برشنيبو راالابةيلصتلا

 اكبر ءالآىأبف) ميلا
 اذهىف ةمعنلاو (نايذكت

 هلضش هنم ىجاتلاةا

 هيرادنالاىف امو هتجرو

 فاخ نو ( ةييئتلا نم

 ىدذلاهفقوم ( هىر ماقم

 باسعلل دايعلاديف فش

 ىصاعملا كرتف ةمايقلاءوب
 لتقو ضئارفلا ىدأفوأ

 : هنع تيقن ودل وقك» حقل وه

 ةنع تنفن ئأ بئذلا ماقم

 ةنج ( نابنتج ) بئذلا
 نال نا ةنحو سنالا

 ليقهناكو نيلقثلل باطاآا

 نات انكم نفاخ لعل
 دو تالا احا ديم

 ىصاوتلاب دخغؤف )

 ىصاوناا عمم (مادقالاو

 نو-حرطيف مادقالاب

 ءالآ ىأأبق )4 ناكلاق

 مهللوقبو (نابذكتامكب ر
 ىتلا هج هذه ) ةينايزلا

 ) نومرجلا ام بذكي

 اهنا ايندلاىف نوكرشملا
 (اهذيب نوفوطي) نوكتال
 ) نآ ميج نيبو ) رانل ا نيب

 0001 0[ دق ايش ءام
 نابدكت امير ءال 1 ىأف)
 ةيصعملادنع ( فاخ نملو
 هبر ىدب نيب (هيرماقم)

 سودرفلا ةنجو ندع ةنج نيتاسبيف ناناتسب ( ناتتج ) © س ١9 اخ و اق ) هلف هيصعملانع ىهتناف هماقي



 1 دحتابقرمتو وتقر ءابنال نانفالا صخو ننف عج ناصغا (نانفأ اناوذ نابذكت امكير ءال[ىأف ) ىنلافئاغلا
 3 ”هتام اهف هل أ نف عج هي ١5 ]22+ ناولأ وأ راغلا « نورشعلاو عباسلا ءزجلا ) ىنتحم اهنمو لالظلا

 لاق نيعالاذلتو سفالا

 ةذاذللا نانفأ لك نمو ,

 شيعلاو هتوهلهابصلاو
 ءال [ىَأنف)ءرضان رضخأ

 ىف ( اميف نايدكت اهكبر

 ( نايرجم نانيع ) نيتنجلا
 ىلاءالاف واش ثح
 نسحلا نعو لفاسالاو
 ام*ادح ا لالزلاءاملاينايرحت
 لتماشاقرخلا] مننا

 نايذكت امكبر ءالآىأبف )
 ةهكاف لك نم ا هيف

 فئص نافنص ( ناحوز

 بيع فنصو فورعم
 نايذكت امكبر ءال [ىأف)

 حدملا لع بصن ( نيئكتم
 نال مهنم لاحوأ نيفئاخلل
 علا ىنممىف فاخ نم

 شارف مج (شرف ىلع)
 ةناطب مج ( اهتلاطب )
 نين جاببد (قربتسانم)
 اهرئاهظ لبق برعموهو
 العال لقو سدس نه

 نابذكت امكبر ءالآىأبف)
 نانيع) نيتاسلا ىف (امهيف

 ةنلا لهأ ىلع ( نايرحت
 ةماركلاو ةجرلاو ريخلاب
 هللا نم ةدايزلاو ةكربلاو

 نابذكتت امكبر ءال آىأذ)

 ْ  راجعشالا نم عاونا 4 نانفا اناوذ نايذكت : اركير ءالآ ى اقول هدب شل ءافاعا اكو
 رجلا عورف نه بعشت: ىتلا مكاو ناف عج ناصغا وا نف عج راعلاو

 نايدكت ايكبر ءالآ ىأف لقاتل دع وأ رعو: قراوت !كانامتالا رك ذا اهصصختو

 ىرخالاو منستلا امعادحا لبق لفاسالاو ىلاءالاىف اًواش ثيح 6 ناير حن نانبع امهف

 بيغ نافنص # ناحوز ةهكاف لك نم امه نايذكت اهعير ءالآ ىأبف 0 ليبسلسلا

 اهتئاطب شرف ىلع نيثكتمنابذكت امكبر ءالآ ىأبف ف سبايو بطر وا 0
 حدم نيك و رئاهظلابكنظاف كلذكن ثاطبلا تناك اذاو نيم جايب نه 5 قربتس

 أ
 ظ

 ا هيلعهللا ىلص هلا لوتسر تععم لاقدتع ىلاءت هللاىضر ةريرح ىأ ن نع ةكدن ويش هك 5 3 ا

 ناالأ 0 اال اانلاتقا سا ال الزنا غب يدان هود أف اخنملوقن سو |
 دلل لوارعس

 لوأراسن مناف مالا لوأىف داتجالاو دو اوريمشتلا جالدالانمدارملاو ليللارخآر يس |

 هيلع هللاىض معس هتأرذىبأ نع هدنسب ىوغبلاىورو 26لزأملا غوارباريدج ناك ىلإللا |
 قرس ناوىفزناو تاقف ناتنج هبرماقمفاخ نو لوقيوهو ربنملاىلع صقتب لسو |
 قرسناوىزناو ةيناثلا تلقف ناتنح هدر مام فاخنملولاقمثقرس ناو ىزناو لاقف |

 ةثلاثلا تلقف ناتتحههرماقم فاخنملو لاق مث قرسناو ىفز ناو لاقف هللالوسراب |

 اففع جالدالا بدأ هلوق «ىدمعر لأ هح رخأ ةنحلا هللأ ةعلس ا

 رذىبأ فنأ معر ىلع قزرس ناوىز ناو لاقف هللالو سراي قرسناوىبز ناو

 ناصغأ ىأ 6# نانفأاتاوذ ف لاقف نيتنلا فدصو مث هي نايذكتامكبرءالآ ىأبف
 ناطيملا ىلعناصغالا لظوهو لالظاناوذ لقوالوط مب هقتشلا نصءااوهو ننف اهدحاو |

 ١ لكىفلاقف نيلوقلا نيب ءاطع عجو هكاوفلا ناول 1 6 ناو اناوذ سابع نءا لاقو

 أ امكبر ءالا ىابف 95 امهاوسام ىلع ةعسو لضف اناوذ لبقو ةهكافلانه نوتف نصغ
 ليقو ةنجلا لهال ةدايزلاو ةماركلاب سايعنبا لاق هك نايرحت نانيعامبف نابذكت
 ريغ ءامنم امهادخا لبقو ليبسلسلا ىرخالاو مينستلاامهادحا لالزلاءاملاب نايرحت

 ةهكاف لك نءامهف نابذكتامكبرءالآ ىأبف#9نيبراشال ةذإ رج نم ىرخالاو نسآ |
 لاقاسايو ايطر هب هكفتنام لكم امهيفن ا ءانع» ليقو ناغونو نافتص ىأ © ناحوز

 ١ واح هنأالالظنحلاىتح ةنكلاىفىهوالا ةرمالو ةولح ةرمث ايندلا ىفام سابع نبا
 | ةناطب عج 4 اهئاطب ل شارف عج « شرفىلع نيئكمنابذكتامكبر ءالآ ىأبف ف |

 ظ لاقجاندلا نم ظاغام وهو *# قربتسانم #8 ةراهظلا تحننم ضرالا ىلتىتلاىهو

| 

١ 

 َآ

١ 

 نم نئاطيلاريبج نيديعسل ليقورئاهظلاب كتظافنئاطبلا هذه ةريرهوبأو دوعسمنبإ

 اكو نما 2 مايأ الف ىلاعتمقنا لاقامم ئه لاقرئاهظل اف قرعتسا | :

 _ د د 0 اع لع طالم ةو 1: انلا ناولأ نم ( ةهكاذ لك نب لم 3 هر 50 اافاشن ع 0 1 00 ل و ا مب نر كن ااباو من
 (كرتورل نيعات نيسلاح ( نيئكتم نايذكت امكير ر ءال 1 ىأبم ) معطملاو رظنملاىف نانول ( ناحوز ) ةهكاذ لك

 جاببدلا نم فطلام سٍدنس نم اهنباطبو جاببدلا نم ننام ( قربتسا نه ) اهرهاولظ ( اهّئاطب شرف ىلع )
7 



 ”جتملاو دعاقااو مكاقلا 4 نجحرلا ةروس م١ هلا بيرق 0 سه: 1510 ريم ( ناد نيتنلا ىنجر ١ الا

 ا تالا يي ل يي 000

 : 2: 2 امهذ اذ وا نيفن الا ىه نانح ىلع لدت ناتنح ناف نانا ىف « نبق ناتكلاجكل سلام 1 1 ظ د ىأبف ]» ا ىرقو ىنبخ قع مسا ىنجو ا دعانقلا هلي |

 هدو ع هدهقو
 | ةهكافلاو نينيعلاو نيتنلانم ةدودعملا ءالآلا هذه ىف وا روصقلاو نكامالانم |

 ١ نهثمط, مل نهجاوزاىلع نهراصبا نرصق ءاسن * فرطا!تارصاق 8 شرفلاو
 0 ( فرطلا تارسات) نا ىلع 00 و نع تاينملاو نسل ا 4 ا و مهلبق سنا

 0 رع راسأ نوت توقاملا نهنأك نايدكت امكبر 1 ىأبف ولف مام فاعلا ف و نوتف نا

 ىلا نرظنيال نهجاوزأ اميهفس تلال ل اا مد 0 فطام كك
 نيرط )مهر | ا اهرهاوظ ل يقو رهاوظلاام [فرعدحأ ضرالاؤسلهبالرهاوظلا كر

 1 ا نأركذ هلال شرفلاءنه فرش ةيان لع لداذعو متانلا قيقرلا جامدلاوهو ا
 عاجلا ثمطلاو ملاعب ريل 0 وهف نااطبلا نها ٍ رءاهظلا نوكت نأدبال ىو. قريتسالا نع ايتاظ ُْ
 500 امندلا رعايقالج ذو ماب شعاع در اعل ركن |ىنعي# ناد نيتنجلا نحو » ١

 لح انهو ) ناحالو ناواعأق اشيا هل ل واين قح 0 يداعب لاق بتتودكبالا لاتثال اهلاذ

 درت نا الع © نرفنابذكت امكبر ءالآ ىابف م 3 وشالو دعب امم يشأ د ربالليقو ادعت ءاش

 ىأبف ) سنالا ثيطي ام | ىلعنيتتبلالامتشال نوف هلوقب عجامتاو نيتنجلاىلا,تلقدوءياذام ىلاريمضلا تاقناذ
 00 نهفارط أن رصق نيعالا تاضاغىأ :# فرطا اتا رمصاق 9 سلاغوروصقو نكاسم

 (ناحرملاو)ءافس(ت ودار[ ه2 وزال ةج ولا لوقت لو مهاوبس نقي الو مرح كا نيجاوزأ 7
 كنج وز ىناعجو جوز كلء> ىذلاهتلدجلا) كنمنس>أ أيش ةنملا ىف ىرأامىبرةزعو

 نهسع مل هانعم ليقو عاملاب نهمدي مل ىنمملاو نهعرش ملو نهعماجم ملىأ هك نهثمطي مو

 قدزرفلا لوق هنمو
 ماعتلا ضر نم خد نه 3 ل نامطب م لازغرت

 7 ”نوجاوزأ لبق ىأ < ملقا 9 نهشني ملونهأطيمل ىنملاو نسسع ملىأ |
 ةياالاىفو مم ةنملاىف احاوزأ مهانال نملا ىنناغا لبق * ناجالو ف ةنجلالهأ ||

 تكاد ١ بيبح نب ةرمخ لئسو ىسنالا ىقنناك ىدني ىتلا نأ لع لل

 ىقدهاحم لاقو نول تان :لاو سدا تاسالا لاقمث هب له 1 معن لاقف ا '

 ا ءالؤهىف فلتخاو هعم عماجت هليلحا ىلع ىنلا ىوطنا مس ؛ملوعماحاذا ةي الامذه ا ا

 نوجاوزأ ل بقدحأ نهسع إف ةنلا ىفنةلخ نمالنيءلا روما نه ليقف نامطي مىاوللا |
 1 الخ نئشن ا ذنم ,نهسع ملنيةصوام اراكبا رخآ اقلخ نئشنأ ايندلاءاسن نم نمنا لقو '

 نوعا م ١ 5-5 ا ىلا ةي'ألا سو .ةراكي أنتم ىاللا تانيمد الا نع لسقوا اكل را
 نوني نوم 0 7 ىأبف مهريع دحأ نيش ملاذا نهحاوزأ نيءالرقأ كلذزال نع تيملعلا قف | ||

 | سالا ( از ناحرملاضاس ىف توقايلا ءافصدارأ «ناجرملاو توقايلا نهن اكن ابذكت اهكبر ءالآ ١

 نهجاوزألبق ( مهلبق ) نسح أ نال توقايل اة رجس عما والا ضايبب نهنول هبش لبقو امام دعأ واللا رانسوهو

 نج نجللالو (ناحالو) ل
 ضا.دلاىف ناحرملاك ( ناجرملاو ) توقايلاك ( توقايلا ) ءافعلاف (نهن اكنابذكتامكبرءال[ىأبف ) نهجاوزأ لبق

 نيعلاو نيتنملا نه

 ىنأاوشرفلاوةهكافلاو

 ٌقالّؤللا م وهفاضام

 نيتجلا ىنجو )
 نيناتسلاءانتحا ( ناد

 دعاقلا هلاثث بيرق ناد

 ايكبرعال 1 ىأبف ) مئاقلاو
 نانلاىف ( نوف نايذكت

 (فرطلاتارصاق ) اهاك

 فراطلا تاضاغ راو>

 نرظنالن هحاوزاب تاءناق

 مل) نهجاوزأ ديغ ىلا



 آش +7: 1 ا

 5 0 0 م ا1م99-  (نورشعلاو عباسلا ءزجلا»

 1 | وهو باوثلا ىف: ناسح الا الانف لمعلا قدك ناسح الا ءازج له نايذكتامكب ر عال 1 ىأبف لف
 | 1 | نيتدوعوملا نيتنلاكنيب نود نمو ناتتحامود نمو ناب ذكتامكي در ءالآىأفإل ةنملا

 10 يا 1 100004550005 7 8
 1 تلخ دأوارح هنالئافصل توقابلاب نيبش هنأ مدالاو ةرمحت بوشملا ضايبل اناولالا ظ نابذكُت اهكبر ءال ؟ىابف)

 | ةأرملازا نويم نبورع لاقو هلافصاءرهاظ نم كلسلا تيأرلهتيفصتسامث اكلس هيف | ىف ( ناح الاءازج له
 | بارشلا ىرياك للخلا ءارو نم اهقاس ع ىريف ةلحنيعبس سلتل نيعلا رولان م ]١( ( ناسحالاالا ) لمعلا

 ١ هللا لص ىنلأن ع دوعسم نبانع ىورام كلذةحس ىلع دءءاضببلا ةحاحزلاىف رجالا |
 ةلح نيعبس ءارونم اهقاس ضاس ىريل ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرملا نالاق سو هيلع |

 هناقتوقالااماف ناحرملاو تما 0 1ك لوقب ىلاعت هللان ال كلذو اهع ىدب تح

 ىوردقو لاق ىذمرتلاهجرخأ هئارو نم هتنأرل هتفصتسامث اكلس هنف تلخدأولرح
 هللالوسر لاقلاق ةربره ىبأنع ( قر عدأوهو هعقرب ملو هانمعع دوعسمنءانع

 ىفداز ردبلا ةليلرمقلا ةروص ىلع مهروص ةنجلا ةسزدوأ + !سو ةيلع هللاىلص

 نوط الواهف نوقصرال ةءاضاءامسلاىف ىرو بكوك دشأ ىلع مهنولي نيذلامث ةياور
 مهعت رو ةولالا مه سماح و بفهزإا مهطاشمأو ةضفلاو بهزلا مهي 2 نوطوغتالو

 فالتخاال نسحلا نم رسلااءارو نمامهقوس# ىري ناتحوز مممدحاو لكاوكسملا

 معولق ىراختللو ايشعو ةركب هتلازوحم ؛دحاو لجر بلق ممولق ضغابتالو مهن

 3 ىنعي ةولالا مها هلوق هنومقسإالو هبف دازو دحاو لحر باق ىلع

 نم ءازجامىأ 4 ناسحالاالاناسحالا ءازج له نابذكتامكبرءالآىأبف  دوعلا
 ع ءازح له سابعنبا لاقو ةرخ الا ىفدملا نسحب نأالاايندلا ف نسحأ
 سنأأ نع ىلعتلا داتساب ىوغبلا ىورةنجلاالا سو هيلع هللالصدخم هيءاحاع لعو
 ناسحالا ءازح له سو هيلع. هللا لص ب م لاق هنع هللاىذر كلامنا

 لوق لاق رعأ هلوسرو هتنا اولاق 86 لاقام“ نورد لع لاك ع 3 تاسع لالا

 نبا نع دنسريغب ىدحاولا ىورو ةئجلاالا ديحوتلاب هيلع ا م ءازح له

 : هللال وش هي آلآ هدهىف لاق ٍلسو هيلع هللا لص هللالوسر نأ سابع نباو رمم |

 قنح هتكسأنأ الا ىديح وو ىتفرعع هيلع تمعنأ نم ءازح له لحوزع |

 نسا لعقلاب ىنأ نم ءازح له ةي الاىنممىف لقو ىتجرب ىسدق ةريظحو ٌْ

 ةرخآلا ف فيكتلا عفر ىلا ةراشا ةيالافو نسح لعفب هتلباقم ىف ىنؤي نأالا |

 قعسالد علا هكر وةرخ الاف فيلكتلا ىتبولف ةنجلا وهو ناسحالابنينموملادعوهتلانال |
 امكبر ءالآىأبف لَو فكتالف هيلا ناسحالاك رب ٍباقعلاو لمعلا كرت ىلع باقعلا |

 لاقو نايرخأ ناتنج نيدوالانيتنلان ود نمو ىأ ه6 ناتنح امهنود نمو نايذكت

 نه ناتنج ىرعغالا ىسومونأ لاقو لضفلاىف لبقو جردلاىف امهنود نه سايعنبا |

 ءازجام ليقو باوثلاىف
 ةنجلا الا هتللاالاهلا ال لاق نم
 صاوكلا م00 نعو

 مالسالا ءازح له هبف

 ىأف ) ماللا راد الا
 نادك انكر كر

 نود نمو (ا«ةودنمو
 نيتدوعوملا نيتنحلا كن

 نمل ( ناتنج ) نيبرقملل
 نيعلابامحأ نم نود

 له نايذكت امكبر ءالآى أنف
 (ناسحالاالاناسحالاءازج
 انمتنانم ءازح له لوش

 ةنلاالا ديحوتلاب هيلع
 ا امكير ءالآ ىأب)

 نود نم ( امهنود نءو
 (ناتنح - )نيلوالانيناتسلا

 لضفا نالوالاف نايرخا

 ةنج ام« ودناناهو امهنم
 ىوأملا ةنجو مبعتلا

 ْ ناتنح نانج عبرا نه رنا لاقو نيعباتلل ةضف نم ناتنحو نليشاسال بهذ

 ||| امهبق نيمباتلاو نيهلا بامحال ناتنجو ناجوز ةهكاف لكم امهف نيقباسلانيبرقملل

 (ةهكاف) 5
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 سا سالل

 0 ب ا ب رب يسع مس مم سو ييييوصس د وسل سس

 سس
 مخالب بو

 ' نابذكت انكر هال عاف 3 1 مخإ نم نيد رك ناشح نيب رم نيف

 ناب راعتشلا هَبفَو ةرتضنلا ٌةَدكْش نك ةاودلا ىلا نايرضت نارارشخ 4 ناتماهدم |
 نيلوالاىلعو ضرالا 2 ةطسنملا نيحايرلاو تانثلا نيتنملا نيتاه ىلع كاغلا

 امهيفنايذكت امكبر ءالآ ىأبف 98 توافتلانه امهنيبامىلع ةلالد هكاوفلاو راجثالا |
 | ةدسام اذكو نييلوالاهب فضصصو امث لقا اضيا وهو ءاملاب نايراوف © ناتخاضت نان

 ةهكافلا ىلع امهفطع « نامرو لو ةهكاذ امن نابذكت امكبر ءالآ ىأبف ف
 وبا هب محا ءاودو ةهكاف نامرلا ةرعو ءاذعو ةهكاذف لل اةرمناذ امهلضفل اناس ١

 ىأبف لف ثنحم مل انامر وا ابطر لكاف ةهكاذ لك ُأيال فلح نم نا ىلع ةفينح
 ريخا ىنمع ىذلاريخ نال تففت تاريخ ىا < تاريخ نهيف نابذكتا را
 قلطاو قاما ناسح © ناسح 8 لصالا ىلع“ ىرقدقو عمجال

 هللا لص ىنلانا هنع هللاىضر ىرعشالاى سوم: ىنأنع « ق ) نامرو لختو ةهكاذ

 امهيفامو امهتلن ]1 بهذ نم ناتنجو ام«امو امهتينآ ةضف نم ناتنح لاق سو هيلع
 لاقو ندع ةنحىف ههدو ىلع ءايربكل اعادر الامعر كل اورظننا نيبو موةاانيبامو

 نايلوالاناتنلا كاهعذلا لوق هيلعلدب امهلبقو ام«هاما ىتعي ناتنح امن ود نمو ىتاتكلا

 نيدلوالا نمل _ضفأ امهو دجريزو توقاي نم نايرخالاناتنجلاو ةضفو بهذ نه
 ىأ 6 ناتماهدم له ىلاعت لاقف نيتنلافصو مث ه6 نابذكت امكبر ءالآ ىأبف ف
 داوسلاىلا تبرض تدتشا اذا ةرضخلانال امهت رضخ ةدشو ام«ير نه نا واد و

 ناعطقنبال ءاملاب نانراوف ىأ 4 ناتخاضن نانيع امهبف نابذكت امكبر ءالآ ىأبف

 دوع_سه نبا لاقو ةنملا ل هأ ىلع ةكربلاو ريذخاب ناكني كاهذلاو سابع نبا لاقو 0

 رينعلاو كسملاب نادل كلامنزب نق لاقو هللاءامل وأ ىلع روفاكلاو كسملاب ناكني

 ه6نامرو لو ةهكاذ امهبف نايذكت امكبر ءالآ ىف رطملا ُش ءلك ةيلال أ
 ةاج نم اناكناو واولاب نامرلاو لمعلا ف طع امناو اهلك هكاوفلا عاون أن م امهبف ىنعي
 ن.رسفملاةماع لوقلا اذه ىلعو هكاوفلارئ اس ىلع امهف رشو امهلضفىلع اهيينت هك اوفلا
 هلل اودعناكنم هلوةكوهف ليضفتلاو صيصختلل ركزلاب امهلصف اما اولاق قالها

 امهف رشا ةكئالملاةلج نم اناكن او رك ذلاب امهصخ لاكيمو ليربجو هلسرو ةكفالمو | 1
 | ماعطو ةهكاذ لمتلاةرمث نال هكاوفلا نم نامرلاو للا سيل مهضءبلاقو امهلضفو ]

 لكأيال فلح اذا ةفينحوبأ لاق اًذهلو كتل اصلخم زف ءاودو ةهكاف نامرلاةرمثو |||
 لوق فالح لوقلا اذهو هابحاص هقلاخو ثنحمملاانامر وأ اطر لكاف ها
 ةنللا ل لاق اذوةوم سايعنب | نع هددسب ىوغبلاىورو بالا ىف اا ةغالا لهأ

 مهللح اهم ل ا 1 بهذ اهمركو رضا دس اهعوذح 0 ْ

 ماضاي دشأ ءالدلاوأ لالقلا لدم اهركو

 ةنكلا ل هأ ل لدقو دسار ةنج انامرنم ةنامرلانا ىورو - هلسيل ٠

 ديزلا نم نيلأو لل ا نم ىلحأو ناللا نم

 2ع اننا هسه لا سر اهناكم تداع ةدحاو اهنم تءزناطك لالقلاك ارح ديضت

 ««ناح تاريخ عبرالا نانا ىف ىأ 6 نيف نابذكت امكبر ءالآ ىأبف » اءارذ

| 
١ ١ 

 ءالآ ىأبف)داو-لاةمخابلا للكل لاق نوح رلاةروس)ل ةرضملا ادعو ؛ و ناوادوساتاهدمذإ , ٍ 2

 نانيعامبف نابذكت امكبر
 ءاملاب نان راوف ( ناتخاضن

 ءالآ ىأبف ) ناعطقنتال |

 نيعالا ناسح لاشو هود-و ول اناسحن يحاوزال ريخراوج (نان عاف اهلك نانا ىنلاشوعبرالا نانا ق(نهذف

 (ةيكافامهبف نايذكتامكب 1
 لختو ) هكلاوفلا ناولأ

 رقلاو نامرلاو ( نامرو
 ىبأدنع هك اوفلا نم اسي
 هنعىلاعت هللا ىذر ةفينح

 ةهكاذ رّملأنالو فطعال
 ةهكاف نامرلاو ءاذغو

 كفتال اصلخ إف ءاودو

 ىلع افطع اما الاق امهو
 [يضأك اهيلخفل ةيكاقلا

 اهلا نارا ناسن>

 ليربح وهلوقك ةيزملا نم

 امكبر ءالآ ىأبف) لاكمو
 تاريخ نبف نابذكت

 تاريخ ىأ ( ناسح
 تاريخ ”ىرقو تفنح

 ةااضاف ىملاو لصالا لع
 قلخلا ناسح قالخالا

 ناوارضخ ( ناتءاهدم

 داوسااىلا امه ول برضي

 ءال آ ىأبف ( امهر ركل

 ) |مهبف نايدكت اهعير

 (ناتخاضن نانبع) نيتنلا ىف
 ناتثلتمم لاشو نانراوف

 راو هكر
 هللا نمةدايزلاو ةماركلاو

 نابذكتامكبر ءال 1 ىأبف)
 (ةيكان)نيتنا ىف (امهف

 ( لذنو ) ةهكافل اناولأ

 ناواأ(نامرو) لتل اناولأ
 رظنملاو مطلا ىف نامرلا

 نادك امك ءالآ ىأف)



 5 !!ليق ةردخمىأ ةروصقمو ةريصق أرح لاق تاردخ كك (مايخلا ىف تاروصقةمرود نايذكت اك ءالآ ىابف)

 ناجالو ) نيتنماركذ مهلعلدو نيتنلا باهصأ ىلوق ( مهلبقسنا نهثمطب. ملنابذكت امكبر هال آىأبف) فوخلاردلا نم
 ىلع ) صاصتخالا لع بصن 41٠٠ .زؤ- ( نيثكتم 4نورشعلاو عباسسلا ءزجلا ١ نابذكت امكبر ءالآ ىابف

 ا بوت لك وه ( فرفر

 : ءالآ ىأيف ما.خلا ىف 2 نهحاوزا ىلع فرطلا 0 ةردغىا 5 ةروصقمو ٌ دباسولا ليقو ضب ىع

 نالدامناف نيتنجلا باعحال مهونيلوالا روك 6 ناحالو مهلبق سن 9 سن | نهمم مطب مل 1 نابع ىرقبعو رضخ
 ىابف ) سفائطوأ حاد

 اعاو (نابذكت امكبر ءالآ

 1 : ةروصقؤةريصق: أسما لاقي نهرو دخ ىف نربصق# (تاروصقمروح نايذكتامكب رءالا أبن

 ليقوةفرفر عج قراعوا دئاسو# فرفر ىلع نيئكتم نابذكت ّ رءالآ ىأبف لف يلع
 رضخ وب كركر نك رع بوب لكل لاش دقو ةيرا ليذوا طسلا نارا ١

 0 ا 0 ءأ| هم 2 00

 ا انه ود 1010 لق

 0 هلوق نع 0 مسو هيلع هللا ىلص و تاق تلاق ةملس 00 ىور ا
 1 ع 3 ِ | نانفأاتاوذنود ناتماهد

 نع ىور نهفرشو نوتماركل نيج تارروسم تاردع ىأ ِي تاروصقتم | 0 0 ناكر
 00| ١ دلل لل له ءاسن نم ةأرضا, نآول .لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىبلا ةهك افلك نود ةهكافو

 اهفامو ايندلا نم ريخ اهسأر ىلع اهفيصنلو احر امهنيبام تلم امهنيب امتءاضال

 # مايللاو ل الدب مهنينبالف نوجاوزأ لع نهسفنأو نهفارطأ نرصق ليقو
 ماقلاي فقستمث دا ا تيرا نمالا نيوكتال ةقيللا نب انرغالا نبا لاق توببلاىه لبق . (تاروضتم) ضل
 .ليقو اهفلاظتو اهبماقأ اذا اهب ميخو لختلاديرج نم اهانب اذا ةهح نالف مخ لاقبو ظ نيا دنا 0
 0000000 0 نادل ل ا اناشت فوغ ةينزيزو الؤلو ند نم .اهمان نك | 1 مايخلا ىف )
 ةميلل ةنلاىف نمؤملل نا لاق ماسو هيلع هللا هتلالوسر نأ ىرعشالا ىس مدإ ظ ءالآ ىأبف / فوجلا
 اهف نمؤملل اليم 35 اهضرع ةياورىفو ءامكلاىف اهلوط ةفوحم ةدحاو ةولؤان ْ (نين ل نيتك اعل
 نهثمطي لل نابذكت امكبر ءال1ىأبف » اضعب مهضعب ىريالف نمؤملارملع فوط ن رم | نوبنج/لاقبو نوعماجمل
 فرفر لع نتكاتم ن .ايذكت انكير ءالآ ىأف هريسفت مدقت #« ناحالو مهلبقسنا (| سنالل مهلبق سا )
 نالقو سابعن.!نع اذه ىوربو ةبصخم رضخ ةنإلا ضاير فرفرلال ق ه«رضخ نيفلاولا لل
 رضخ سلاح ىه ليقو هنماطسبلاو سلال الوضف فرفرلا سابعن|نعو طسبلا فرفرلا نجح الو ( ناحل
 ىأبن) نهجاوزأ ل بقنج

 | نابذككامكبر ءالآ ىأبف (

 فرف ةروهف برعلادنع ضي عبو لكليقو ىبارزلا ليقو قفار لاىهلءقوشرفلاق وذ

 لكل وقاقرلا سفانطلا ىه لبقو نامل سفان طلاوىبارزلا ىهل يق ناسح ىرقبعو# (نيئكتم ناب ذكتامكب رءالآ

 مهديغو لاجرلا نم مرخاذ سيفن لمل> لك ليل الاقو ىرةبعوهف برءلادنع ىشوم بون | (فرفر ىلع) نيعاب نيسااح

 ىرش ابرق. رعرأ زف رع سو هيلع هللا ىلص ىنلالوق هنمو برعلادنع ىرقبع وهف | صاير لاقو سلا
 سفانط(ىرقةبعو ضخ )
 ميكس زعل الثهراصف نا ا را هو رقع ىلا سن هنا ليقايف انهلض أود 4 ) .ةنولمب هل
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 مسالا ليقو هنادي كنظافهناذ لع قاطم هنأ ثريدح نه هعمأ ىل اع 7 كير مسا كارابت 1

 هلوق ىناك مسقموا ةفصلا ىنمع |
 اىكيلع مالسلا مسا مث * لوحلا ىلا

 نم مالسلا هيلع ىنلا نع « مسالل فص عفرلاب صاعنبا ًارقو هيماركالاو لالا ىذه |

 هيلع هللا منا امركش ىدا نجرلا ةروس أرق

 مد نوعستو عدت اهيآو ةيكم ةعقاولا ةروس جم :

 ها جر ١/ نرلا هلا مس زج ٍ

 باصتناو اهعوقو ققحما ةعقاو اهائس ةمانقلا 1 اذا هك ةعقاولا تعفو اذا ا

 قبو هلوق انيندلا معن: م امل لبق * 6 ماركاالاو لالحلا دب كنر مسا كر را
 أ

 امثدلا ناو ىلاعت هللاوه .قابلا نأ ل 3 هنفو مارك الاو لال اوذ كتر هحو

 6 م ) ءديمحمو هديت ىلا ةراشا وهو ةيأالا هذبب ةرخآلا ةمعن مخ ةيلاف
 رفغتسا هتالص نم فرصنا اذا ماسو هيلع هللاٍلص هتلالوسر ناكلاق نابوث نع

 ا يال لالخلااذاي تكلاج مالس ا مهللا لاقو 5

 اد ا ءاركسالاو لالحلا اذاي تكانت مالسلا كننو مالا تأ مما لوشام رادقمالا

 . هدارع ملع هللاولوشام رادقمالادعش مل اهلوقريغىلاسنلاو دوادوناهحرخ 0 ارع رلعأ انحش
 رك ذا رامضإب : ع 7 35 :

 00002 027 17 م 6# ةعقاولاةروس ريسف# عم

 06 رمساكرابش) هللا نم أ - ع - . - 2 -

 ا و ديل ب ا مه ياو ةملك نوعبسو نامثو ةئامثالثو ةيآ نوعستو عبسو ةبكم ىهو |
 2 5 7 - «ووزو ا
 9 0 18 ا كتووم لاق دوعسم نب هلئادبع نع ةيظ ف !نع هاللشمسإ ىوغبلا ىور 0 هنالثو 1

 دلو 7 7 كب ا ناكوادأ ةقافدمصت هيصت ملةليإ لك ةءقاولا ة ةروس أرقنملوقن ماسو هيلع هللا لبص هللالوسر |

 (لالخلاىذ ) ك.رسشلاو ملعأ ىلاعت هللاو هز ل 2 هءاتكىريثالانبادحرخأو اديًاهعدال ةلط وبأ
 ناطلسلاو ةمظعلاىذ رتل

 ُط سم | ل لس غم

 زواجملاو ( مارك الاو ) انئاؤا لق - 0 1 ولا اذا 9١ هل أ

 | لا ةيماقاذ1ناسسالاو | ل لو الا تنام « ةمتاؤلا ثضواذا 9 لجوزع هوقو
 مكقزر نولءجتو نونهدم مثأ ثيدحلا اذهبفأ هلوق ريغ ةكع اهلك ىهو ةعقاولا اهيف ركذي ىتلا ةروسلا نمو ريحا

 هرفسف ٍلسو هيلع هللا لص .ىنلا ىلع تلزن تايآلا ءالؤهف نيرخآلا ع نم ةلثو نيلوالا نم ةلث هلوقو نويت م١

 4 فرحأ ةئالثو ةئاممستو فلأ اهفورحو نوعبسو نامو ةئاعامث اهتالكو نوعستو عست اهتانآ ةثيدملا ىلا

 اذا لوقب ( ةمقاولا تعقو اذا ) هركذ لج هلوق ىف سابع نبا نع هدانسإبو « ميحرلا نجرلا هللا مس ال

 0 اهم هللايذ وعن مهج هللاو امه هتلايذوعت م
 ةعقاولا ةروس - عا

 ةبآ نوعست 9 7

 ' م ةيلدم
 6 محرلا نجح رلاهنلا مسؤل - >
 تماق (ةعفاولاتعقو اذا)

 تفصو لقو ةماقلا

 ةلاعال عقت اهنال عوقولإ
 ةعقاولا تعقواذا لق هناكف
 كرو نم دال ىلا

 لاقب هلوزن سمالاعوقوو

 ىأ هعقونأ تنكام عقو
 01 تك عل
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 3 سفن لك نال 001 هللا ىلع ب ذكت سفن عقت نيح نوكتال ئأ "لش ) ةبذاك اقول سدل)

 (ةعفا رةضفاخ)ى نامل تمدق ىنتيلايىلاعتهلوقىف اهلثم ماللاو تابذكم بذاوك مولا سوفنلا اكو ةقدصم ةقداس ل

 *ىش لكم دهني ىت> اديدش اكيرحت تكرج ( احر ضرالات جر اذا) نيرخآ عضتو اما وقأ عفرت ةعفار ةضفاخ ىهىأ
 بص نا زوحو تعقو اذا نه هه ١ ه؟ قو لدب وهو 4 نورشعلاو عياسلا ء ءزملا) ءالو لبح نم اهقوف

 ْ نوكيالىا 6 ةبذاك اهتهقول سيل تكا تيك ناكوا 00 لم وت
 ضفخن ىأ ةمفار ةضفاخت

 ضرالاجر تقو عفرتو

 تسبو ) لابجلاسبو
 ىتح تتتفو ( اسب لاخلا
 فيدو يود كوك
 هقاس اذا مثلا سب نم

 لاخلا تريسو هلوقك

 ارابغ ( ءاه تناك )

 متكو ) ةرفط ( اثبح)
 1 انانصأ ( احاوزأ

 نه اهمها

 عم اهضعب ركذ وأ ضعب

 (ةثثث) جاوزأ ضب
 فئنصو ةنهلاىف نافنص

 جاوزالا رسف مث رانلا ف

 اهمايقل ( اهتعقول سدل )
 الوفاخالو دار (ةبذاك (

 اموقضفخن(ةضفاخةيونثم

 رالامهلخدتف مهلاممإب

 اموق عفرت ( ةمفار)

 ةنجلا مهلخدتف مهلامماب

 ةعقا ل اعا لاو

 بيرقلا مها اهتوعةدشل

 ثحئار »اذا )| اذدفلاو

 تازاز اذا (احرض رالا

 سمطن# ىت> ةل زل ز ضرالا

 اهدلع ليجو ناش لك
 اعلق تعلق لاقنو بامحمدلا ريسك ضرالا هحونع لابإلات ريس ( اسلايكلات سو) اهيف دوعيف

 انهلثم ماللاو نآآلا بذكت ام اهيفنف بذكتوا هللاىلع بذكت سفن عقت نيح ١

 سيلوا قدص اهنع رب>انه نافذ ةبذاك اهتعتو لحال سيلوا ىنابلل تمدق هلوقىف
 ت0 مهلوقنه اهلع هيرغتواهلاقحاو اهتدش ةقاطاب امحاص ثدحت سفن ذئنيح اهل

 +6 ةءفارةضفاخ 9© هقيطيهنا هاتاوسو هيلع هتمحشاذا مظعلا .بطااىف هسفن انالف

 رثني اهزا نع مارجالا ةلازاوا هللايلوا عفرو هتلاءادعا ضفخ نه ذئنيح ن كا

 ليوا ةسفارإ ةبضفاخم ' قلتم

 2 سا نه تريسو تقةسوا هتااذأ قيوسلا سب نه توتلملا قيوسلاك

 سيل © ةفز ًالاك ةمابقلل مسا ةعقاولا لءقو ةريخالا ةخفنلا ىهو ةمايقلا ةععص

 ىصلاجري اك جرت نورسفملالاق افوخو' اقرف تبرطنا اهلا ىحوأ اذا لجو ع

 لقو لولملاوهو 0 ةدااك تراصىّت> ل ىأ ه4 6 اسب لاي !تسو

 تعلق هانعم ليقو ةحاش تكن كعب ةلاءهم ا تا

 ىدر ىذلاك اقرفتم ارا ىأ ام اه تناك اهب بهذ ىتح ضرالادحو

 2م

 ل «اشنطا افانصأ أ ىأ 3 احاوزأ متكو 8غ ءابهلاوهو ةوكلا ل داذا سمشلا عامش ىف

 | ضرالا تجر اذا 8 لاا ىلع بصنلاب اًّنرقو ولا ىف لابجلا ريبستو بك اوكلا
 ا( فرظلاو لبجو ءاثب نم اهقوفام مدهنب ثيحب اديدش اكيرح تكرح ه« احر

 ا | تراصىّت> تف 4 اسب لامجلا تسب وأ 96 تمق و اذانم

 , اهتاساذا مثلا
 - 6 ةثلث ل» اذانصا 4 ايحاوزا متكو ف ارسثتنم  اثينم ع ارابغ 6 ءابه تناكف ع

 أ نق واق دصواق> عقتاجلا ىندملاو بذك اهل سدلىأ 6 ةبذاك 96 اهئمحل ىأ © اهتءتول

 ْ ريغةقداص ةصق اهريخع نم صقو اهع هللاربخأام لكىأ ةيذاك ةصق اهعقول سدل هانعم

 ١ ريغ قداص اهعوتوزغ ربت نع 1-0 ا هل ا 0 هانعم لقو ةيذاك

 |' اماوقأ ضفخت ىأ 46 ةعفار ةضفاخ 0 اهعوتو نع 00 0 1 0
 | نان ف انذلا ف [وناك اماوقأنضفحت

 1 اماوقأ عفرتو ةيدصعملاب انيق“ م در 0 امئدلاو اوناك اماوقأ عفرتو

 ١ هللازا كلذو الازاز تازازو تكرح اذا ىأ 4 احر ضرالات جر اذا له ةعاطلاب

 | ىلع تريسو اهلصأ ن

 | ناموا كلذك ماظعلا عئاقولا ناف اهتمظعا ريرقت وهو نرخ ماا ا

 || ىلاعت هلوق وهو اهريغو لابج نم اهفام لك سكيو ابلع ءانب لك مدهنب دهملا ف

 ذلا رابثلاك ارابغ ) ءابه ) تراص (تناكف) ل لع أ قيوسل اسيبك نسما زان" كنف لاو ان تنجح لاش و

 ةثلث ) اذانصأ (اجاوزأ ) ةمايقلا موب مترص ( متتكو ) ضعبيف هضعب
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 ةنهملا باعصا|م هليل باص نإ جد 3 فنص 2 5 نكي فص نكرأ

 ةيندلا ةلزأملا باكاو ةيئسلا ةلزملا باكا « ةمأشملا باحصاام ةمأشملا باححاو

 مهقئاعح نوت وي نيذلاة مأشملا باكحاوةنهملا باعصاوا لئاعشلاب مهمأشتو نمهايملاب مهني هن

 مه سفن | ىلع نيمايه ءادعسلا نافع ٌؤهلاو نع | بادكاوأ مهلئامثب امونؤي نذلاو مهناعإب

 امهلبق ال ناربخ ناتيماهفتسالا ناتلطلاو مهتيصعع اهذع ميئاشم ءايقشالاو مهتعاطب

 نؤّماسلاو 8# نيقرفلا لاح نم بجمتلا امءانممو 1 ماقم رهاظلا ةماقاب (| '

 ناوتو مثءلت ريغنم قا روهظ دعبةءاطلاو ناعالا ىلا اوقبس نيذلاو « نوشاسلا |

 نيذلا مه نايدالا لها اومدقمهناف ءاببنالاوا تالابكلاو لئاضفلا ةزاحف اوقيشوا

 نيعلا ىلا لوقك مهل ١ ام فرعو مهلاح تفىع

 0 00 00 ىرش ىرصو ملاوي

 .نيهلاةيحان ةنيملاو نيل نامصأ ىتمي 6 ةنيملاباحأف لف ىلات لاقق كاوزالارسق 2 ه6 ةنهملا باحأف  ىلاعت لاقف 3 وزالارسف مث
 نيح مدآ نيع ىلع اوناكنيذلا مهسابعنبالاقو ةنجلاىلا نيعلا تاذ مذ ٌؤينيذلا مهو

 نوطعي نيذلامهلبقو ىلاباالو ةنملا ىلا ءالؤه ىلاءتهللالاقو هبلص نمةيرذلا ت>رخا

 مهلاعا تناكو مهسفنأ ىلع ننكر ابق أ نيماه اوناك نيذلامه ليقو مئاغاب مع 3ك“

 مهلاح نس بريصت هي ةنهملا باحصأام 96 ناسحاب نوعبالا مهو هللاةعاطىف 2

 ل 7 ةمأشملا باحكأام ةمأشملا باحصاو 2 مه ىش نأ قمملاو داما ١

 اوناك نيذلا مره سابع نبا لاقو رانلاىلا لامثلا تاذ مدْخْؤِ نيذلامهو لامثلا

 مهل قورلاباالو رانلا ىلا ءالؤه مهل ىلاعت هللالاقو ةيرذلا جارخادنع مدآ لام ىلع

 ىصاعملا ف مهلاعأ تناكو مهسفنا ىلع ميئاشملا مهليقو مهلئاعتب مهبتك ن نوتؤي نيذلا

 مهسابع نبالاق # نوقباسلا نوق 1 و 98 ىؤشلا ىرسيلادبلا ىمست برعلانال

 مالسالاىلا نوقباسلا ,هلبقو ةنإاىلا ةرشآلاىف نوقباسلا ةرجكلا ىلا نوشاساا

 ىلا نوقباسلا مهليقو راصنالاو نيرجاهملا نم نيتلبقلا ىلا اواص نيذلا مهلقو

 هيلا هللااعدام ىلاو ةبوتلاىلا نوعراسملا ,هلبقو داهجلاىلا ليقو سا تاولصلا

 ركذ رخأمتلقناذ« ةمايقلاموننوجوتملا نآرقلالهأ مهلبقو ريثلاو ربلالاعأن م '

 ىلاعت هللاناكلذو ةفيطا هيف تلق هنيعلا باحصأ ىلع مدقتلاب ىل وأ اوناكو نيقباسلا

 دادزيف نسحاماف هدابعا ا »وم ةعاسلامايقدنع ةلئاهلا رومالا نم ةرولالوأىفركذ
 بادحأ مدق كلذإف باقعلا نم انوَح هنءاسأ ع نع >3 دهرا باوثلاىف ةغر |

 نيذلامهو قع ركذمث اوبهريا لامثلا باحمدأ ركذ مث اويغريو اومعسال نيهلا

 ا نيقباسلا ىلعىن:أمث 3 مح رد ند برقلاف نيبيلا باححأ ده ديك الاعزفلا مزال

 كا

 تاذعلاو ةيوقعلاو ناوهلا نم )َ سس ١و0 اخ و 5 0 رانلاىف راذا لهالامد#اب كرا

 ةنلاىلا ةرخآآلا ىف ( نوقباسلا ) مه اهلك تاريدناو ىلوالا ةريبكللاو داه+لاو ةرفلاو ناعالا ىلآ

 ل

 وهولوالا ًادتبماربخامهوربخو م ما ا نيذلام هو ادم ١ تيل باو

 مهفئارتص ن نونو نذلاىأ 0 4م ثمل ناوح 1 )مه مه 10 ال و مهام لاق هناك مهنأشلا مظمتو ةداعسلا ىف مهلاحنم ِ كك

 كلود نم ةسسقنا ةيندلا 0 ةمقاولا 5 هروس ١ ةلزنملا باحمحاو 2 ١ 0 ةينسلا ةلزنملا باحصأوأ 3 مهئاش

 نالفو نيملاب ىنم نالف
 امهنفصو اذا لاعُلاب ىنم

 ةعضلاو كدنع ةعفرلاب

 نمايملاب مهنيتل كلذو

 ليقو لئامثشلاب مههؤاشتو
 كاد ةنطا لها دَحَدَ
 تاذ رانلا لهايو نيهلا
 (ةمأشملا ا

 دك وهو ره * ةىأ أ

 ءاقشلاب مهلاح نم

 اوس(! نوغاملاو)
 هريخخ ( نوشاسلا )

 ىلا

 ىلا نوقاسلا تاريخا

 دك ًاتىاثلا ليقوتانجلا

 نوشاسلا هربدقتو

 ريلخاو لوألا

 مهو ( ةنهملا بامصأف
 نابل ؟ ةضلل “ قاخأ
 مهني مياعت نواعي

 مهل هللالاق نذلا مهو

 ىلإا الو ةنلاىف ءالؤه

 بما ( ةنهملا بامصأام )

 كيردبامو لوق كلذ هيب
 نم ةنكلالهالام ددعاي
 قاكلاوؤورسلاو معنا

 مهو ( ةمأشملاٍباحصأو )
 نوط نيذلا رانلا لأ
 نيذلامهو مهلاعشب مهاتك

 رانلاىف ءالؤه مهل هللا لاق

 (ةمأشملا باح ام )ىلاباالو

 لوق كلذب هين بع

 ايندلا ىف (نوقباسلاو)



 ءىأ ( نيرخ الانم ليلقو نياوالا نم ةلث) ميءنلا تانجف مهىأ (مبعنلا تان ىف) هجوأ لوالاو (نوبرقملا كل وأ)
 مالسلا امهيلع دجح انين ىلا مدآندأن متالامهو نياوالا نع ريثك نيقباسا | نا ىنعملا وةريثكلا ,سانلانم ةمالا ةلثلاوقلث
 ا رخأتم نم نرخ "الا نمو ةمالا هذه ىم دقتم نم نبا والان هلبقو بع هللا ىلص 3: ةمأمهو نرخ الا نم ليلقو

 ' بهذلابةخوسموةلومسع (ةنوضوم) بثكو بيثككر برس عج(ر رس لع) ىتمأ نماعج ناثلثلا [سو هب هيلع هللا لص ىنلا نعو

 ١ اد لبا اوعو لعوف ريوصلا م لاح عت ١ع 2 دع (نيئكتم) «(نورمثعلاو عباسلا ءزلا و توقاملاو ر ردلاب كيم

 نيئكما ماع اورقتسا غ

 راظني ( نيلباقتم اهلع )

 الو ضءعب هوجو ىف مهضعب
 ضعب ءافقاىف مهضعب رظني
 ةرشعلا نس اوفصو

 ءافصو قالخالا بيدمتو

 اًضيالاح نيلباقتموةدوملا

 مههدح ( مهياع فولط )
 ديلوعج ناملغ (نادلو)
 ادبأ نوقبم ( نودلخم )
 نادلولا لكش ىلع

 لقو هنع ن ولوحمتال

 طرقلا ةدالظاو نوط رقه

 ايندلا لهأ دالوأ مهلبق
 اواثنف 0 مهن هك

 اوقاعف ت يس الو 4

 الد ثيدخلاؤو اهملع

 ةنلا لها مادخ رافكلا

 ) ميعتلا تانج ىف) هللا
 نم ةلث ( ماد ديس

 ةعأب لشق اهلك مالا
 ليلقو) مالسلا هيلع د

 رخاوأن م (نيرخ آلانم
 دعذماىهو اهلك مثالا

 لوقو اسودهيلع هللا ىلص
 هيلعمتلا لصد 2 ةماامع اتاك

 ظ

 (لبقإ) ةلثو نياوالانم ةلئ ىلاعتهاوق لزن تح كلذب هداحصاو عسوديلعمتلا لص ىنلا متغاَديآلا هذهتازئالث سو

 (نيئتكتم) توقايلاو ردلابةجوسنمةضفلاو بهذلا نايضقب ةلوصو٠(ةنودوه)ر رس ىلعنيسلاج (ررس ىلع) نيرخ آلا نه
 ناكل الؤأ مه لاقيو ءافصو (نادلو) ةمدخلا ىف ( مهلع فوطي ) ةرايزلاىف ( نيلباقتم ) ررسلا ىلع (اهلع) نيمعان

 مهبلع فوطي ةنجلا ىف نولحي لاقيو اهنم نوجرخالو اهبف نوتوعإل اودلخ (نودلخم ) ةنجلا لدال امدخ اولعح

 مهيعبات نم ع اوعبانو ةمالا ده قباس نم رثكا مالارثاس اوشاس ن لون نأ |

 هتماركرادو هش ع لظىفو هراو>ىف هللا نم ىأ ِي نوبرقملا كل وأ #3 ىلاعتلاَف

 اوتامن.ذلا نافكلا راغص مه لقو مداخلا ىبإب ةصقم ناك هريعدلو همدخ ولف هادلوال ا

 مهتاجرد تبرق نيذلا ميعنلا تانج فن وبرقملاكئاوا  ةنجلاىلا اوقبس نيذلاوا
 مثالا ىنعي نيلوالا نم ريثك مهىا :6 نيلوالا نه ةلث ف مهمتاع تيلعاو ةنجلا ف
 ىنعي «نيرخ آلا ن«ليلقوإ# مالسلاو ةالصا|امهءلع دم ىلا مدآ ندلنه ةفلاسلا
 زاول مالا رئاسز ورثكيىتءانا مالسلا هيلعدل وق كلذفااخنالو مالسلاهيلعدجم هما

 نيقيرفلاةرثك نال نيرخ آلا نم ةلثو نيلوالا نم ةلث نيعلا باحساىف هلوق هدربالو

 وهو لثلانغ اهقاقتشاو ةمالا هذهنم امهنا اءعوفسع ىورو امهدحا ةيرثك اىفاننال

 ةحوسنملا ةنوضولاو فوادح ا ريتا رخآ ريخ 5# ةنوضوه ررس ىلع ع عطقلا

 نيئكم 98 عردلا عسن وهو نضولانه ةلصاوتملاوا توقايلاو ردلاب ةكبشم بهذلاب
 نادلو ©ةمدخلا # مهيلعفوطي 9 ررس ىلعيف ريمضلانم نالاح *#نيلباقتم اهيلع
 مهتوارطو نادلولا ةئيه ىلع ادبا نوقبم ه4 نودلخ

 ددعلاٌةروصحم  ريغةعاج ىأ ه«ةلث ف ىلاعت هلوق # 4م ..نلاتانحىف © هلوقوهو

 ه4 نبرخآلا نم ليلقو إل انبن نم ز ىلا مدآ ن دإ نه ةيضاملا مالا مىأ 6 نيل والا نم 2
 ةضاملا مثالا نه مهوقدصو ءابببالا عبج اوشاع نيذلا نال كلذو ةمآلا ءده نم ىجعي

 هللا لوسر بام رح نياوالاناليقو هب نمآو زسوهيلع هتلاىلص ىنلانياع نم 2
 قايسنيلوالانالبقو ناسحاب مهل نيمباتلا نع نيرخ آلا نم ليلقو عسوهيلع هللا ىلص

 ىلع 8 ةباعسلا نم مهدعب ءاح نمت ىأ نيرخ آلا نم ليلقو را ضنالاو نيرجاهملا

 ةفوفصم ىنمي ةنوضوم لبقو رهوجلاو بهذا نم ةحوسنم ىأ * ةنوطومررس
 ضعب افق ىف مهضعل ر ,طظنال عب 3 نيلباةتم 0 ررسسلا ىلع ىأ 6 اهلع نيثكم ١

 مهل سيل ةيفاص ةينارون ا | وأ امراض مال لقد ةبلاجلا ف ةرشلا ندع اوفصو

 *«نودلعو» ناملعىأ ه#نادإو ةمدغلا ىأ ه4 6 مملع فوطي #9 روهظو رايد

 نول رقم 3 لتقو ةلاحىلاةلاحنم نولقتالو نو 0 نومرمالونونوعال
 نينم وم ادالوأ وأم اق نادلولاءال وه ىف وفلتخا ونذالا ف قامت ةقل ل اوهو طرئلا دلو

 نيضؤلاَ م 9 مجاب اب مهقحلا نا هفوالافطأ اوتام نيذلا



 مس و ةورعوموطرخهلاموهو قربا 2 (قيدابأو) موطرخالو اهل ةوىعال ل ةينآ 0 عج :1 ٠(

 ََىَأ (اهنع نوءدصيال ) نورا نم ىرد # رج نه ( نيعم نم ( 0 دلف بارش هف نكيمل ناو باك

 الو ) اهنع نوقرش الوأ ( 5 ةروس) اهع 4 6٠ه 5-0 يع ردصبال هتقيقح

 نوركسي الو ( نوفي ع
 هلقع بهذ لحرلا فزت

 رسكب نوف زن الو ركسلاب

 ادفشال ىأ ىفوك ءازلا

 موقلا فزنا لاش معارش

 ةهكافو ) معارش ىنفاذا
 هريخ نوذخأي(نوريخمام

 ريط ملو ) هاضفأو

 (روحو) نون (نوهتشيام
 ءائمع عج(نيع)» ءاروح 4“

 قيرئالاو4موطرخالوةورحأل ءااسوكلاو هيغو ترانس 9 تا
 | نوفزايالوإ# رام «اهنعزوعدصيال#» رج نم#نيءمنمساكوؤلم كلذ هلعانا

 ىنم نوعدصيال“ىرقو ءازلارسكبنويفوكلا أرقومهبارش دفنيالوامهلوةقعفزنيالو
 | امم ريط جلو  نورات ىلا 6# نوريخت# امم ةهكاذو © نوقرفتنالىا نوعدصتنالا
 ىا ربخلا فوذحم أدتبموا نادلو ىلع فطع * نيع روحو نون 46 نوهتشي

 ١ ىا فاضم ريدقتب تانج ىلع افطع رجلاب ىئاسكلاو ةزج أرقو روح مهلوا اهبفو ا

 نودلخم نادلو مهيلع فوطي ىنممنالب اوك ١ ىلعوا روح ةبحاصمو تانجىف مه 1

 ىلع نب رشملادالوأىف ْ

 | بهذملاو ةفئاط مف فقوتو مناي ال اعبترانلاىف ره نورثكاالا لاقف بهاذم ةثالث

 دما لكل 3 لهأ نم مهنا نوققحلا هيلا بهذ ىذلا ميحلاوهو كلاثلا !

 تاايسالو الع | وباثيف تانسح مهل ن .كيمل اونام لافطأ مهلبقو هعضوماذه نسلللا 1

 ىذلا ع 0 ا اف سيل ةنلا ناب لاعي لاوقالا هذه لاقنم را اوبقاعبف

 | ملناو روكلاك ةنِلا لهأ ةمدخ ةنلاىف اوقلخ نادلو مما هللاءاشنا هنع لدعمال

 مالغلا ىممدت .برعءلانال نادلولا مسا م ماع لل ةدالونء اواصخم ملو اودل 2

 حادقالا ىهوبوك عج 6 با 0 تنسأ ناو دلو هللا 0 ملامادللو

 مطارخلا تاوذ ىهوقيرباءج هك قيرابأوإ# ارعالو اهلناذآال ءاوفالاتريدتسلل ١

 ساكوؤطاع رهاظ ىرباك اهطابىرباجنال ليقوءافصلانمابنول قيربل قيرابأ ت يمس ارعلاو
 ارش نم مه-ٌؤر عمال 1 * امنع نوءدصيال © ف ةيراحت رخ نم ىأ 7 نيءمنه ٠

 | مهلوقعىلع باغيالىأ 6 نوفزايالوإ# اهنعنوقرفتبالليقو سأكلا نع ةيانكاهنعو

 06 روحابفوىأ

 نوكينأ زوو نيعروح

 رو>و نادلو ىلع افطع

 افطع ىلعو ةزجو ديزب

 هناك ميعنلا ثتانح ىلع

 ميعنلا تانحىف مه لاق

 روحو مو ةهك انو

 ال نازنكب ( باوكاب )
 اعلا اذهل ناذآ

 اذا اهلام (قيرابأو)
 ساكو ) مطارخوارعو . 5 .ءيأع 0 0 ط 5 1 نوري داى ةهيكافو 2: مى ارشدفنيال هانعمو ىاأزلا رد : ”ىرقواهنم نو ركسالو |

 راع ل د ىلا
 هنم لك ًايفلجرلا ةفحص ىلع عقب هلا لبقو يا ىلع هيدي نيبالثمم ريطنف ريطلا | ىئ 00-0 1-2 راعم *ىم ا - :

 تاقوةغالب ءاهتشالاب محلا و ريدغلاب ةهك افا !ص.ص# ىف لهتاقناذ *ريطب مث مث ىهتشيام 1

 هيف رهظيىذلاو ةحاصفو ةغالب نآرقلا فورحنم فرح لكيفوال فيكو مثنأ

 ١ ناعيشلادنع ارضحاذاو ممنلا ىلا حمر لع عئاللا دنع اريضحادا ةهكافلاو مصللا نا |||

 ١ ةنللا لهأو راغوهلب هتفيرع ناجشلا )يك عئاجلاو ةيكافلا ىلا هسفن ليغ |[

 قترك ذ اذهلو امو ريح انك | ةيكانلاىلا يلف 5 0 عوج نمالنولكأيلعا |||
 | ليقفهيهتشيام ىلع هيد نيبرضح ءاهتشااذاو معللا فالخم نآرقلانم ةريثك 36 ظ

 لو (اهنع نوعدصيال)

 ند مهسؤ ر عدصيال

 عد_صيال لاهو امرش

 دالك بو رطل
 0 وزاهنع 3 وعنعال لاش و

 نوركسيالو ( نوفزتي
 مهركسنال لاو اهب رسب

 مبا ريش دفنبال لاق و 37 كمه حي ياي 41311 رسا دا قال : :627 :٠
 ) نوهتشيام ( ريط مذ م ناولأو 0 7 ( نوهتشيام 0 ةيكماغلانا ولاو 0 ءازلا ضف تأرقنا

 هوجولا ناسح نيكألا ماظع (نيع) ضب راوج مهيلع فوطبو ( روحو ) نون#

 ا



 اح (نوامي اوناكاع ا ا لامعتسالا ؛ نورششعلاو عباسلا ءزجلا ) لاوحأ كالا

 م لوغي ىأ هللوعفم

 ٠ مهلاعأ ءازخل هلك كلذ

 نوح أ ردصم وأ
 |[ (اهف نومعدال) ءازج
 الطاي ( اونل ) ةنجلايف
 الا ) انايذه ( امهاتالو )
 الوقالا (امالسامالسالسق

 | عطقنمءانثتسالاوةمالساذ

 قاؤالا . لاثماك قف اروح نوتورو ىلع بصنلاب اًنرقو باوكأب نومعني باوكاب |
 لعش ا ؟نولمعي اوناك اعءازج ف ءاقناو ءافصلاىف هيرضياع نوصملا * نونكملا |
ٍْ 

 أ

 ةسنالو هي اهئأتالو © الطاب  اوغأ اهيف نوعسلال هب مهلاعاب ا -ح مهب هاك كلذ أ

 البق نه لدب # امالس امال- ف الوقالا 5 البقالا لج منعا مهللاقبالىا مثالا ىلا
 امال اولوَش ناالا ىنعع هلوءفموا هتف_صوا امالسالا اوخا اهنف نودعلال هلوقك |

 ةياكللاىلع مالس مالس ”ىرقو مهب مالسلا وشف ىلع ةلالدلل ريركتلاو ردصموا

 اذا كوشلا دضخ نم هلدوشال  دوضخم ردسيف نيعلا باعصاام نيهلا باحجاو لي |

 | وا البق نم لدب امالسو
 ال ىا اليقل هب لوقف

 اولوقنأ الا اف نوع

 ١ ىنعملاو امالس امالس

 مهي مالسلا نودش

 مالْس دعب امالس نوماس

 بام ألم نيبلا بامحاو)
 ) دوضغع ردد نيعلا

 هاوس ردشلا

 هإاكوشالىذلا دوضخلاو

 مطو) هكوش دضخ اعناك
 زوملارجخ“ جيطلا (دوضنم

 قبنلا

 (نونكملا ؤاؤلالثهأك)
 دربلاو را نم نك دق

 باو انام ) ءازح (

 اوناكاع ١ ةنملا لهال

 نحف نولوشو 2 نواح

 نوععسيال )ان دلا ىف تاريذخا

 الطاب(اوما)ةنكاىف (اهف

 (اهثأنالو) ايذاك افلحالو
 مهيلع مثاال لاقيو اقشال
 امالس)الوق (اليقالا) هبف
 اضعب مهضءعي ىح (امالس

 مهيبحنو ةيحلاو مالسلاب

 7 6لل)  لهالام داي كتزسام(نيعلا باححأام) ةنللا لهأ (نيدلا باحصأو) هتنا نمةتلاو مالسلاب ةكئئالملا
 عاام و عمت ز روف (دوضنم لطو) ءكو_ثالاب رقوم(د دو )لاقف كلذ نيب مثر ,س لالظىف (ر دسىف)رورسا او معتلان م ةنملا

 26 ملطو 98 بطز وهو ءانثاذا نصغلا دضخ نم هلج ةرثك نم هناصغا ىنثموا هعطق
 ' دضن## دوضنم له نيعلاب ”ىرقو ةخحنارلا ةمط ةريثك راونا هلو نالتغ ماوازوم رو

3 

 نيع ضب ىارو> ريسفىف ءاحو نيعرو> مهلو لبقو نيعروح مهيلع فوطيو
 ىذلا نوصملافدصلاىف نوزخملا ىأ  نونكملاواوللا لاثماك مويعلا ماه ىأ

 عطس هنا ىور ءافصلا ةيامىف نوكيف ءاوهلاو سمثلا هيلع عقت ملو ىددالاهسك مل
 تثماذا ءارومللا نا ىورو تك ءاروحرفث ءوض لبق اذهام ليقف ةنلاىقروت |

 نم سي ملوثنا ءانخملِيقو مهلا 2 اا برلا ل مهيلع ةكئالملا

 كم2! توقانلادقع ناوامدعاسنمةروسالا ديحم وار قاس نم لخلط اس دق عمسل

 000000000 واتسب زاوا نم اموت ارش بهذ نمنالتن اهلحر فو اهرجتنم
 نوءعسلال 0 انتعاطبامدلا ىف نولمعياوناك اع ءاز> يا أ * نولمعاوناك ا

 لبقو ىفايزا قتسيو مالكا نه هنع بغرباموغللا لبق # اوغل في ةنلاىفىأ #4 اهف

 مهضعب نأ ءانعم لبق 4 اميئأتالو ف عمسيفوةلابفسيل ىنعملاو لوقلانم حيقلاوه

 هانعم لبقو امدلا لهأدد 6-2 7 هيفاع نوملكتال مال تا نحل و

 ,كل ءانمم # القالا ف عبق لعفوأ لوقنم مثألا فيسرهام عانس نواب

 ِ ليقو ضعب ىلع مهضعب اسي ىنعي 6# امالسامالس #8 البقن اومعسيو البق نولوش

 ركذ مث وغالانم
 ه6 نيهلا باححأام نيعلا باححأو © ىلاعت ل اقف منأغ نم بجو نيميلا بامحأ

 ه«دوضخردسىف 9 ىلاعتلاقف نيِهلا بادحأ لاح ناسىف عرش.نيقاسلا لاح نيبامل
 ليقو سابع نبا لوق اذهو هنم عزنو عطق ىأ هكوشدضخ هناك هيف كوشال ىأ |

 ظ
 ظ
 ظ

 مظعأ اهرمثلبق الجرقوملاوه |
 ١  لط وية يالا ءذهمتلا لزنااذه لئمانل تيلاولاقف هردس ممحعا فئاطلاببصختداو

 مآ رت وه
 " ناالا نوفرعيو نوبحناملثع اودعوو اويطوخ ةحئارلا

 وهو جوملا نولسملا رظنام لق قينلاوهو لالقلا نم

 ليقو بيط دراب لظ لرش وه لبقو نيرسفملا رثك أدنع زوملاوه

8 
1 

 - .١ دبا سس د مسح بع دعب د تاو 270 ةيصيصم تنحل ةماعلا سف طعم تتحسس كقمسً لق بنا وح دلظ نما حسم م تا ع ل

 21100 كككدكزكز اممم امام

 | دضندق كارتم ىأ 6 دوضنم 9 ايندلا ىلع ةنلا لضفك اينذلار عت ىلع هلضف



 ءامو #9 توافتبالو صاقتنال طسنم 7 دودمم لظو # ءالعا ىلا هلفسانم زجل

 امن اك لئاس بويصمو اجت ذلإ اذا كنق و اًؤاشنبا ممل بكسي # بوكسم

 لك اب نيهلا باصلاح هبشندملا لهال روصتءام لكأب معتتلاف نيقاسلا لاح هبش
 سانجالا ةريثك © ةريثك ةبك انو« نيلاحلا نيب تواغتلاب اراعشا ىداويلا لها هانملام

 هجوب اهلوانتم نع عنءالو « ةعوتمالو ف تقف عطقتتال 4 ةعوطتمال ف |

 اهءافتراو ءاسنلا شرفلالبقو ةعفمةضنموا ردقلا ةعبفر # ةعوفسمع شرفو د

 ءادتبا نهانأدتنا ىا ه6 ءاشنا نهانأشنا انا ف هلوق هيلع لديو كن ارالاىلع اهنا

 ايدلا راد نضيق ىناوالا نه ثيدخلا ىو ةداعاوا ءادبا ةدالوريغنم اددح

 نهحاوزا نهانا اك ذح]و داليم لع ايازتا ريكلادعب هللا نهلعح اصمر اطرد اع

 سيل ورم ِهناَصْعَأ ىلا هقورع نم ليةزراب قوس هلتسيل هرخآ ىلا هلوأ نم لجلب |
 لوك ًاماهلك ليامجومنو زوجلاو ءالقابلا لئما.دلارثك فالغيف ةنملارك نكاق
 سهلا دىهشتال مئاد ىأ * دودمم لظو 2 هيلا روظنمو مووعثمو بورشمو

 هللا ىذ رّدرب رهىبأ نع(« ق ) امو سءالاهلك لظةنكلانال كلذوامدلا لها ليك"

 تك ازااربسي 0 ةنحلا قنا لاق ماسو هيلع دلل ىلص هللالوسرنا هنع ىلاعت

 ايندلاف وهالكب ةرممشلا كلت كرف ةنجلانم احر لجوزع هللا ل سريفايندلاوهل

 ع 0 1

 نيباك اهعافترا لاق ةعوفسع شرفو هوت 0 هيلع هللا ىلص ىنلا ن «رع ىردخلا

  لظ(لظو)عطقنبال مئاد | نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخأ ماع ةئامس امهنيام ةريسمو ضرالاو ءامسلا |
 ,ائسلا 00 ا اذه ىعم علا لع ضعب لاق ىذمرتلا لاق تع ظ

| 
 5 ع 144 ع ا 2

 ا ادي د>اقاخ نه ائةاد ىأ# ءاشنا نها اشن اانا ل هبقعق هلو ليواتلا اده ىلعلدبو ْ

 مماع ماد (دودمم) ل

 ِ ا ا اواشا يارا مسن كرو ءاسنلا 57 لَك فو 0 ا نيباك

 امندلا ءاسن ىلع لهلاو لضفااب نءفرىأ ةعوفسع ىندمن وكيل وةلااذه ىلعف ةراعتسالا

 2 دا سعف

 سانجالاةريثكىأ(ةريثك
 عطقنال 2 ةعوطقمال (

 كا وذكت اقوالاضءب ىف
 الو ) ةمئاد ىهلب ايندلا
 اهل وانتم نع عنك ال 0ع وذم

 ةعوطقمال ليقو هحوب

 نام الابةعونمالونامزالاب

 ةعيفر (ةعوفسم شرفو)
 ىد تالدصت ل ردقلا ١

 ىلع ةعوق رع وأ تءفترا ا

 ءاسنلاى به ليقو ةرسالا |

 ءارخانزال |

 ىلع ةعوفرم شارفلاب ْ

 مه ىلاعتهللالاق كنارالا |
 | لاق دودمملظو هلوقىف سايع نءانعو دودمملظو مثشنا اًؤرقاو ةئسةئاماهلظىف

 ا مهضعإ ىهمشسدف اهل ا نوثدعبف ةنملا لهأأملا جرح قاس لع ةئخلا ققر 6

 اك

 ىلع لالظى مهحاوزأو
 لدو 0و كارالا

 نهانأشنأ انا ) هلوق هلع | 1 1 :
 : ةيكافو عطقتبالو دودخ ًاريغف اعادىرجي بتوتصو ىأ بوكسمءامو

 اذادحأ نم عنتعالو تينجاذا عطقننال سابع نا لاق # ةعونمتالو ةعوطلاال 30

 وعلا ىاللا دار نا ا ءاتشلا ىف امدلار اع عمطقنناك ناك الاب ةعونمال و نامزالاب ةعوطقمال لبقو ا دارا

 : ١ | ثيدحلاىف ءاحو ايندلانيتاسب ىلع رظحاك املع ر طال ليقو نُملاب الا اهم /| لصوبالو

 || 6 ةعوف مشرفو 8 نيفعض اهاكم لجوزع هتلالدبالا ةنجلا راع
 || ديعسىبأ نعي ةعوفسع ىهف ضءب قوف اهضعب لبقو ةرسمالا ىلع ةعوف ع ىلع لاق

 نهيقلخ انأدتا ( ءاشنا ا

 اماذ ةدالو ريغ نم ءادتنا ١

 دعا ىتاللاوأ نهؤاشنا
 اذه ربغ ىلعو نجواتلا

 نا نهلر رمخأ ليوأتا

 عجاضملا ىهو شرفلاركذ

 شرعلالظ لاو رجلا

 الب

 (بو 0 ءامو) سهم

 شرعا قاس عزم بودصم

 ناولأ ( ةريثك ةهكافو )
 (ةعوف مع شرفو) أ /| اور ,اغن اذا مهنع (ةعون ءالو)ني- ىف“ و نيح ىف مه: ع ماعتنال ميواطتالا ةزيثكلا ةهيكافلا ُ

 توملاو ضرالاو شيغلاو زخعلادعب اةلخ ( (ةاشنإ) امندلا 1 ءامسن 5 ( نءانأشنأ انآ ( اهلهال ءاوهلا ش



 2 نه دجونهجاوزأن هانأ طك 41١ همّر- ىراذع (اراكبأ ؟نورشعلاو عباسلا ءزجلا ١ نهانلمسف)نملعلد
 فاخوةزجابى (ابرع)

 بوىععج داجو يحنو

 م 5 مما ىهو

 8 0 لءتلاةئس 6

 اهح اذ م

 نيحاوزأو نيثالثو ثالث
 بامكال)ىف ماللاو كلذك

 انأشنأ ةلص ىا ( نيهلا

 نيميلا باهحأ نم ( ةلث )

 نم ةلثو نياوالانم) ةلث
 فيكت اق ناذ (نيرخآلا

 نم لدقو اذه لبق لاق
 ةلثو انهلاقمث نيرخآلا

 ىف كاذت اق نيرخ آلا نم

 باعصأيىف اذهو نيقباسلا

 1 بورع عج نهحاوزا ىلا كتانمم هي ابرع ار راكبا نهانمحت عا راكبا نهودحو

 | تانب نهلكزاف ©« ارا ف هلم مصاعو عفان ن ءىورو و

 | ةفصوا انلعجوا انأشنابقلعتم #«نيعلابامحأأل » نهحاوزا اذكو نيثالثو ثالث

 ١ *# نيرخ آلا نمةلثونيلوالا نمةلث #هلوقا وانه لثم فود ريخوا ايارن الوا اراكبال

 اقلخ مرهلاو ربكلا دعب نه انقلخ لوق طعشلا زئاعلا تايمد“ آلا ىنعي سابع نبا لاق

 هللالوسر لاقلاق هنعمىلاعتهتلاىضرسن أ نع# ىراذعىن»ي «اراكب أن هانلعلا## رخآ
 ١ اصهراشعزئاجعايندلا ىف نكىاللا تااشنملانالاق ءاشنانهانًاشنأانا سو هيلع هللا لص

 هدنس ىوغلا ىورو# هتاور ضعي فعضوٍبيرغ ثيدح لاقو ىذهرتلا هجرخأ
 ىناخدي نأءتلاعداهقلالوسراي تلاقف سو هيلع هللا ىلص ىبنلازوسع تنألاق نسحلا نع

 امنأ اهوربخأ لق يت تاوف لاق زوجع اهلخدسال ةنلا نا نالف مألي لاقف ةنجلا

 ثيدح اذه اراكب أن هانلمُج ءاشنا نهانا شنأانالاق ىلاعتهللانا زوحع ىهو اهلخدنال
 0 نع ىلعتلا داتسابىورو 3غ لس سمح

 كب رش نب بيسملا لاقو اراك أن هانلمجف اصهراشمم ايندلا ىف نكن ئاصعلاقءاشنا نهانا شن انا

 | نهودجو نهحاوزأ نهانأ املك اديدحاقلخ هنردق هللا نهأشن ام دلازئاسع نه

 نيملارولانه لبقو ايندلاىف نمتالصب نيعلاروملا ىلع نلضف نما لبقو اراكبأ

 | هلوقفف ماسو هيلعهتلا لص ىنلانع كلامزت

 : نمنورئاكت م :او نيهلا
 اعيبجنيرخآلاو نيلوالا هيا عوج 0 كانهسبلو ىرادع اراكا نهانلععف ةدالو نويلع عن مل هللا نهأشنأ ا

 آلا اوهاس نسحلانعو ليقوةقلملاابنأ هنعودنع ةياورىف سابعنبا هلاقاهجوز ىلا ةيبمتملا ىهو بورع عج

 الاثمأ ىنعي هك ابازتأ ف مالكلا ناسح لاق ابرع هسأن ع ديزنب ةماسا نعو جهلا | اوعباتوانتءا قياس نمرثكا
 لبح نب ذاعم نع نيثالثو ثالثتانب دحاو نس ىلع نسلا ىف تايوتسم ليقو قلخلاىف ةمالاءذه ىبان لثم مثالا

 : نيئالثءانأ نيلككهادمادرح ةنجلا ةنلا لها لخد لاو 0 هيلع هللا ىلص ىتلا نع ىراذع(اراكب أن هانلعُخل)

 «نيهل الوب 52 5 دح لاقوىذمرتلا هحرخ أ ةنسنيثالثو وأ تاه تالعش (ابرع) | ناد فت ثنا 7 ا >حر نيثالث دل لاقوا .

 ىنعي# نيلوالان مة ولج نيعل ها نيع ل| باص ال ىهان شن أىنعي ىلا تام تاقعي

 لدي ةمالاءده ىنم وم ع ْن م ىبعل ه4 نرخ 7-9 ل ندهةلثو © ةمالاءذه لبق م نس لا نينم وما نم ى 5

 هللا لصد الزنألل ١ 14 ا | -اوتس(!ارئا)نيجاوذا
 - لس 7 ل /5 ل ور نوع نع ىلعتلادانسايىوذبلا ىورامةيلع أل ع ارو
 00 تا ينابل د ب نرخ الانم ليلقو نيلوألانمةلث ماسوهبلع أ ناعمهيزت وس نيئدلثو ةئالث

 ظ هللالو-راعدف نرخ الانمدل ونيل والا نم ةلث لجو ع هللالزئاف لدقانهون نمو مهلكو ةنجلا لهال (نيهعلا نال ل ادق تالا ٠ مدلث لن والا ىلع ع تلال الكام م ّْ

 اق راك ر :عءابضر لاغف تلقاعف' كام هللال ادق لاقف هيلع هللا 00
 00 اال دب لإتل راع يلا مقال ز ادق لاقق نع ماسوب هلع هللا ولام ١ رح يلا

 ١ ةلث ةماقلاموب لا ائمو ةلث انءلا مدأ نم ملعسو هيلع هللا لص هللالوسر لاقف ا مالا لا 1 - 1

 1 0 : 0 داوأ نم هعاج
 ٠ العصر سابع نبانع 632 هللاالا هلا ال لاق ن لب الاةاعر نم نادوسأل اهعجشإلو هللا لصد مأ لبق اهلك

 ظ طيهرلاهعمو ىنلاتيأرف مالا ىلع تضيع ملسو هيلعهتلا لص هلللوسرلاقلاق امنع :
 نه ةلثو ) إو هيلع
 نم ةعاج ( نيرخآلا
 2 ىماز سو ةيلع هللا لص د ةمأ نم نيتلثلا اتلك لاو 1-2 هلع هللا ىلص دع ةمأىهو اهلك مثالا ا

 منا تننظف مظعداوسملاعفرذا دحأ هعمسيلو ىتلاوزالجرلاو لجرلاهعمو ىنلاو



 ( ةعقاولا ةزوس)
8 0 : 0 

 ه# موعم ىف لاعشلا باككااملاعشلا نادككاو ف ف فودحم ربخلوالا هؤجولالغ ىهو||

 6 مومن نم لظو # ةرارطاىف هانتم ءامو ه؟ ميحو # ماسملا ف دف راثرحىف أ

 ليقف مظع داوساذاف ترظنف 1 قالا ىلا رظنا نكلو هموقو ىءوماذهىل ليقف ىتمأ |
 نول ديافلا نوعبس مهعمو كتمأ هذه ىل ليقف مظعداوساذافرخ آلا قفالاىلارظن اىل
 نيذلا كئاواىف موقلاض اخت هلزنم لخدف ضمن مث باذعالو با_سح ريغب ةنجلا

 ا
| 
| 

| 
| 

 هللاباوكرسشي ملو مالسالاىف اودلو نيذلامهلعاف مهضعب لاقو ملسو هيلع هللاىلص '
 نوضو ىذلاام لاقف سو هيلع هللا ىلص هللالوسر مهدلع جرخف ءايشأ اوركذو

 نولكوت مهبر ىلعو نوريطتءالو نوقرتسالو نوقريال نيذلامهلاقف هوربخاف هبق
 ماقف مهنم تنألاقف مهنه ىناعج نأ هللا عدا هللا لوسراي لاقف نصحم نب ةشاكع ماقف

 طيهرلا» ةشاكع اهب كقبسلاةف مهنم ىنلعحي نأ هللا عدا هللالوسراي لاقف رخآل جر
 عه انكلاق دوعسم نب هللا دبع نع قل نيعب رالا ىلا ل ةوةرشءاانودرهو طهر ريذصت |[
 ةنلا لها عب راونوكتنانو_ضرتأ لاقفنيعب رأ نه ١ وحن بق ىفإسو هيلعدللا لس هللا لوسر 1
 وحرال ىلا 10323 ةنللا له أ ثلث ا نانوضرت أ لاق منانلق '

 لهأ ىف متأام و ةلسةنمؤمسفنالااهلخدال ةنلاناكلذوةنجلا ل هأف صناونوكتنأ | ظ

 نيكل ازوتا لع قادوسلاق رعشلاكوأ دو-الاروثلاداج ىف ءاضيِيلاٌةرعشلاك آلا كربشلا |
 اهنم نوناك فص ةئامو نوزع ة تلا لهأ لاق ٍيسوهيلع هللا ىلص ىنلا نعةدنربنعوا# ١

 بهذو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلادجرخأأ مالارتا-نم 0 ةمالاوداا

 حابرىب أ نب ءاطعو دهاجمو ةيلاعاا ىبأ لوقوهو ةمالاءذهنم اعجنيثلثلانأىلا ةعاج
 ةمالا هذهنم نيرخ آلا نم ةلثو ةمالاءذه قياسنم ساوالانم ةلث اولاق كاححلاو |
 هذهىف سابعنبانع ىلعثلادانساب ىوغبلاىورام كلذ ىلع لدن نامزلارخآآىف اضيأ |
 امه ابو هيلع هللا لص هتلالوسر لاق لاق نرخ الائع ةلثو نيلوالا ١ ١ ظ

 هللا لص ىنلاعبت نم ةعاج هانعم لاق جاحزلارابتخا وه لوقلا اذهو ىتمانم امبج

 لاق فيك تاقناف« هنياعي ملو هدعب ناكودب نمأ نم ةعاجو هماعو هءنمآو سو لع ظ

 تاق + نيرخآلانم ةلثو ةيآآلا هذهىف لاقو نيرخ آلانم لدلقو ىلوالا 2 1

 ةيآلا هذهو نرخ آلا نم نم مم قلع نم ليلقو نيلوالا نيقبالاىف ىلوالا ةيآلا

 هذه نا مهضعب نع حو ٠ نيرخ ”آلاو نياوالا نم نوريثك مهو نيبلا باهت

 نال ل مدلاب لوقلاو هوحنو ميور نب ةورع ثيدحم لدتساو ىلوالل ة
 باحسأام لاىئشلا ناوص أو ىلاعتهلوق 3غ زحتلا اح نءالربلتاو ريخ نين الاى مالا

 مث مهلئاعشب مهبتك نوطعي نيذلامهو متلاحنم يبتلا ىنمع دنا مدقتدق ا

 لتقو رانلارحىف ىأ #* موعم ىف 8 ىلاعت لاقف باذعلانم مهلدعأ امو مهباقته ن

 ىنعي # مومحم نم لظو ف ىلغي راح ءام ىأ 4 ميحو ه ةرارطاددش عرف

1 

1 

 دوسأ اهنف ”ىشلكو دوس اهلهأو ءادوس زانلانا لبق داوشلاددش نادم لظف | ١

37 
00 

١ 
0 

 انابقلا ١ ناو )
 لامثلا ( لاعشلا باذكأام

 (موعيى)ةدحاوةمأتملاو

 انما وراد لانا رخو
 ءانتمراح ءامو ( مجو)

 مومحي نم لظو) ةراردلا

 ا
 ( لامثلا بامسأو )

 انا المو رانلا لهأ

 دمماي كير دبام (لامثلا

 ناوهلانه رانلا لهالام

 ( مومسىف ) باذملاوا
 يف لاشو راثاا بهل

 ةدراب عريف لاقبو رانلا

 ءام (مجو) ةراح لاشو

 نم) مهبلع (لظو) راح
 منهج ناخدنم (مومح
 خل ا



 ولل 100 هنع ىنن مث ذلظ ءاعم لالظلا 1 نكلولظ هنأ ديرب ةهضنع لالا قفصل ىف ) مر الودرإبال )

 :واكأ م1 راضر راح لظ هنا ىنءملاوهملاحاورتسالان ملظلالولدم ىفام قدح هم رك كاذكو را ىذا نه

 يآ نوهوادب (نورصي اوناكو)رابتعالانع مهلغشو راحزنالا نم كلذ مهعءنف نيمعنه (نيفرتم) لاف (كلذ لبق
 ,ةكلاوأ نيعلاب دكؤملا دهعلا ضن ثنلاو قاثملادهع ضقن هنالا كرسشلا ىلعوأ ميظعلا تلا اع ىأ( ميظملاثنحلا

 ::أ[ اماظعو ابارت انكو انتماذت أ نولوقن اوناكو ) توع نم هللاثءرسال ممناعأ دهج هللاب اومسقأو هلوق ليلدب ثعبلاب

 :الن وثوعبم دف لمكألو هيلعلدب نوثوعبم ذا هفذح زاحو فرالاق لماعلاوهو نت اذا فلس هريدق (نوثوعملا

 -ا+ و (نولوالا انؤابآوأ) امهلبقايف 5: 1 ٠ كح امهدعبام ؟نورشعلاوعبا سلا ءزجلا) لمت! ناناعنع ماهفتسالاو ذا

 م ةيلاى وأي نم هءقلو

 || فرح لع ماهفتسالاةزمه
 كظمعلا نسحب :فاطعلا

 نم نوثوعبملىف رمضملا ىلع
 لصافال نحب ديكوت ريغ

 نسحاك ةزمكاوه» ىذلا

 الو انكرشأام هلوقىف

 ةدكولا الإ لقتل تال

 ىاشوىندم انؤاباوأ قئال
 نيرخ آلاونياوالانالق)
 مو» تاقيمملا 50

 ايندلادب تتقوام ىلا( مولعم

 ةفاضالاو مولعم موب نم

 ةضف متاك نه ىنمع
 *ىدلاهبتقوام تاقسللاو

 تقاوم هنمو دح 5

 دودحلا ىهو مارحالا

 ديرب ند اهزواحال ىلا

 مث) امرعالا ةكم لوخد

 ىدهلا نع(نولاضل ااجأ مكنا

 (ميرك الو) مهليقم(درابال)

 درابال لاقشو نسح

 بذع ميركالو مهأرم

 مث 2 ءاس الا

 ىدهلاو ناكل نع

 نيكمهم © نيفرتم كلذ لبق اوأك مهنا  حاورتسالانه لظلا مهواام كلذب ىنن
 هو كرد ىح ميظعلابنذلا 3 ميظعلا ثنا ىلع ا 0 ِظ أ تلا 1

 اهيف ربفالخ ةتيع َّق ثندحَو تذلاب 53+ اًوملاثقوو ملخلاىا ثنألا مالغلا غلب ّْ

 محام ز مداقتل مهقحىف اراكنا دشا كلذنا ىلع ةلالدلل * نولوالاان انآ وأ 9 هلوقىف |

 ةزمهلاو ناب لصفلل وهال نوثوءيم هيلع لداَم فرظلاىف لماعلاو هدم قيس دقو ا

 لقط

 ايندلاىف ىنعي # كلذ لبق اوناك مهنا 8 ىلاعت لاقف كلذ اوقحسا م نيب مث راح |

 مهلع ىلاعت هللادرف 6 نولوالا انؤابأوأ' نوثوعبمل احَأ اماظعو ايارت انكو انتماذنأ |

 تاقيم ىلا نوعومجل له ءانبالاو ءاب ًالاىنعي هي نيرخآلاو نيلوالانا لق إي هلوقب |
 © نولاضلااب-أ مكنامث ف باسحلامويل نورسشو نوعمجت مهنا ىتعي # مولعم موب |

 ىف لاس 0 37 0 2 نتا تدلاق 0 3 اوناك مهنا)

 دار ا ا رع

 وأ) ءاببنالل اولاقف
 ولاضلا اهيأأ مكتا مث ) ةمايقلا موي وهو نورخ لاو نولوالا هيف عمتجي فورعم ( مواع» موب ) داعيم ( تاقيه

 عفانالو « مركالو » لظلا رئاك ««درإالإل هللا 01 كوسا ناحد نم

 تررك##نوثوعبملل انا اماظعو ابارت انكوانتم اذ | نولوشب اوناكو 9 مئأتاذا ثنحنو
 ةفطاعلا تلخ داك ت قولا اذهىف اصوصخو اقلطم ثعبلا راكنا ىلع ةلالدال ةزمهلا

 . نوكسلابوا ا نباو مفانأرق ةو نوثوءملىف نكتسملا ىلع فطءلانسح اهب لصفللو

 6 مواعم موب تاقيهى ا #9 نوعمجل'ىرقو * نوعومجمل نيرخآلاو نيلوالانا
 0 اا ةاواس ادلع نسوي نع تدجو ايندلا هيتتقوامملا :ةوامىل |

 ميركالو لاملادرابال ىنعي < ميركالو درابال ف رانلاءاعسانم مسأ مومحلالبقو
 رظنملانسح ىتاثلاو رحلا عفد امهدحأ نب نعول عجرت لظلاةدئافنال كلذو رظنملا

 دوسأ ناخدنم لظىف مهنال اذه فال رانلالهأ لظو امركم هيف ناسنالانوكو

 1 بفذلا ىلع قع 3 م.ظعلا ثذحلا ىلع نورصي اوناكو 2 نيم قع 3 نيؤرتم 2

 مهنا نوفلحي اوناك مهنا كلذو سومغلا نيهلا مظملا ثنا لبقو كريشلاوهو ريكلا

 نولوقب اوناكو © ىلا هلوق وهو ةيآلاقايس هيلع لدب كلذ اوبذكو نوئمسال

 [للاقف ” انمأ) ا( اهو ]ير ( از

 0| نوعومج نيرخآلاو نياوالا نا ) ةكم لهال داب ( لق ) انلبق (نولوالا انؤابآ



 نايل نم ( موقز نم ةياغلا ءادتبال نه ( رجحت نه نولك لو مهلاح لثهىف نموةكم لها مهو ثعبلاب نو 0(

 هيلعو اهنمىف ظفللا ىلع هركذو ىنءملا ىلع رجضشلا ريض عنا (مي انه هيلع نوبراشف نوطبلا اهنم نؤلاف ) رجلا
 سشاطع لباىمه ( مهلا ) ناردصم اهؤ مهريغ نيشلا ماو لهسو ةزمحو مصاعو دم نيشلا مهب (برشنوبراشف) ٠
 لهلاك وه ىذلا موقزلا لكا ىلا مهرطضيام عوجلا نم مهبلع (طل سي هنا ىنعلاو ءاهخو ميها عجج ىورتال '
 برش ىلا مهرطضيام ؟ةيقاولاةرو-# شطعلا نم مهبلغ: 2 151 ]2+ طل_س نوطبلا هنما قلماذاف ْ ٠

 مهءاعما عطقب ىذلا ميما #1 موقز نرش نم نولكال# مهبارسضاو ةكملهال باطآلاو ثعبااب ىا نوت ذكملا 1
 امناو مههلابرشهنوبرشيف ١ نوب راثفإإل عوجلا ةدشنه 6# نوطبلااهنم نؤلاف ## نايبللةيناثلاو ءادتبالل ىلوالا نم ا 1
 ىلع نيبراشلا فطع خح | مشلا ىمم ىلع هيلع هريكذتو اهتمىف ريغقلا ثيئأتو شطعلا ةيلغل # مي | نه هيلع ْ 8

 ةقفتمتاوذلامونييراشلا || وك يلا برش نوبراشف #8 اهريسفتهلافموقزلل ريك ذنلا نوكيفةرجسس نم ئرقو هظفلو |
 م وكن ال نيتقفةم نيتفص و ةءرلاوذ لاق ءاعهو ميها عمح ءاقستسالا هبسشي ءاد وهو مايهلا اهب ىتلا لبالا ظ

 وهام لع مدح نيب راخ اهماه اهيلعىضَسآلو اهادص © دربم ءاملال ءايجلاك تحصاو 1 ١
 ةرارحلا انن ن٠ هيلع | يصنك ى ىلع مح كامتال ىذلا لمرلا وهو فلاب ماه عجهناىلعلامرلا ليقو |

 بيج سما ءاعمالاعطقو لأ "الان رسخ هيلعفوطمملاو فوطمللانملكو نضرلاعمجت لضام لفوق 0
 مك كالذ ىلع هل مهب رسو 7 نيدلاموب مهازاذه 0 نيشلا مضب ب رش مصاعو ةزجو مفانأر قو داحاالف هحونم |

 صا هبل مهلا برش 1 الت مهي هيفو مدا ىف اورقتسا امدس هل نوكيا كتظاف ءازحلا مو |

 نيتفصاتناكف اضيا بيج | لني ىيقزلاب ىهلزن ”ىرقو هلدمركت لزانلل دعإام لنلانال ميلا باذسإ مهارشبف |
 (مهلزن اذه) نيتفلتخ# ١ وا هيلع ةلادلا لامعالاب قيدصتلل نيققح نينقيتم قلخلاب # نوقدصتالواف كانقلخ
 1 0 هنوفذقتام ىا 4 نونمام متأرفأ # ةداعالا ىلع ردق ءادبالا ىلع ردقنم ناذ ثعبلإب

 8 همركت

 0 5 ) .ازملا || مت. ماع هنا ليقو كم رافكل باطحلاو ثعبلاب ىا 4 نوبذكملا # ىدهلا نع ىنعب ئ 1
 (نوقدصت) الهذ (الولو || نوطبلا نم نؤلافإ# .ريسفت مدقت 4# موقزنم رج نم نولك ال 9 بذكملاضلك 0
 اماوقي دصنلا ىلع ضرنعمت || هيهلانا لبق ششاطعلا لالا ىنعي بلا ب رثش نوراقق علا نم لع نويداشف |

 اوك ناو مهنإل قلب أ فيدال ممل كلذ ركاب ص سرت
 ا ميهلاب ّش ميلا نم نو شطعاا رانلا لها ىلع تلي ليقءاملاىورتالىتلالمرلاتاذ

 0 ظ مهلدعأ امومهؤاذغو مهقزرىأميملاو موقزلا نمركذام ىني 4 مهازن ذهن ووربالف ||
 هيضتشام. فالخ مههذم : 3 1 1
 ] نحم ف ىلاعت هلوق ثعبلاىف مهيلع جحا من مهلامعأب نوزام موي ىني # ندلاموي 9 1

 :ةردكن ناكف دعا 4 1

 ل ىنعي ؟نوقدصت# الهفىا 4 الولف كلذن ولت متاوأيش اونوكت موىني#كانقلخ |
 ا مج را فطنلا نمماحر الا ىف نوبصت ام ىنعي ##نوذمام جار فأ #9 لج ونعهلوة#توملادعب ثعبلاب | نه نال ثعبلاب اماو هب

 1 22 ع حس دع عع 22 . ديستسلا : 1

 هنوفذقت ىا هنونتام © س 7١ اخواق 2 (نونمتام ملارفا)ايناث قلخي نأ

 نوئلاق ) موقزلا رع نم ( موقز نم رحمن نم ن ولكن ال ) .هءاحاؤ لهجانا ىنني باتكلاولوسزلا وهلا نوبذكلا) !١

 (ميلانم') موقزلا ىلع ( هيلع نوبراشف) ميج !لصاىف ةئباث ةرجتش هو نوطعبلا موقزلا رتثنم ( نوطبلااسهنم ١
 لبالا برك لاو ىورت نا داكتال مايهلاءادلااهذخا اذا ءامظلا لب الاب رش ( مههلاب رشنوبراشف) راحلاءاملا '

 باسجلاموي ( نيدلاموي ) مهبارشو مهماعط( مهلزت اذه) ةلهسلا ضرالا ىه مهلا لاعبو ضخلاتكا اذا شاطعلا ِ
 ىف نوقيرهتام ( نونمتام مبارفا ) لوسرلاب نوقدصت الهف ( نوقدصت الولف ) ةكم لهااي ( انقلخ نحن) '



 انردق نمتنوقلاخلا نحت ما) ايوس ارششب هنولمجتو هنوروصتو هنوردقت (هنوقاخت ماا ) فطنلان» ماحرالا ىف
 ريصقنم راما تفلتخاف انتئيشم هيضتقتاك توافتو ىالتخا ىلع قازرالا ةعست كلع هانيسقو اريدقت ( توملا مكيب

 هتيلغو هنع هتزجعااذا ئثلاهتقس كم, 2170 22- فيفغلاب ؟نورشعلاو عباسلا ءزولا) انردق طسوتموليوطو

 نحنامو) هلوق ىنعف هيلع
 لد نا ىلع نيقو.سمب
 ىلع ن ورداق انا ( مكلاثما

 هل غ اسناولعت آل كلذ
 ىلعى ا لثم عمج مكلاثما و

 ماكو مم لدم نا

 قلخلا نم مكحهاشا

 ( نولنالاهت مكئشننو )
 قاخىف مكمشنن نا ىلعو

 اهلثم متدهع امو اهن وزعلال

 نبسمالا ىلع ردقنانا ىنعل

 مكلئاعامقلخ ىلع اعيج
 رجم فيكف كلئامالامو

 نا زوجحمو مكتداعا نع

 لثم عمج مكلاثما نوكي
 ريغنو لدين نا ىلع ىا

 اهباع متا ىتلا مكئافض
 مكئالخاو مكقلخىف

 1 - و

 ةأشنلا ملعدقل و) اهنولعت

 واوىكم ةءاشنلا (ىلوألا

 ١ ( تا ءاسنلا ماحرا
 يسن ( وتل ةكم لها

 ىتنا وا اركذ ماحرالا ىف
 نما ) ادعسواايقش

 نوقلاخلا ن< ىلب (نوقلاخلا

 مكنيب انردقنحي ) متاال
 مكن انيودس ( توملا

 هي هن واتت اهأتما ىنعم ةفطتلاىنءنم“ءاتلا تشب ؛ئرقو فاطتلا نم ماحرالا ىف
 اتقاو مكيلع ءازهسق # تولامكتي انردق نم نوقلاخلا ع نتمأ# انو ارك اقوال
 انقسبال 86 نقوسك نحئامو# لادلا فيقؤيب ريثك نبا ]رق نيعم تقوب لك ت وف

 هلع هتيلغاذا اذكىلع هتقبس-نه دحا انيلغيالوا هتقوريغيوا توملانه برهيف دحا
 نحنتامو ماللا ىنعبب ىلعو انردقل ةلعوا لاح لوالاىلع # مكلاشما لدبننا ىلع 9
 لدي ا لو كت لديننا ىلع ىّتعملا و .ةلص قاتلا ىلعو ضارتعا نيقوسسع

 0 قلخىف هك نولختالاهف و لثم عمجج م كلاثمانا ىلع م ككافص لدنوا

 ىلوالا ةأشنلا قعدتلو ) 0 اهن ولعتال

 ةفطنلا قلخ هناىا *نوقلالا نحن ماؤلل ارسشينونمتام نوقاختمتاا ىا «هوقلخت تأ
 ثعبلا ىف مهيلع مح ًامنااك عديعينا ىلع رداقدحاوهنإنوقدصت المافاهاحاواه روصو

 ربكلا غلب نم مكنف لاح الا نعي # توملا مكتيب انردق نحن را ادّباىلع ةردقلاب
 هنا هانعم لبقو ةديعبلاو ةنرقلالاح لا نءكالذريغو اباشوايصتوعنءمكئمومرهلاو

 انردقىنممن وكي لولا ذه ىلعف مهعيضو و مهفن رش ءاوس هيف ضرالا لها وءاعتلا لها لعج

 نحامؤن اتم لاقو دحاىبهعنتمالو هديرا دى وشال ىنعي # نبق ويسمي نحنام و#هانيضق

 لديننا ىلع © ىلاعت هلوق وهو مكلاثماب 3 مككالها نع نيزجاع نيبولغمب
 مقا ىا 0 0 عساف 1 0 قلخم ىتأن ىأ * مكلاثم
 قلخىا 5 5 قام لا يلح نبتت, ىملإو 46 ىا كرولا بن ) ص
 | ادرازاىا مكلِق ناك نم انلعف اك ريزانخو ةدرق مكلعت م دافع لدن لق

 ا دوس رويط لصاو>ىف نولتلالاعف بيسملازب ديعس لاقو انتافام مكب كلذ لعفن نا

 لل ل1 لك لارةالاةنهو نيلي داو وهو توهزب, نوكت تيطاطخلا ا
 مهروص ريغيف مهخحأ نا ءاشولو ردق مدآ نم مهلاثماب م عادم نا 1 هنأ ىلعو

 هلعلال تقوىفىلامت هللا !منوكي ةيناثلا ةأشنلا ىلع لدي اذه ىناعملا لها ضعن
 ادهىلع ريدقتلان وكيو لسانتلاةه> نم لوالاءاشنالا اولع امك هيف ن ,ولعلال و داععلا

 هفو ةمايقلاو ثعبللا تقو ىنمب ةنولعلالا تقوف كتم نأ ىلع نافوسك َنَح امو

 اذاو ثعبلاو توللاوه ءاشنالاو ليدبتاانال ملاصلا لمعلا ىلع ضيرحتلاوهو ةذئاف
 ةدملالوط ىلع ناسنالا لك الا ىنذيف دحا هماعي الو نامزالاف اهقاو كلذ ناك

 لاقو ردق

 اونوكتملو ىلوالاةقللا ىا 7 ىل والا ة ًاشنلا ملع دقلو © طر 8# ةدءلادادعا ٠ نع لغشالو ْ

 0 نيناموا هين ع ان يدر نثبي نويكتش حاولا ىلا لاحالا مكي انمسقلاقبو مكنلكن وتومت تول

 ١ ريخكرب رعب ىلا و مككلم ( مكلاثماٍلدبن نا ىلع ) نيزحاعب (نيقوبسمب نحن امو) كلذ نم رثكاوإ لقاوا ةن-نيسمخو ا

 ىف لاهو نيعالاقرز هو>ولادوس نوفر هلال ةروصو ( نواخ ةال ايف ) ةمايقلا موب مكقلخم (يتشننو )هلل عوطاو يكتم

 ' (ىلوالا ةأشنلا) ةكملهااي(ملعدقلو) رانلا ىهون وقدصتالاهف نوملاعتالاهف م ك>-حاورا لءجيلاشو ريزاتخلاوةدرقلاة روج



 نك ان . < "يطا

 و

 لوس امتسلفااهناذ ىرتالا اقتلاع رد اهيلعزدق نم نا قوت 0
 *# نوثرختام مجأرقأ #9 سايق"اةخت ىلع ليلدهيفولاثملاقبسو ءازجالا صيصختو داوملا
 ءاثنول ## نوتبنملا 5 نوعرازلا نما #9 هنوتبنتا# هنوعرزت مآ #9 هبح نورذبتا
 ىلعوا هيف ؟داهتجحا ىلع نومدنتو ا نوبل 6 ن وهكقت ملظف ])# اهشه 4 اماطح هانلعملا |

 ريعتسادقو ةهكافلا فونصب لقتتلا هكفتلاو هيف نوئدحتتق ىصاعملا نم هلجال متيصاام

 نومزلا © نومرقملاثا #9 لصالاىلع متالظفو ريمكلاب ملظف'ئرقو ثيدحلاب لقتال
 ماهفتنالا نع انا ركبوا كرف مآكفلا لم افررا ةلالهل نوكل ماوأ انتشال هلآ

 نودود<ال نودود#وا انقزر انمر>  نومورج# موق 43 نحمل 2

 مككداعا ىلع ردآق ىلإ. .ىا 25 نوركذتالولف 9 ةمايقلاءوب ةيناثلا ةأشنلل ريرقت هيفو أيش
 ىلاعت هللا ركذامل 5 نوثرحتام مت.أرفا 9 ىلاعت هلوق * ةيملوا كتادتبا ىلع تردق اك ظ
 اروما ركذو ءاقيلا نال قزرلاهدع ركذ ةيئادحولا لئالد نم هيفامو قآلاءادّسا ||
 اننح اييترت هيئرو بورششملاو لوك ألا حالصا هب امو بورمشملاو لوك أملا ةثالث ||

 اهب ىتلا رانلامث ءارقسالا هب نال بؤ رسشلاهعبتاو ءاذغلاوه هلال الوا لوك ًالاركذف |
 اضيا هلال ءاملا بورسشلا نمو لصالا وه هنال بلا لوك ألا عاونانء ركذو حالصالا

 ع

 متارفا هلوقف ةيذغالا رثكا حالصا اهب نال رالا تاطصملانم ركذو لصالاوه |

 هنوئيتىا © هنوعرزت مأآ # رذبلاهيف نوقلتو ضرالان ء نوريثتام ىا نوئرحتاف اذ
 كلذ متلعف ماا ءانعم # نوعرازلا نحن مآ #9 هقوس ىلع موهيو دتشي ىتح هنؤثنو ||
 ناك ناو ىلاعت هللاريغ د>ا لعشغ سبل ليئسلاىف بلا داما ناىف كشالو هللاما ||

 رذبلان م هيف نوقلتو هنوثرحتام ىنمي *# ءابلعجل ءاشن ول #9 سانلال مف نم رذبلا ءاقلا ||
 باوجوهليقو هريغالو مطمىف هب عفتنيال اهشع لبقو هيف ححقال انرت ىا اماطحإل |
 اذهىلع هللادرف انريغ لمش الو انلعشال اعرز ريصي هسفمب وهو هثرم نمي لوش دئاعا |

 هسفننع عقدي وهوا هظفح ىلع ما نوردقت لهف اماطح هانلعجل ءاشنول هلوقب دئاعملا |
 هظفحو هللا نذاب الا سيلت اف الا عفد نا ىف دحا كشيالو هدصت ىتلات اف الا كلت هسفنم 1

 مكتاقفنىلع نومدنل ليقو مكعرزف مكب لزن امم نوبجت" ىا ** نوهكشت متظف## ||
 نوموالت:ليقو ةيوقءلا كلت تح وا ىتلاىصاعملا نه مكشم فلسامىلع نومدنن ليقو ||

 فذدف ,نولودلو ئا  نومرغمانا 8 تافام ىلع ففهلت وه ليقو نونزحم لبقو |
 سابع نبا لاقو انب عقومل ةانعم ليقو ضوع ريغ لاملا باهذ مرغلا ىنغمو لوقلا [!'

 همس 0س سس مع ع م مصصخ

 دع يع ب ب عجم بدي سي سمج بسيد :

 انمرمغانا ىنملاو ةدئاف ريغب مهلاوما باهذي اويذع مهنا ىنمي نوبذعمل امهنع هللاوضر
 ىنعملاو نوعون#“ ىا 3 نومر#< نك لب 0 ضوع ربغل بهذف هارد ىذلا بجلا .

 نوب راحت لاَشو انعورز ةقفثم انهر> )َ نومور#

 از مهلهج ثيح سايقلا 2 ليد هيقو ايْناَث هيلع عتتم لع ءود ىلع ردقن م نأ ( نو دئالوف)

 نم هنوثرحلام ( نوثرحت «ةعقاولاةرو-) ام مت ارفا ) ىلوالا <26 1 رذ+ ىلع ىرخالا ةاشنلا سايق

 ضرالان وريثتى ا. ماعطلا
 متا) رذبلا اهيف نوقلتو
 هنودرت وهنو تشن (هن وعر
 (نوغرازلان< ما ) اناس

 ال ثيدسلاىفو نوما

 تعوز 'مكمسحا ناوقب
 ءاشنول ) تثرح لقلو

 يشه ( اماطح هاا

 متاظف) هكا ردا لقا رسسكتم

 وا نوجنأ ( نوهكشت
 هسق 3 نعل ىلع نومدنت

 ىلع وا هيلع مكفافناو

 ىتلا ىصاعملا نم. متفرتقاام

 (انا) اهلحا نمكلذب مكيصا

 ةكبونا اكااانا: نواف ىف

 ناوماولل* (نولنرا )

 نوكلهمواانقفناامةمارغ
 مارغلا نم انقزر كالهل
 ( نحن لب ) كالهلاوهو

 نوفراح (نومور#)موق

 نود ودم ال نودودحم

 ولو اناتالو انل ظحال
 ىرح انا نيدودج ا

 نوطنفف لوالا قالا

 مدا قلخ لاقنو تاهمالا

 الهف ( نوركذت الولف )
 لؤالا قاسلاب نوظعتت
 رخالا قالا اونمؤتف

 ( نوثر اما تلارفا )

 (ملا )بولا نمنو رد
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 0300 جرس 2 0 ١ متنا ب اصلا بذعلاءاملا ىا (نويرزثك ىذلاءاملا منا ًارفا) اذهانلع

 .الهف ( نوركشت الولف ) 0 ا ل ( احاحا هانلعج ءاشنول ) انتردَش (نولزنملا نما ) ءام بذعا

 ١ ةقلعمنيتامح ىلع ةلخادتناك اولنال انه هنمتعزنو اماطحمانلعل هلوقىف وا باوح ىلع ماللا تلاخدو نوركشت

 .ثيح نماقافتا طرعشلا ىنعم اهفىرساماو اهلثم ةلماعال و ناك طرسشلل ةصاخم نكت ملو طرسشلاب ءازجلا قلعت ىلوالابامهبناث
 هذه تديزف قاعتلااذه ىلع اذعبطناهىلا امءاو> ىفترقتفا لوالا عاتتمالعنتما ىناثلا نا اهيتامحىنوعقمىف اهتدافا

 ! عامل ظفنلا ن ظفللا نع هطاقسا, لاب ملهعقوم 174 + ريشالو كلذ ؟نورشعلاو عباسلا ءزجلا) ىلعالعن وكت ماللا

 / * نزلا نم هوقلزتاتأأ #9 برشا هميم «نوبرشق ىذلاءاما ار فأ 99 || كح ىداستو هيدحا لك
 6 ن ولزنملا نحن ما# 00 هؤامو ل نزملال قو 3 ايا لا اال هباساو _

 وا ال 86 اجحاجا هائلعح ءاثنوا © ماهفتسالابةقلعف ماعلا نعي تن اكناةيؤرلاو انرده 03 0 55

 نءتامو طرشلل ضحتامباو> نيب ةادافلا ماللا ف ذحومفلاق رحب هناف جالا نم 3 0 0 بح
 مها نوكيو هناذل دصّهام صيصخت واه 8 ءاقتك الا وا هناكع عماسلام 1 5 ) 00

 حتأرفأ 1 0١0 لا نع لاا © نوركشت :الواف 9 دك تلا ديزايءصاهدقفو 0 00
 ركاب 6 نوئشنملا نما 0 مأشنا ١ 5 نوحدش © نوروت ىلاذرإلا 35 6 00 هيا ىف

 ثعبلا سعاىف ةرصيت # ةركذت 9 دانزلاران انلعج  اهانلم> نحت © دانزلا اهنم ىتلا نا 9 ةلالدنل 8
 ماهح رانل اجذومئاوإ اريكذتوا مالظلافوا سي ةروسىف ىماك || ” 3 مدقمموعطملا م
 ءوقازتا ماا نوبرسشت ىذلاءاملا متًأرفا © عرزلاىف عيرلانم هبلطن انك ىذلا انمرح ] ن. عصاو دشا هدقف ديعولا ناو بورمنملا
 هيلعردعبال ىذلارطملا لازتاب مهب ١ همعت ىلاعت هللا هركذ «؟نوازنلا نحن ما نزملانم | اتصانا بورسشملانالبق

 اذهلو مومطملل امبت هيلا ليقو ةحولملا ديدش سابع 8 لاق # اجاجا هانلعح ءاشنوا # لجو نع هللاالا
 مأرفا 8 مكيلع هللاةمعن يخل *نوركمت# الفا ىا 4 الولف 9 هبرشنكم ال ارم ةبا ىلع موعطملاة يآ تمدق

0 3 اهترهش ا 11 8 ديزلا نم نوحدش 0 *6 نوروت ىلا رانلا رانلا حتأرفا 0 ب
 1 

 1 98 اه 5 عل 0

 ليقو ناتبطر اهو رانلا امهنم حدقت نانرح“ اهو رافعلاو خرملاىهو راذلا اهنم حدقت اهمنوحدش (نوروت ىتلا

 ىع # اهانتلعح نحن تؤؤشنملا نحن ما © رانلا هنم دقوت ىذلا رشا  عيمج دادا
 منهج راث اع ركذ رانلاءذه قارلاىأر اذا ىربكلا رانلل ىا © ةركذت 8 ايندلاران
 هللا ىضرةري سه ىبا نع © ق ) نمؤملا ا ظمتب ةظعوملبقو هءاقعفاخمو هللاىتخف

 1 عم ءزج نودقوت ىتلاهذه ؟ران لاق ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر نا هنع

 نيتسوةعستب اهلع ياو اهنكلا ل ةناكل تناكناهللاو اولاق هج ران نه اهويع نيالا لفك

 نيرفاسملل ىنعي  نيوقملل © ةعفنمو ةغاب ىا 86 اعاتمو 3 اهرح لثم اهلك ازج مت ) ةقورطلاو لحفل

 (ىوقملاو) (ةركذت)رانلاىا ( اهانلعح نحن)ءادتءااهل نوقلالا (نؤشنملا نحت ما ) دانزلااهنم ىتلا(ا رج مأشنا

 نوركذيو اهلا نورظ اق ا وللا اهلا ةج احل ابانممعو شاعملا بابسا اهم انقلع ثي> منهج رانل اريك ذن

 نما) بذعلا ءاملا(هوقلزن[ ) ةكملهااي ( تأ ) مكن دانجو مكباودنوةسنو ( 0 ري ل '

 (اح121) بذعلا ءاملا ىنمي ( ءاتلتج ءاغنول ) ع اال مكيلع نوازنملا ن< لب (نولزتما نحب ما ) مكيلع باححملا نم ( نزملا

 ريغد وع لكنع نوحد# (نوروتراانليأر ارفا) هباونمؤتقهتيوذع نوركشتالهف ( نوركشتال ولف ) اقاعزاخلاماىم

 نوقلاخا ( نؤشنملا نحن ما )رانلا. ةزميش ( اهترجش ) متقلخ «ماعنا) ةكملهااي( مت رمحالا رجخشلا وهو بانعلا

 ةرخ الارانل . ةظع( ةزكذي )رانلاهذه (اهاناعج نح)

 دانزلا نم اهنوج رخو
 نبدوعل حدف برعلاو

 رخ الاىلع اهدحا كح
 دنزلا ىلع الا نو_كبو



 ع

 تلخ نيذللوا رفقلا ىهو ءاوقلا نولزني نيذلل 0 ةعفنمو 4 امور
 كير مساب جسف 9 اهتكاسنمتلخاذارادلا توقا نه ماعطلا نه مهد وا نموا مهن ماب

 ميظعلاو 000 ءوشلا مسا قالطاناف هركذوا هع“أ دب عيستلا دحأف 6# ميظعل

 للامهات انا عئادب نه ودعا عبستلاب ىمالا ب.قمت وب زلا ع

 ركشللوادمعن طم ىف مه سما نه يجتلل واهتمعنل نورفاكلاهتبنادحول نودحالالودبامع 1

 مسقأفوا مسقولا جاتحي نا نم عضوا مالا ذا < مقاالف ف جنلا نه ءاهدعامىلعا ّْ
 5 ةحش عبشا و ًادتبلا ف ذغ مسقا 1 دف وا ماعيالثا .هل وقفاك دكأ اتلل ةديرنمالو

 6# موجتلا عقاوم # هيلع مسقللا فاق ماعلا درالف وا مسقالف ةءارق هيلع لديو

 رثؤ» دوجو ىلع ةلالدلاو اهرثا لاز نم اهو ىغىفامل براغملا صيصختو اهطقاسع

 اهلوزنتاقوا اهءقاومو نأ رقلامو# موختلا لبقو اهيراحتو اهازانموا هديئاتكوزإال .

 هنا ىنعملاو نارمعلان ه ةديعبلا 0 و ءاوقلا ضرالاف:لزاللا يرق وأ 1

 ليللا اهتودئوب مناف معقملا 1 كلا مهعفتم ناف رافسلاو ىداولا لهاا عفش

 تن لوق اذه عفانملا ند 0 لاضلا اهب ىدتهيو عابسلا برهتل

 جطلاىف اهب نوعفتتيو دربلانم ا نولطصيو ةلظلاىف اهب نومتقسا نيذلانيوقلاليقو | ْ

 لاملانم هولخل وقم ريقفال لاه دادضالانمىوةملالبقو مفانملا نم كلذ ريغولا نشل ظ
 اعيمح ءاينغالاو ءارقفلل ةعفنمو اعاتم ايف نا ىنملاو ديرءام ىلع وقل وقم ىتقلل لاقو | ٍ

 هنرادقو هّننادح و ىلع لدبام هللاركذ أ 4 ملظملا كبد مهاب 5 00 ا 20 ا :

 لكل اباط> .نوكينا زوو ماسو هيلع هللا ىلص هين بطاخ قاخارئاس ىلع هماعناو |
 وك سلال قا تأ كير ممل عج كراج لاقف سانلان 7

 0 نع هلوق## ميظعاا كبر تاذب سف ىنملاو تاذلاىنمب نوكي مسالا هتفص ىف ||

 اهلصا ىلعال لليقو ةدكؤم ةلدالو مسقاف ءانعم نيرسفملارْثكا لاق *« مقاالف# ||
 اويذكت الف ءردقتو ىهنلا اهانعمو مدقتام ىلا عجرت انا امدحا ناهجو اهانعمىفو

 نا رقلاف رافكلا. هلاق امل درالْنا ىناثلا هح ولا ججحلاو ملا نم رئاماودلا ا
 لاقف مسقلا فنأتسا مث نولو#ت اك صمالا سيل ىنعملاو ةناهكو رعشو رح هلا نم

 كئاقلال وقكوين ىنالا اهانعم انعغالنا لبقو رافكلالوقل ةححال هتلاوال ىنمملاو مقا

 لاق # موتا مقاومب ف لاؤسلا نع ىبنلاال صمالا يظعت ديري وهو ىرج ام لأستال |
 ليقو اقرفتمماسو هيلع هللا لد هللا ل وسر ىلع ل 0 هناذ نا رقلاموجن داراسابعئبا !

 ةمايقلاموباهراشتناو اهرادكتا قو اهلزانم داراىلقو اهطقاسمو موحنلابراغم دارا ||

 وا مهتوطب تلح نيذلل وا رفقلا“ ىو ءاوقلا ىف نيرفا_سملل ) نيوقملل 1 همحقلمو «اناتمو) ا 1

 نال نوتات حتأرفا لاقفناسنالا قلخ رز كذا ادب ابنك اسوة تلخااذارادلا توقا مهلوق ند ماعطلا نم مهدوازم

 م 2 ًارفا لاقف ماو «ةعقاولاةروس) هماوق هب 686 6 --1 ١ "6 [-- ملا 6 ىلع ةشاس هيف ة : ءنا|

 هه نيش اع مغ رو

 ءاملا وهو هلع برشو

 رانلا وهو هب يخي امب مث
 عومجب ماعطلا لوصحت

 ةهنع ىنغتس الو ةثالثلا

 عبسف ) اح مادام دسلا

 امعكير هزتف ( كبرمساب
 عمتسملا اها هب قيليال

 مسالإاب دارا وا لدتسملا

 ركاذي حبست ىا ركذلا
 ةفص ( ميظعلا ) كير

 هيلا قاضملل وا ىفاضملل
 مظعلا ىبر ناحبس لق ليقو

 كاز 11 ذل اع رك ني اخو

 اهولعجا لاق ةياالا هذه

 « منقأ الف ) مكعوكرف
 ةدب له الو مسقاف ىا

 الثل هلوقىف اهلثم ةدك وم

 'ئرقو ب اتكلا لها ماع
 مسقا انالف ءانعمو مسقالف

 تلخد ءادتسالا مال مالللا

 ز د م ةلمح ىلع

 فدح 5 مسقا اا هو

 نوكت نأ حتبالو ًادتملا

 اهقح نال مسقلا مال مالللا

 ةدكّؤلان والا ام نرّشنا

 اهطقاسمب (موجنلا عقاومب )
 ىلعوةز+ عقومامراغمو

 د3 ىلاعت هل لعلو

 كير 0 مهداز ىنف نيذلا رفَملا ىهو ءاوقلا ضرالاىف نب رفا لل ( نيوقلل ) ع ( اعانو )7

 ( موتا عقاومب) مسقا لوش ( م | الف ) ميظعلا كبر ديحوت رك ذا لاَغبو ميظعلا كبر مساب لصف ( ميظعلا :

 ةدسحاو ةلج هلزني مو اموجم اموج مالسلاهيلع دمع ىلع نآرقلا لور ١
 و.



 - ةكتالملاواةيظعةم وضخ الانفابرغلا 44 157 نس ىلإ موهتلا (نورشملاو مباسلا ءزلا) تطحن اذا لبا
 | هنالوا ةفوصوم تادامع

 لوزنو نيدجهتملاءايقتقو

 مظعتسا واهعقا وع مسقا كلذإف
 وامسقل هناو) هلؤقب كلذ
 ضارتءاوهو (ميظعنول

 ضرتعا هنال ضارتعا ىف

 هيلع مسقملاو مسقلا نيب هَ

 نا رقل هنا ) هلوق وهو

 وا ىحيج نسح (حركا
 7 8 عفانملا مح عافت

 نولعت ولب ضرتعاو هللا ىلع

 ىف) هتفصو فوصوللانيب

 ظوفحلاحوللاىأ (باتك
 نانع نوصم (نونكم)
 ريغ نم وا لطابلا هيأ
 علطي ال ةكئالملا نمنييب رقملا
 ةهسعالا ) مهاوس نم هيلع

 عم ن٠ ( نورهطللالا

 بونذلا سائدا سائدالا
 ةلمخا تلعج نا اهريغو
 وهونوكمداكل ةفص

 ةفص انددح نأ حوللا

 نا شالا تملا نآ ذل
 ةراهطلا ىلعوه نمالاهسع

 ندا ركل سانا 1

 نا رقلا ىنمي ( هناو )
 ) مظع نوملعتولمسقل 0(

 الف لاو نوقدصت ول

 هاوع منكأ لوه. ميقا

0 
 ترك ذ ىذلاوهناوتادغاا
 نوملعتول مظع مسقل

 7” ا

 ةلالدلا نم مسقلاىف ال © مظع نولعتول مسقل هناو# عقومب ىئاسكلاو ةزمح ًارقو
 دابع كرييالنا هتمحر تايضتقم نمو همحر لا طرفو و ةر 01 را 000 لا ا 1 و ةحرلا ل ذو كلل لآو ةردقلا طع احا

 نولعتاولو هيلع مسقملاو. مسقلا ني ل غرادعا نان .صارعا قد زكا عا هر علت

 لوصا ىلع هلاقشال عفنلا ريثك © ميرك نأ ر قل هنا #9 ةفصلاو فوصوملانيب ضارتعا

 © نودكم باتكف #9 هنج ىف ىغرم نسحوا داعملاو شاعملا حالصاىفةمهملا مولعلا
 ن٠ نورهطملاالاح وألا ىلع علطبال 86 نورهطملا الاهمبال 8ظوفحلاحوالاوهونوصم

 نوكيفثادحالان م نورهطملاالا نآ رقلا سميالوا ةكقالملا مهو ةيناوساتارودكلا
 نورهطملاو نورهطتملا ئرقو رفكلا نم نورهطملا الا هيلطنالوا ىهن ىنمي ايفن

 اذهزبق © مظع نولأوا مسقل هنإو © مجرلادنع نيطايشلاعابتاىف اهعقاوم لبقو

 مظعمسقل موهتلاعقاومب مسقلان ا ىنملاونآ رقلا لوزن موجتلا عقاومب دارملانا ىلع لدي
 ضارتعا هناليقو هتمظع اولعافىا نول ول ىتممل يق وكلذب متعفتنال هتمظع نولكنول ظ

 ىا 5# ميرك نآرقل هنا © مومتلا عقاومب مسقأف ىنملاو هيلع مسقملاو مسقلاني ظ
 هنال مركم زب نعىا ميرك نآ رقل ماسوهيلع هللا لص دمم ىلع لزتا ىذلا باتكلانا |

 ىطعيناهنأش نم ىذلا ميركلالبقو ملسو هيلع هللاىبص هنن ىلا هبحوو ىلاعت هللامالك
 ركلاليقو نبدلاىفق حلا ىلا ىدؤت ىتلا لئالدلادبفب هنال امرك نا رقلا ىسوريثكلا
 مكمحلا و ملعلاو نايبلاو رونلاو ىدهلا نم هيفدم حيا يركن رقلاو دمحي امل عماجمسا

 ه. ىوقتيوهنمدفتس بدالاو هب معو ميتم لوس ميكحلاو ةقددؤأاناو هبل دتس هيقفلاف

 3و ريغصو ريبكن مظف# وهلانب د> لكن الا ركىعم ليقوهنم هلع لصاباطب ملاعلكف

 نوهيو نوءماسلاهمأسي ارايصر ركاذامالكلا نا لبقو بتكللا نم هريغ فالخم ديلب و
 ةذكب قلخمالو ةوآلتلا ةزثكب نووءال رك زبرغ نارقلاو ناذ الا هلمتو نيعالاف
 نهدلادبا قبب ىرط .ضغ وه لب ةئسلالا ىلع لقثبالو نوءماسلا هلي الو دادزتلا
 نم ظوف#لا حوالاف ىلاعت هللادنع روتسم نوصم ىا ؛6 نونكم باتكىف  كلذك

 | طوقحنوصم نونكم ىنم.و فلا باتكلاب دارملاليقو ءوسب هلانيزا نم ناطيشلا
 | نونكلا باتكلا كلذ ى) # هسميال © عكا لوالا لوقلاو فيرحتلاو ليدبتلا نم

 ثادحالاوبوئذلاو كرمثلا ن٠ ةراهطلاب نوفودوملا ةكئالملا مهو *# نورهطللاالا
 ةداتقو هيلاعلا ناو ريح نب ديعس لوق وهو سناو سابع نبا نع لوقلا اذه ىورب

 فلا ناتكلاب دارملانا نءىناثلالوقلاىيعوةرربلاماركلاةرفسلا مهلقوذيز نباو

 دوهلا نكمكنا ىهني سابع نبا ناكو كرسثلانم ىا نورهطملاالا هسّيال ىنعم ليقف

 / ءائعم لبقو هب ندا نم الا همقتو همعط دجال ءارفلالاقنآ رقلاةءارق نم ىراصنلاو
 تابانْغلاو ثاد_ءالانه نورهطملاالا هسميال هانعم موق لاقو نودحوملا الا هورَسال

 ىلح ئندححلل الو: ضئا_كل الو ندا زومال اولاق ىهن اهاتعمو ىتن ةياالا ىهاظو

 (قلا) اذهلو بوتكم ظوفحلاحوالاىف ( نونكم باتك ىف )نحف رش ( مجركنا رقلهنا ) نوقدصت ول
 نأ رقلاب لمعيال لاّدبوةكتالملامهف بونذلاو ثادحالان م ( نورهطملاالا ) ظوفحملا حوالا ىنإ (هسمال) مسقلاناك



 تيفال رس قب هيا"

 نا

 مهل رافغتسالاب مهريغوا مهسفنا ىا نورهطملاو هرهط ىنعع هرهطا نه نو رهاعملا 2

 هك رالتعت وهو نا رقلل ةعباروا ةثلاث ةفص 6 نيملاعلا بر نه ليزنت 8 ماهلالا 9
 *نونهدم تا ) 838 نا رقلا ني # ئيدحلا اذهفأ 9 اليزنت لزنىا بصنلاب 'ئرقو |[!

 نولمتو © هب هان واهتهيقيلصتالو هيناح نيلي. ىا مالا ف نهد ن 0 ؛ نوتواهتم |

 ءاونالاىلا هنويسسنت ثيح هحنامب ىا * نوبذكت كلا #9 مكقزر ركشىا # مكفزد أ

 لاق هبو ملعلا لها رثكاو مساقلاو ملاسو سواطو ءاطع لوق وهو هسمالو فيتتملا ٠١
 ,ىبان هللادبع نع ًاطوملا ف كلام ىورام هيلعلدي ءاهقفلارثك او ىفاشااو كلام ا ٠

 ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر هبتك ىذلا باتكلا ىف نا مزح نب ورمع نب دمحم نا
 الوصوم ءاحدقو السم كلام ه>رذأ اىهاط الا نأ رقلا سمالنا مزح نب ورمعل | ٠

 هيلغللا لص هللا ل وسر نا هدج نع هينا نع مزح نب ورمع نب دق ن رك نا ع
 نع هدتس ىطقرادلا يورو لاسرالا هيف عحلاو اذهب نعلا لها ىل بتك لسو

 دارملاوهاط الا نآ رقلا سميال ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هبا نع ملاس |

 | هللاىلصهللالوسرنا ىور ام عاستالاو راو+ابرقىلع ان | رق هاعت فما نأ رقلاب |

 دانحو م ك1 ١لاقو ىمضملا هيداراو ودعلا ضراىلا نا رقلاب رفاسن نا ىبن ملسو هيلع |

 عضال ناك اذا تلق ناف هفالغب هسمو ىدملا لو ىتملاو ندمملل زو ةفيتحوباو |
 ةكئالملا هنو رهطملاالا هسعالنم دارملاناو ظوفحلا حوللاوه باتكلانم دارملانا ||

 ىفاشلال وقعت فيكف رهطتلا نم نورهطتملا الا هسعال لاقل ث د! ىنن دارااناكولو |

 ىلع هلمح ةي الا رص نه هذخا ىهفاشلان ا لاق نه تلق فوصملا لم نروخال عصتالا
 نم هذخا هنا لاق نهو فعضملاوه ٍباتكَلا ن« دارملانإب لوقلا وهو ىناثلا ريسفتلا |

 ةناهتسا عون رهط ريغل سملاو يطمتلا ىل لع ةلاد ةفص رهطب سملا لاق طابتسالاقيرط ا

 و ميركلا فدحملا ةرشابع قرليال اذهو |١
 ىأ نأ نقلل ةنع # 0 0 1 ىلاعت هلوق * للعا هللاو ثيداحالا نه ||

 رودقملل لاَقب ةغللا عاستا ىلع اليزنت لزنملا ىعس نيملاعلابر دنع نم لزنه نآ رقلا
 هللالاقف ةناهكوا رحسوا رعش نا رقلا نا لاقنم ىلع در هيفو قلخ قولؤلاو ردق |

 نأ رقلا ىنمي # ثيدحلااذهمفا لجو نعهلوق#نيملاعلا بر نم ليزنت نا رقلالب ىلاعت |
 نورفاك لبقو نوبذكم سابع نبا لاق 6 نوزهدم #9 ةكم لهالي ىا # ملا |
 ىهاظلا ينال ا ىلع لطابلاف ىرجلا ناهدالاو قفانلاو باذكلانهادملاو نهدملاو |

 نوامجتو #رفكلاو بيذكتلاب حرص ناو. نهدم 0 ليق مث هلصا اذه | ٠
 هذهىف نسبا لاق 6 نويذكت مكلا ف نأ رقلان» مكيص مظح ىا ؛ مكفزد َ

 نيرسفملا نم ةعامح لاقو بيذكتلا الا هللاب اك نم دا 8 دبع رسخ ةيالا
 ءاونالاب ءاقستسالايف اذهو مكيلع هللاةمعنب ىا نوبذكت مكتا كركش نولعجتو ءانعم |
 هللا لضف نم رطملاكلذ نوربالو اذك٠ 1 انرطم نولوش اورطم اذا اوناك 8 كلذو ||

 ا

 مالنا هليلدو ةئسلا نم هذخا هنا م

 «ةعقاولاة روس,

 ( ليز ) هنم كك وقكملا

 ىا نأ رقلل ةعبار ةفص

 | نلاتلا نررف) لون
 لزت هنال ردصملبفصووا

 ليزنت هسفن ىف هناكف

 ضعب ىر#ىرجح كلذاو

 ليزلا ىف ءاح ليقف هناعما

 وا ليزنتلا هب قطنو اذك

 ادتملا فذح ىلع ليزئتوه

 ا( كسلا ادق 1١

 (نونهدم ملا ) نا رقلا

 ىف نهدي نك هب نونواهمم
 هيناح نيلي ىا ىمالا ضعب
 هبانوام هيف بلصتيالو

 مكلا مكقزر نواعو (

 ركشنواغحنىا (نوبذكت

 برذكتلا معضو ىا ركشلا

 ةءارق ىو ركشلا عضو

 ىهو هنع هللا ىضر ىلع

 هللا ىل هللال وسر ةءارق

 ؟ركشنولعجتو ملسوهيلع

 نولمحنىا نويذكت مكلا

 مكان رقلا ةمعنل كركش

 ( ليزنت ) نوقفوملاالا

 ) نيملاعلاب رند 0( ملكت

 مالا ةلاةللغ د ىلع

 6 ثا ا اذهفأ 0

 ميلع 1 رَش ىذلا نأ رقلا

 2ك هيلع هللا ىلص ده

 ةكخم لدصااب ( ملا 0

 هنأ 0 0 0



 11 - نو ريشا وعباسلا ءزملا)

 || كرت نوذكتو هينوي ذكتمكنا 0 ةلاةمعتل رك ناولعح و ىا را ىرقو

 ْ ىلا لازتالا ب سن نف بيذكتلا مكقزر اع 1 رك عا مكقزر نولءجتا مهل ليقف ميياع

 ١ لذي نوامجتا ىنعملاو نا رقلا هب ءاحاع نك 1 0 هللاقزرب يذكدقف مهلا
 ال | | | لص لاك ىهحلا دلاخب ن دز نع ( ىف ) سدكتلا ركشلا
 | سانلا لع لبقا فرضنا اف ليلا نم تناك ءامس رئا ىف ةيبيدحلاب عبصلا الص ملسو هيلع
 ]| ىدابع نم عصا لاق لاق ملكا هلوسرو هللا اولاق مكبر.لاق اذام نوردن له لاسقف
 || بكاوكلابر فاك ىبنهؤم كلذف هتمحرو هللالضفشب انرطم لاق نم اماف رفاكو ىب نهؤم

 أ هيفو ملسم هاور بكاوكلاب نءؤمىبرفاك كلذف اذكو اذك ءوئب انرطم لاق نم اماو
 الق ةي الامن تلف دازو هانعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سانع نبا نع
 | ةريره ىبا نع هيفو نويذكت مكتا مكقزر نولعجتو هلوق ىلا موجتلا عقاومب مسقا
 الا ةكرب نم ءاعسلانم هللالزناام لاق مل“و هيلع هللاىلص هللالوسر نع هنع هللا وخر

 ةياورىفواذكو اذك بكوكلانولوقيف ثدغلا هللالزني نيرفاك ا سانلا ن٠قيرف جحا :

 | ّللاىلص هللالوسر لاق لاق هنع هللاىغر بلاط ىنا نب ىلع نع اذكو اذك بكوكب | تلت ليقو هب نوبذكت
 ''اذكو اذكءونن انرطم نؤلوقت ع لاق نويذكُت مكنا مكقزر نولعجتو ملسو هيلع ايقسلا مهيسنو ءاونالا ىف

 ظ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرذا اذكو ذك كرك اون قواذكو اذك مب 1 ىا رطملا قزرلاو اهلا

 طفلا ذآ ولا لاول لاق يكوكلا ءوذلاو *رطم ثا ىا ءاعمرتا ف هلوق“ بيرغ مكفزريام ركش نولعجتو
 ااا ول ف العلا تلت ملظو ضبن اَذأ ءان لبقو باو دوت لزاما لك 3
 ةلم نع جرخم ناميالا لصال بلاس ىلاعت للاب رفك هنا اهدحا نيلوق ىلع اذك ءونب | ”2:-“ تا 0

 ْ . ملا ىلا
 || ناك اك راعملل "يشتم ربدم لعاف بكوكلانا اًدقتعم كلذ لاق نِعث كلذو.مالسالا مومن ىل

 اذك ءونب اثرطم لاقول اذه ىلعو ثيدملا ىهاظ وهو ىبفاشلامهنم ءالعلا ريهاج هيلا

 0 رطم انا هدارصو هل تاّقيم ءولاناو هتمح رو هللا نم رطملا داحما 9 داعم وهو اذكو

 | ىلصلاب 1 2 0 متل لعف ىذا دصش 0 80

 ا ا ّ دارا اعاو ا علا كلت 100 اوف ا ععوقو دعلا

 ||| ةيهاركىف اوفاتخاو هيف رفك الزتا> اذهف رطملاب هللا ىتا مت اذا هنا ةداعلاترح ىذلا
 | ةلك اهلا ةهاركلاهذه ببسو ميرحتالو اهف مثاال هيت ةيهارك اهنا رهظالاو اذه

 كلس نمو ةيلهاجلا راعش ن٠ امنالو اهلئاش نظلا ءاسيف هريغو رفكلاَريب ةددرتم

 لاك قدسلا رثك رفكلاباداّرللان ا :ثردحلا لطا'ليواتىف ناثلا لوقلاو مهكلسم

 | لكاوكلا ريبدت دقتعنال نهث راج اذهو بكاوكلا ىلا ثيغلا ةفاضا ىلع هراصتقال

 قيرف عصا الا يالا نم هللال زنا ام ةربره ىنا كيدح ليوأتلا اذه 7

 ا لقاك هل وق * لعأ هللاو هل ىلع لدن اهم هل وف نب رفاك م سائل ١ نم

 ( الولف )

 ظ

 ظ بهذ ىذلاوه لوقلا اذهو ةرقك كش الف اذه دقتعا نش عر ةءاهاحلا ضع نالفلاءونلاب اذيقس

 ا
ٍ 

 ١
 ا

 ا
 ا



 نمل باطخلا (نورظنتذئنبح ماو ) بارششلاو ماعطلارمث(م وقلطا)ت 0 حورلا ىا سفنلا(تغلب ذاالولف)

 الولف ) نولخالونولقعت ال ( نورصبت النكلو م :م ) رضتحملاىلا ( هيلا برقا نو ) ةعاسلا كلت تيلارضح

 حورلا ىف و سفنلا نوذرت ( اهنوءحرت ) مهساساذا ةيعرلا ناطاسلا:ناد نم نيب وبرم ( نينبدم يغمتكذلا

 ضيضحتلا نيتي الاىف الواف نيزو-هقم نبوي ريغ ملا ( نيقداص منكن ) موقلخلا غولب دعب دسجلا 0

 موقلحلا تغلب اذا اهنومجرت ال ولف ا 37 5 0 انوعحرت هلوق اذو العف ىىعدتبا

 مكنم هيلا برقا نحنو 4ةعقاولا ةزوس) دك الل ةرركم ةئئاثا <44 ؟ةحأ كح الوانو نينبدم ريغ ملك للا

 َ ا | ب ما رج عل ب 2 دس

عل 7 ذو هنأ نا ا رقلاف 8
 تا ىأ ةيردلا# تحل 0 والان 5 هنأ 

 5 اننردق

 هللا ت - دا
 تاب ك1 ف مل 1 3 0 0 3 كلا اعا نيو ىا 0 نمنو» |

 ا

 ا

 ٠

( 

| 

 مكبلع لزئانا 'ى : كف | ظ ىرهم ام 0 كك دررس مال نر مالطالاببس ى ىوقاوهىذلا برقلاب ا ش

 1 : 00 ناد وغم نيكولعو' ةءايقلاءوي نييزيعىا ك نينيدم ريغ متتكناالولفإلل هيلع
 سفناانوءجر © اهنؤمجرت # داقنالاو لذلل تكرملا لصاو ةدستتساو هلذااذا !

 3 ا ذكوتلل رثركت ةعاثلاو ىلدالا 0 هيلع ضفحلاَو فرظلا لماع وهو اهرقم ىلا أ 0

 0-1 مكقذدناو 0 | لد اك نيبزحم نيكولم ريغ متنكنا ىنعملاو طرمشللا |١باوج ليلد ا هزيحىفامب ىهو

 تقلع ا : 02-2 |١ نوعج راالولف مكليطعتىف 4 كنا هناي اب مكي ذكتو هللا لامفا ؟دحج هيلع
 ىدؤإ 2 1 ًّ ناكنا ىا 0 ةملانم ناكنا اماف 8 موقللا !-هغولي دعب نادبالا ىلا حاورالا

 0 ةمح ر لاب رسسفو مضلاب جورف 'ىرقو ا هلك  حورف# نيا .سلان م قولا

 منا موقلطلا هغواب دسب || تولادنع م وقلما ىلا حورلاوا سفنلا ىا #8 موقلطاتغلب اذا # الهفىا # الولفإل |
 0 ل جرت ىتمتيملاىلاىندي © نورظنم ذئليح 9 تدلالهأ اي ىتن *لاو#

 مكلطتت ىف نيقداص م كهل برقا نحت و 9 ايش نوكلمت الو عفدلا مكتكال ىناطلسو ىسا ىلانورظنت
 تيعملا 0 0 ُ ا برقا هحور نوت نيذلا السرو ليقو ةيؤرلاو ةردقلاو ماعلا ىا

 ( ناكنااماف )دعملا ئدبملا نورمدبسالليقو هحورضبقل ةكئالملا نم هورمضح نبذلاىا نو رصبسالن كلو و

 ( نيبرقملانم ) ىفوتللا || ناين د نييساحم لبقو نيكولممىا 6 نينيدم ريغ ماكنا الولف #3 كلذ نولعتال ىأ
 جاوزالا نه نيشاسلا ند تغليام دعب هدسج ىلا تملا اذهسفن ,نودرت ىا 1 نيقداص متتكنا اهنوعحر' ِِ

 لواىف ةروكذملا ةثالثلا || نينيدم ريغ متتكنا الولف هلوق نعو موقلخلاتغاب اذا الولف هلوقنع باجاف موقلخلا
 هلف (حورف 0 واو ا الو ثعبال هنا نولوَش م سعالا ناكنا ىنعملاو اينو هلوق وهو دحاو باوحي

 حورلا (تقلب اذا الواف) | مكتكمي مل اذاو موقلحلاتغاباذا مكيلع زعإنم سفن نودرت الهف ىزاحي هلاالو باسج

 اك قلخلاتاقبط ركذ مث هب اونم اذ لاي ةقارضو كديغىلا الانا اولعاذكذ |

 1 ىلا 22 ل ؛؟ حورف )9 نيقباسلا ىنعي 6 نييرقملانم ناكزا اماف 9 ىلامتلاقف مهتاحرد نيبو |

 توملاكل» ( هلابرقأن حبو ) هسفن جرخم ىتء 6س 75 اخ واقل 6« نورظنت ذئنيح ) ةكملهااي ( متأآو) :

 كحل الهف ( الولف ) هلاو_عءاو تومللاكلم ( نورندت ال. نكلو )هلهانم( مكنم )تيملاىلا برقا ةناوعاو 3

 ( نيقداص متتكنا ) دسحلاىلا د جلا حور ( اهنوعحرت ) نيساحمو نزاع ريغو نيمولم ريغ ( نينيدم 5

 َْق مهل ةحارف ( حورف ) ندع ةنح ىلا (نيب رقملا نم ناكذا امأف ) نينيد.ءريغمكنا ١
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 ا مكتا من ةروسلا هذهىف مهالبق 6 107٠١ 5- نزلا رهو (نورسشعلاو عباسلا ءزجلا» ةثالثلاجاوزالا ن«ثلاثلا

 تال لواتكلا نولا كلا اهنا
 ةل بصلاو مي نم لزيف )

 اهيف لاخدا ىا ) 6

 ةراعشا تاي" الا هذهىفو

 ةلم هلك رن كلانراملا

 راكلاباضاناوةدخاو

 ريغ مهلال نيعأا تاحا نم
 ىذلا ( اذهنا ) نيبذكم

 ةرؤدشلا هده لنا

 نيقيلانم تباسثلا قا

 نافع نب نامت نا ىور
 ىلع لخد هنع هللاىضز

 تارقزا ةمحر لاعبو ربقلا
 ( نا_4رو ) .ءارلامضب

 رو.ةلا نم او>رخ اذا

 (ميينةنجو ) قزرلاشو

 اهيعن ىشال ةمانقلا موي
 باد انه ناك نا اماو )

 مهلكف ةنلا لها نم(نيعأا

 كل مالسف ) نيِعلا باكا

 ةنلا لها نم كلنماوكل

 مها و مهىما هللا ماسدق

 لها كيلع ماسإ لاشو

 نه ناك نا 8 ةنخلا

 لوك لا هلا ( نودكملا

 (ل افلا ) :تاتكلاو

 صمايلصف ( ميظعلا كير ممارس ) انناك انقباقح (نيقيلاقحوهل ) مهل انفصوىذلا ( اذه نا ) رانلاىف مهلوذد

 ةنحو 8 بيط قزرو 6 ناحيرو# ةمئادلا ةالابو موحرملا ةاي ببسلاك اهنال

 نه لا نيِلا بحاصاي *# كل مالنسف نيلا بادحا نه ناكنااماو # منت تاذ 4 ميعن

 :؟ نيلاضلا نيب ذكملا نم ناكنااهاو ف كيلع نولي كناوخا نمىا *« نيب" باد

 هبمهدعواام مهاب جواب اراعشاو اهنء ارجز مهلاعفاب مهفصوامناو لاعلا بادصا ىبنب
 اهناخدو راناا مون. ربقلاف دحام كلذو # يحج ةللصتو ميمح نع لزؤو

 قحىأ © نيثلاقح وهل 98 قرفلا ناشىفوا ةروسلاىف ر كذىذلاىا *« اذهنا ف

 هناش ةمظعب قرليالامع ىلاعت “ا ركذب ههزنف #2 ميظعلا كير مس عبسف في نيقيلاربخلا

 ةحارت-ا هلو ىا * ناحيرو ف ةحر للقو حرف هلف ليقو ةجارلاوهو حور هلف ىا

 نيب رقملا ند دد>ا قراشال ةلاعلاونا لاق مل ىذلا كارلا وه لقو قزر لقو

 هلو ىا ميعل ةنحو ٍِ هحور ضيقتف يشف ةنملا ناحير نم صغل قوي ىت> ايندلا

 نا_رلاو رانلا نه جاوعلا حورلا قارولا رك لاق ةرخ الاى اهلا ىذه ميعل ةنح

 كل مالسف نيِعلا باحصانم #4 ىفوتملا ىنعي # ناكنا اماو  رارةلاراد ناوضر
 نها اول مهلاف مهل متهمالف ىنعملاو مهنم دمتم اي كل ةمالسسف ىا # نيعلابادكا نم

 مهل ا زواج هللانا وه ليقو ةمالسلا نه ام 0 ىر كنا قا هللا ب اذع

 نييابحاصت لاش وا 0 نم مهنا كل ماسم هانم ليقو مهتانسح لبقو

 ناكنا اماو 8 نيعلا باحصا ن ه كنا كل ماسم

 لزنف 8 لاعشلا باكا مهو ا ءىا © نيلاضلا # ثعللاب ىا 6 نيبذكملانم

 ةمظع ران لاخداو ىا 0 مي“ ةلصتو 0 مح مح مهلدعإ يذلا ىا ل مي نع

 هنق ل ىا 4 نيقللاقح وهل 0 نيرضتحا 3 هصق نم 00 ا اذهنا © :

 هابل وال هللادعا امو صصاقالا نم ةرو_لاهذهىف كيلع هانصصق ىذلااذهنا ليقو

 كشالنيش هتنادحو ىلع لدب امث ركذامو ميلالا باذعلا نم ٌءادعال دعا امو ميعنلا نع

 لصف هائءم لكلا ءولج لا نع ميظعلا كبر هزيف ىا #١ ميظعلا كب ر مساب عسف وه هيف

 ميظعلا كبر ممساب جسق تازئامل لاق ىنهللا سماع نب ةبقع نع#هصايو ميظلا كبر 5

 ىلعالا كبر مءاعس تازن انو معك ريف اهولعجا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لور لاق
 هيلع هللا ىلص ىنأا عم ىلص هنا ةشادح نع# دواد 0 هح ردا دوج قفا ه ولم> لاق

 انا امو لعالا قر ناك هدو“ ىفو معظم ءااىبر ناس هعوكر ىف لوس ناكف ملسو

 داأمو نار ففرالا ههحر هنآ ىلع

 ىنلانع رباح نع هلو ع نسح ثيدح لاقو ىذمرثلا

 كيلع مالسف ليقو نيعلابادكا ن

 هجرذا ذوعتو فقو الا باذع ياا ىلع ىف

 لاق ملسو هلع هللا ىلد

 2( نم )



 دبا ةقاف هيصتمل ةليا لكف ةعقاولا ةزوس ارق نم ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا نع

 « ةيآذو رشعو عستاهياو ةيكم ليقو ةيدم ديدحلا ةدوسإو
5 

 ظفلب فصلاو رشملا ىف و انهه ركحذ # ضرالاو تاوعسلا فام هل عسل

 هعست نإ هلا دنسا ام ناش نه ناب اراعشا عراضملا ظفاب نباغتلاو ةماىفو ىخالا |] ٍ

 ىف اقلطم زدصملا ئغو تالا-هلا ىالتخاب فاتخال ةيليج ةلالدهنال هتاقوا عيجف |

 مو اكن جيستلا قاقحس | ىلع هقالطأاب رعشي هنا ثيدح نه غلبا لس رضاع

 ناب اراعشا .سوصن ىف هإ توكن لثم هسسفن ىدعم وهو ماللاب ىدع ااو لاح كا

 ا

 لاق لاق رذ ىبا نع (« م ) ةلا ىف ةخ هل تسرغ هدمحو هللانا_عس لاق نه |

 هللا ناحس لاق ىللاعت هللا ىلا مالكلا بحاب كربخا الا ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا 1

 ناتةيفخ ناتلك ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق ةرب سره ىنانع )» 5 0 هدمحو /

 ميظعلا هللان احس هدمحمو هللا ناس نمحرلاىلا ناتيسح نازيملا ف ناتليقت ناسا ىلع ||

 ماعا هللاو ئرادلا جك قف تيَدَح ا ثيدحلا اذه ظ .

 *« ةثامسجو با نو نع ععسلا و ةيدم ىهو ديد اةروس ريسفن » 1

 * افرح نوع.سو ةتسو ةثامعراو نافلاو ةلك نوءبداو عبداو 2 1

 تلا نما هه

 هللاهسا هريغو حور ىذ لك ىنعي # ضرالاوتاوعسلا ىفامةنلجس إف لجو نع هلوق * |
 عسل و هلال قيلال انعو ءوت م لحو نع هللا هب رك ءالاةملا عبستف ىلاعت |

 قطان هن 8 هعنأص ىلع هتلالد يح ليقف هيف اوفلتاداحو قطان ند ءالقملا ريغ

 0 مهلوق ىا مهحبح ' نوهقفتال د هلوق هيلع لدن لولب جو للقو يبست |

 وعدن الفا لاقىبر ةحر لاق ئهتشتام لاقفىبونذ لاقف ىكتشتامهل لاقف ةتوه ضر ىفدنع هللا ىشر دو
 هيف نمل ةيجاججالل لاق كتانب لا همقدت لاق هق لج احأل لاف كانا سانآلا لاقت ىضرسا سلسل

 ةلل لكىف ةعقاولاةروس رقم لوش ماس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر و قاف ةعقاولا ةروتسو ا ل نهتيما دق 9

 هللاوةعقاولا نمحرلا تبرتقا ؟ديدحلاةروس+ هللارك ذ ثالثلا 01/12  روسلا هذهىف سدلو ادبا 2

 ةيكمديدحلاةرو-# ملعا

 4 نورسشعو عسنت ىو

 ميحرلا ن رح رلا هللا مس (

 ضعب ىف ءاج ( هلل عت
 ىغاملا ظفلب عب عئاوقلا
 00 ظفل اهضعب ىفو

 طفل لدارصا ىف ىو

 ظل 0 ورد

 ةملكلاهذهل اناعنتسا شمالا

 ىمو اهتاهج عج نه

 ىخاملاو ردصلا عبدا
 اذهو صالاو عراضملاو

 ةرانماللاب ىدعدق لعقلا

 هلوق 5 ىرذا هسفئس و

 ىدعتلا هلصاو طل

 هدم ىتعم نال هسقس

 نمهلوقةئم ءوسلا نمهتدعل

 ماللاق دعبو بهذاذا خت

 ىقماللا ل ثم نوكتنا اما

 داربنااءاودل تكا و وتوكل

 جيسنلا ببي
 ادلاخ ههحولو هللا لحال

 (ضزالاو تا وعسلا فام)
 عحلو يكل

 ّ هي مه ىف :ًاسنام

 ك1 هلل جس

 0 ذا لاهو ميظ ءلا كير

 مظعا م لظعاا كر دي ون

 ىد 0

 ةئامسمح اسهتالكو نورشعو عست اسهتايآ ةيئدم وا ةيكع اهلك ىهو .يدحلا اهيف ركذي ىتلا ةروسلا نموا

 سا.ع نبا نع هدانسابو ب ٌنمحرلا هللامسإ )ل 03 نوء.س تسو ةئامعتراو نافلا اهفرحو نوءعراو عبداو

 ( ضزالاو ) قلخلا نم ( تاوم_لاىف ام )هللا ركذ لاو هللا ىلض لوَش (هّلل جس ) ءركذ لج هلوق ىف'



 :اداع عسل ل 2

 نه ةازاعىف ( ميكحلا )

 كلم هل ) ادايقنا هل عس

 هريغلال(ضرالاوٍتاوعملا

 ىاعفر (يم<) مطاومو

 (تييو) ناولا يح وه

 تكلمذل ى ا تلمتواءاننجالا

 ايبحع ضرالاو تاوعسلا
 ”ىش لكىلع وهو )اتيممو
 ميدقلاوه(لوالاوهريدق

 هيف لك ليق نك نا

 دعب قس ىذلا 6

 (يهاظلاو) ءىثلككاله

 (نطانلاو)هلعةلادلاةلدالاب

 نءاوملاب كردمريغ هنوكل

 ىلوالاواولا واي يمناكناو
 عماجلا هنا ىلع ةلالدلا اهانمم

 اماو ءافخلاو روهظلا نب

 عماجلا هنا ىلعف ىطسولا

 نيلوالا نيتفصلا عومت نيب

 نيب ر>الانيتفصلا عومججو
 ( زيزءلاوهو ) قل ا نم

 هن نمؤي ال نأ ةمقنلاب

 هناضقوهسم!ىف ( ميكحلا)

 هل ) هريغ ديعيال نا سما

 (ضرالاوتاومسلا كلم

 رظلا تاو ل1312

 ( يحن )ل تانلا ضرالاو
 ايندلاىف ( تيميو ) ثعللل
 نه ( 'ىش لكىلع وهو )
 ريدق ) ةتامالاو ءاحالا

 يل لك لق ( لوالاوه
 "وت لكادجي ( رخ .الاو )

 «نورشملاوعباسلا كك

 ل ىلع ) صهاظلاو 5

 0 لا ل

 3 رم لاح 1 ميكحلا زيزعلاوهو 9 ههجول اصلاخو هللالجال لمفلا عاقيا
 اهبف فرصتملاو اهل دجوملا هناف * ضرالاو تاوعسلا كلم هل 8 عبستلل ًادمملا
 ىلعوهو 9 هلىف رورجلانم لاحوا فوذحل ربخ وا ىنانئكتسا * تيميو ىحي 9
 قباسلا *# لوالاوه يف ةردقلا,ان 4« ردق 9 امهريغو ةتامالاو ءابخالا نم # ءوشلك
 انانف دن قالا © رخ الاو #3 اهتدحتو اهدجوم هنا ثحنم تادوجوللارئاس , لع
 بابسالاهنم 'ىدتتت ئذلالوالاوه وا اهريغ نع رذنلا عطق عم اهتاذ ىلا رظنلاب ولو
 ىهاظلا # نطابلاو ىهاظلاو# انهذ رخالاو احراخ لوالاوا تابيسملا هيلا ىهتنتو

 * شلك لع لانلاوا لولا ,اهبنتكتالف هتاذ ةقيقح نطانلاو هللالد ةرثكل هدوجو

 ىوسامو ىلاعت هللاب فراعلا لقاعلا نءالا ردصيال ىذلالوةلاوه عبستلانإ ىإاو

 عييمج نا ىتاثلاو هميزنتو هميظعت ىلع لدت اهنا امهدحا ناهجو بست فك لقاعلا

 را دقق نك لاذ ءانعي فكاهي ف رصتب هل. ةداقتم اهرب تادوجؤملا

 01 ]لم سرالاو تاومسلاق ام هلو دارا ناك لوقلا ىلع ةب الق
 عيستلا رع عبستلا| ناجح ناو للاب نوفراعلا نونمّؤملا مهو ضرالا ىعتسمو ةكئالملا

 عيمحو كلذ ريغو موو رق و سعثنم اهيف امو تاوعتلا ءازجا عيمشل ىونعمل
 ةعشاخ حسم اهلك كلذ ريغو باودو رو راحنو لاد> نم اهيف امو نيضرالاتارذ

 اهف فرصتي هل ةداقنم هتافصو هؤامسا تسدقتو هلالج لح هللاةمظع لالخ ةعضاخ

 عسا اهضعب ىفو ىضاملا ظفلب خس رولا عاوف ضعبف ءاجدق تلق ناف ءاشي فك
 صتخ ريغ ادبا هللاعسم ءايشالاع مح نوك ىلا ةراشا هيف تلق ءانعم اف عراضملا ظفلب

 ل ه1 قار ةسم نوكشسو ىضاملاف ادب ةعسم, تاك ىه لب تقو نود تقوب

 ىا # ميكحلا © ءث هعزاننال ىذلا ةردقلا لماكلا بلاغلا ىا * زيزملاوهو له
 ىا  ضرالاو تاومسلاكلم هل  باوصلاو ةمكحلا قفو ىلع هلاعفا عيمح ىذلا
 تاومالاىحب ىا # تييو ى 9 هيلا نوجا ةء مهلكو هقلخ عميمح نع ىنغلاهنا

 وه #9 لجو نع هلوق ** ريدق 'ىث لك ىلع وهو 8 ايندلاىف ءايحالا تيعو ثعبلل
 وه ناكءادتبا الب ءوْثلك لبق لوالاوه ىنعي © ن نطابلاو ىهاظلاو رخ الاو لوالا

 وه قبو ءايشالا ىنفب ءاهتنا الي دحا لك ءانف دعب رخالاو ! 1 نكلو
 ةىش لكب ملاعلا نطابلاو ”ىث لكب ملاعلا نطابلاو "ىث * لك ىلع ىلاعلا بلاغلا ىهاظلاو

 هدعب سيل رذ الاو 'ىث هلق سيل هدوجوب لوالاوه ليقو سابعنبا لوق ىنعم اذه
 دبالاف هدوجوب رخ الاو ءادتبالا لبقو كزالاىف هدو-حوب لوالاوه ليقو ؟ىش
 طايلاو هتينادحو ىلع ةلادلا لئالدلاب ىهاظلاو ءاهتنالادعبو
 لك دعب قس ىذلارخ الاو دووم لك هدو>و قبس ىذلالوالاوه ليقو هفيكتنا
 ةردقلاو ماعلا نم هتافصب قابلا ىلاعت هنا هانعم ىنالقابلا نب ركبوبا مامالا لاقو دوقفم

 لولا نع نيعحا ىذلان

 (مهردقو ) ود لك ( نطاسلاو )



 (ديدلت زول 1 رع : 1 0 31

 ىحلاو صاظلا هدنع ىوتس # ميلع 'ىشث لكب وهو ,

 مهيهذملاوتحاف مسالا اذه ةلزتمملا تقلمتو لاق مهءاسجا قرفتو مهساوحو مهردق 8ع

 قالها بهذمو هقلخ ءانفدعب قانلا هنا ءائءم اولاق ةيلكلاب اهباهذو ماسخالاءاتفىف"

 رخآ لاَغ اك مهتافص باهذدمب هتافصب رخالا دارااناو كلذ فال ةئسلالها يني
 ار اذه ةيلكلااهباهذو هأن ومماسح اءانفدار الو هنايحدارب نالف نالف ىند ىتن ن» ا

 ءابحالا ءانق دم قالا رخالاو ءايشالل قباسلا لوالاوه ليقو ىنالقانلا نبا مالكا

 هّتنادحو ىلع ةلادلا هدهاوشو ةرهازلا ةرينلا هنيهاربو ةرهالا هحححم هاظلاو ١

 مدقلالوالاوه ليقوةيفيكلا هيلع ىلوتست الف قال اراصبا نع بح ىذلا نطابلاو
 هديحوت كفرعذا هربب لوالاوه ليقو ميلعلانطابلاو مكمل ههاظلا و ميحرلارخالاو |

 دوجسلل كقفوذا هقفوتب هاظلاو تنتحامع ةبوتلاقيرط كفرعذا هدوخم رخآلاو |
 بولقلا حرش لوالاوه دينخلا لاقو كيلع رتسي تيصع اذا هرتتس نطابلا» وهلا

 لآ و بوش ماس  ناطاللو كوركلا كعك مالا بونذلا نارففإ ضخالاو |

 سهادظلاب هِلَعو رذن الاب هلخك لوالاب هلع نا اهانعم :لاقف ةن الاءذه نع اسك رخل
 ناك لاق اص ىبا نب ليهس-نع ( م) 6 مبلع :ىش لكب وهو ل نطالب هلك | ٍ

 مهللا لوس مث نمالا هقشّىلع عوطضل نإ ماني نا اندحا دارا آذا 590 طاصوبا

 كيلعارواط 0 لكحل انير ميظعلا شرعلا برو ضرالا برو تاومسلابو ١

 هن تا ا كا 58 ذوغا-ناآَنملاو لممالاو كرزتلا لد ىوتلاو

 ؟ىث كلف سدلف لوالاتنا مهللا اهتيصان دحل عنا ةيادالك ريك نم ةياورففو هتفكاشي | ١

 سياف نطابلا تناو ءىث كقوذف سلف ىهاظلاتناو ءىث كدعب سلف“رخ الا تناو ١[
 ىنلانع ةريرهفانع كلذ ىور ناكو رقفلا ن٠ اننغاو نبدلا انع ضقا ىث كنود

 هباحصاو سااح ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهب لاقاضي ارب ىهىبا نعو ماس وهيلعىلامت هللا لص ا أ

 ةرتنواو لأول ادهم نورا ماسوهيلع هللا ىله هللا ل وسر لاقف باح مهيلَع ىف اذا
 هنوعدبالوهنوركشبالموق ىلا ىلاعت هللا اهق وس ضرالا اياؤر هذهنانعلا هذه لاق ماعا

 جومو ظوفحم فقس عقرلااهناف لاقماعا هلورو هللا اولاق يكف وفا نوردتله لاقمن

 ةنسةئاَهسمح اهنيبو مكتيلاقماعاهلوسو هللا ولاقاهنيبو مكتب 5 نوردت لهلاق ف وقك#
 ةئاهسم امهننام دعب أ 0 ملعا هلو-رو هللا اولاق كلذ قوفام نوردتل ه لاش

 توامددب» لع لاقمت ضرالاو .ايسل يوك نت اع”لكنيب م تاوع“ عبس دعىتخ هش

 نيب امدعن ءا_عبلا نيبو هنييو شرعلا كلذ قوفناف لاق ماعا هلوسرو هللا اولاق كلذ [!'

 ضرالا !ناف لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق مكتمت ىذلا ل نوردت له لاقمت نيءاوسلا ١١
 ىرخااضرا اهم ناف لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق كلذ تحن ىذلاام نوردت له لاقمت ١

 لاقمت ة د6 6 0-0 نيضرا لك نيب نيضرا م »كت ىج ةسااممع هوو امس

 ْق دو_حولا ركسم وهف نيعو مجاني عمجلل ةلوتلاونيفصولا نيب عمجتلل ةريخالاو ىلوالاواولاو هنطابيملاءلاو

 ةضاسملا .تاقوالا عيمج

 اهعيمجىف وهو ةن الاو

 صهاظلا ل يق و نطايو ىهاظ

 بلاغلا ءوُدلكىلع ىلاعلا

 هاللعاذا هيلع رهظ ن٠ هل

 نطنىذلا نطايلاوهبلغو
 هنطاب ملع ىا: 'ىش لك

 ميلع 'ىش لكب وعو )

 اع ئىش لكب ودو)
 مدقلا ىلا لوالا وه هانعم

 ىج لك لق ناك ىلزالا
 وه رخ الاو هللا ءايحا
 نوكي متادلا قابلا ىلا

 صضاظلاو هتاما ىحلكدمب

 نطابلاو لكى بع لاغلا
 لاَشو ءىُت لكب لاءلاوه

 الاب متدقلا وه لوالاوه

 وه رخ اآلاؤ دَحا مادقا
 دحا ءاشا الب قابلا
 الب للاغلا وه مهاظلاو

 ه نطالاودحا بالغا

 نطانلاو ىهالتلاب ملاعلا
 وه لاغؤ-دحا مالعاالب

 الب لوأ لك لبق لوالا
 دعنرخ الاو ةيلوالا ةياغ

 ةيرخ الا ةياغالب رخنا لك
 لوؤم لوالاوه لاهو

 لول كالو لوا لك

 قكااؤ فق ناكر أ لك
 ءاوتلك دعب نوكيو هقلخ

 متادلا قابلا ىللاوهومانفا

 لاؤزالؤ ءانفالو ت و.ءالب

 ميلعنطابلاو نهاظلاورخ الاولوالا نه ىش 1 وهو



  نكلو لعفل نيعةةرطفف اهلمجنا دازاولو ايندلا مايانم نسملا نع ( مالةتسفف ضرالاوتاوجسلا قل ىذلا وه
 "ضرالا ىف لخدي ام ( ضرالا ىف جمامماعي شرعلا ىلع ) ىلوتسا (ىوتسامث) رادملا اهياعنوكيل الصا ةتساا لمح
  راطمالاو ةكتالملانم (ءاعكانم لزئءامو) هريغوتابنلانم ( اهنم جرختامو ) قوملاو ز ونكلاو رطقلاو رذالا نم

 اصوصخ ةمحرلاو لضفلابو امومع ةردقلاو ملعلاب (متنك امامكم وهو ) تاوعدلاو لاسمجالا نم (اهيف جرعيامو)

 تاوعسلاكلمهل) مكبلامعا بح ىلع ا ىزا(و يس رو لا وعياسلا ءرخلا» نولمعتاع هللاو)

 راطمالاك # ءاعنلا نءلزنيامو ف عورزلاك * اهنمجرْامو © روذبلاك *ضرالاىف | «راهلاىف ليلا عويد دا اا 1 11 رتل © ماي تس ضرالاو تاوعسلا قلخ ىذلا وهل | د كاكاو ضدالاد
 لاح مكنع هتردقو هلعكفنبال # متتكانا مكمم وهو رش الاك 6# اهنف جرعيامو © راهتلا ىف ليللا لخدي
 كمال هع ليا نال 0 دقت لعل وهيلع مكيزاجيف# ريصبن والمتاعب هللاو 9 6 ا - 3 :١6 ١ ىقم نا

 هللاىلاو ل امهلةمدقلاك هنآ دبالا م 1 ذ اك ةداعالا عمرك 36 ضرالاو تاوعلا 0ك 1
 تادب ملع وهو لبالا ىف

 اهتانونكمب رودصلاتاذب ميلعوهوىلإوللا فراهنلاويو راهنلا ىفللبالا وب ومالا عجرت
 هللا مكلعج-ىتلا لاو.مالا نم #4 هيف نيفاذختسم 0 ماو ةلوسر و دفاب اهنا ©
 اهكلمت ىف مكلبقنمع مكفلؤس اىتلاوا يللا هل ةقيقلا ىف ىهف اهيف فرضصتلا ىف ءافلخ

 هللا ىلع طبل ىلقسلا ةعبالا ضرالا ىلا لبح متياد مكتاول هديب دم سفن ىذلاو
 . لاقوىذدمرتلا هج رخام اع د * لكبودو نطابلاو صهاظلاو را الل لوالاوده 01

 هلو-روةللااونما رودصلا
 ةاكزلا لمت ( اوقفناو

 ام) هللا ل بسيف قافنالاو

 (هي نيزاؤهيسم مكلدج

 ىف ىتاا لاومالانا ىنعي

 يا راما واع نم وحط ب كيتاح "هه

 هللالا وما صامتا مكيديا
 . امئاو اهل ءاشناو هقلخي

 ىذلا وه )

 ةتسوف ضرالاوتاومسلا

 ايندلا لوا مايا نم ( مايا
 ةنس فلا موي لك لوط

 دحبالا موي اهو لا
 ةمئجاموي اهنم موي رخآ و
 لاس ور ةّتسا ( ى وتسامت)

 ناكو (شرعلاىلع) التما

 تاومسلا قاذ.نا لق هللا

 الب شرءلا ىلع ضرالاو

 (ضرالا ىفيبام لعل) فك

 م ضرالاىف ل اذ دام

 ل

 ذرالان 4 ( اهنم جرخمامو ) تاومالاو رودكلااو راطمالا ن

 طنهل داراامتا ثيدحلا اذه ريس ىف ماع ءاا لها ضعب لاق ىذمرتلا لاق بيرغ ثيدح

 فد وأكشرعءلا لعوهوناكم لكى هناطاس وهتردق وهللا ماع وهناطاس و هتر دق و هللا ملع ىلع

 لقو احا مسا عيقرلاو لما وأاضرالا اياور ىنعمو ناوعسلل سا نانعلا هناتكىف هسشن

 مايا ةتسىف ضرالاو تاوععلا. قاذ ىذلاوه #9 لجو نع هلوق  ايندلا ءاعسا متاوع
 جرعيامو ءائسلا نم لزتيامو اهنم جرخامو ضرالاىف جام ماعي شرعلا ىلع ىوتسا مث

 دحا كقني سيلف ةردقلاو ماعلاب ىا # متكاجتا مكمموهو 9 هريسفت مدقت # اهف
 ل ارحيو ارب ءاعسواضرا نم ناك اهنا هبهتردقو ىلاعت هللاملع قيلعت نم

 لوالالوقلا ةحىلع لدي # ريصب نولمعتامب هللاو © ىلاعت هلو 9 ةسارحلاو ظفطلاب
 راهللا ٍحوبو راهنااىف ىليالا طوب رومالا جد  هللاىلاو ضرالاو تاووسلا كلم هل ف
 © هلوسروهّللاب اونما # ىلاعتهلوق * هريسغت مدقت # رودصلا تاذب :ملعوهوىلبالا ف
 شب رقرافك ب طاخي عرش ةردقلاوملعلاو ديحوتاا ىلع ةلادلا لئالدلا نم اعاونا رك ذامل

 عيج ف ةقفنلاو اهنع ضارعالاو ايندلا كرتب مهرمأيو هلوسرو هللاب ناميالاب مهيصأيو

 ناك ىذلال املا ىنعي # هيف نيوزيسم مكلمج اع اوقفناو ىلاعَت هلوةوهو ربلا هو>و

 تاومالا نه ض ديب )

 تكد

 غ0 111*#1

 ا

 دعضن امو (اهذ جرعبامو) بئاصملاو ةكئالملاو ًاطلاو رولا لك (ءاعنلا نسال د ءاملاو تانثلاو

 ريا نما ( نولمعت اع هللاو ) رحبوا رب ىف ( متكاملا ) مكب ملع ( مكعم وهو ) لامعالاو ةظفحلاو ةكّتالملا نم اهيلا
 بقاوع (رومالا عجرت هللاىلاو) تابناا ضرالاو رطملا تاوعسلانءازخ (ضرالاو تاومسلا كلم هل ريصب )رسشلاو

 (رودصلاتاذب ماعوهو ليللاىفراهالا) ديززو لخدب ( وب وراها ىفللإلا ) ديزولخدب (و) هلا قارومالا

 نيكلام (هيفنيفازؤسم كلمجامت اوقفناو)مالسلاهيلعدمم (هلوسرو) ةكملها اي (هللابا ونما ) سغلاو ريخا ن.بول تلا ىفام



 ءالكولا ةلؤتمالا اهيف متئاامو ةقيقْملاىف مكلاومابىه تسيلف اهيففرصتلا ىف ءافلخ ميكامج 3 اهب عاتتسالل اغايا موب

 اذا هريغ لامنه قافنالا لجرلا ىلع نوهب اكاهنم قافئالامكيلع نيو ىلامآ هللا قوقحفف اهنم اوقفناف باوثلاو
 الو مهلاحب اوريتعاف كدعبنمىلا مكتم هلقنيسو ماياهثيدوتب 0 ىف اهنمكلق ناكنمم نيفلذخسم كلوا هي هف هذا

 مكلامىف لعفلا ىنعم نم لاحوه (هللاب ن ونمؤتالمكلام و ديكر جامهلاوقفناو مكتم) هلسروهللاب (اونما نيذلاف)هبا ولت

 نانالخادتمنالاح افلا اواو (؟وعديلوسرلاو)ىف واولا وابني ر فاك كلامو ىائاق عنصت ام ىنعك امئاقكلامل ون 1

 ذخادقو مكب رباونمؤتل) ؟ديدطاةروس) كوعدي لوسرلاو < 11/5 »ع نامالا ل رتىف مل رذعىا 5 0

 دق كلذ لبقو ( كفاثبم ا مكنم اونمآ نيذلاف 9 سفنلاىلع هل نيوهتو قافنالاىلع ثح هيفو اهيف فرضتلاو |

 هلوق متاثيم هللاذحا نامي الاركذ ةداعاو ةيعسا ةلما لعج تاغلابم هيف دعو 6 ريكر جا مهل اوقفثاو

 وا ميد تسلا نونمؤتال مكلامو ص ركل هفصوو رجالاريكشتو ريوضلا ىلع و قاشالاو '

  لوقعلا نه م ف فار وعد كودو اعاق كلام كلوقك ه نينمؤم ريغ نوءنصت امو ىا «تا| |

 ةادالافرظنلا نم كو لوسرلاو ٌناممالا رق م ل ردع ىأ ىتلاو نوم ون را نءلاح # مكبرب اونمؤت ||

 ةلدادعإ 0 مكفاثيم هللاذخا دقو ىا #4 مكقاشثرم ذخا دقو 8 تايالاو ججحلاب هيلا موعدي |

 لولا هيبلتو لوقعلا 3 وعدي لوءقمنم لالا واولاو رظنلا نم نيكمااو ةلدالا بصنب كلذ لبق ناعالاب ||

نمؤم متنكن 3 | مكقاثيم عفرو لوعفلا ءانبلا ىلع ورمع ونا ارفو' ||
 متتكنا) نونءؤتالمكلاف 1 بجو © ني

 ناف امسج وا ( نينهؤه دعلاواهّللا ىا 6# كج ر عل تاني تايآ هديعىلعلزني ىذلا وه# هلع دب مالت ج وم اذه ١

 هيلعدي مال بجوملا اذه 30 للاَناو 98 ناميالا رون ىلا رفكلا تال نم  رونلاىلا تاللغلانمو» ْ ١
 ور#وبا مكقاثيم ذخا 3
 ان رز عمازتم اونمآ نذلاف 98 ىشءنمع ءافلخ لاملا كلذف متاكف هايا ياطعاو مهكلهاذ كغ 86

 لاو ملغ طا قطان * برب اونمؤنل كوعدي لوسرلاو للابن ونمؤتال مكل امو ريكرجا مهلاوةفناو 3

 نآرقلا شي (تاني نينآ) || وليد هيلع مكمذيو هيلا ىوعدي لوسرلاو هللب ناجالا كر ىف كلوؤطر ا
 دخحعو ا ىلامقةلا(كجسر لا مكقاثيم للاَذَحاىا م <قاثيم ذخادقو ع 096 يبلابقطانلاباتكلا م "دع

 ىلا تالظلا نإ توعد ذخا ليقو هاوس مكل ل مكبر هللاناب مالسلا هيلع مدا رهظ ند 0 نيحا ٠

 رفكلا نالظ . (رونلا وعدب ىتلا ججبطلو ا ةلدالا مل بصن و لوقعلا مكيف بكر ك تح مقام ظ
 هللاناو) نامالا رون ىلا || اونءؤتنا تاقدالا ىرحا ن الا 0 ىاا# نينهؤم مكرا# لوسرلا ةساتمل أ

 يلا (فؤرل مكب ىذلاوه ىلاعتهلوةوهو ماس و هيلع ىلاعت هللا ىل< لوسرلاةث د مالعالاو ججطميق |

 نطفحو اشو ىزاوج || نآ رقلا شب © تاه تاي .ا 98 ماسو هيلع ىلامت للاى ادم ىنعب « ءديعىلع لني |
 االك) الزم لع 6# رونا ىلا ناللخلا ن # ةوعدلاب لوثر ليقو نا رقلاب 41 *« جرا

 ا ب ا فؤرلمكبللاناو 9 نامالا رونىلا كرمشلاتاللشنءىا ١
 نونمؤتال ) ةكم لهااي (مكلامو) ةقفنلاو ناميالاب ةنملا ىف مظعباوث (ريكرجامهل ) هللا ليبسىف مهلام (اوقفناوللا

 ىكل («مكبرب اونءؤتا ) ديحوتلا ىلا ( وعدي ) ملسو هيلع هللاىب» دم ( لوسرلاو) هللا نودحوتال ( هلل

 لزني ىذلاوه) قاثملا موب ( نيئمؤم ) متتكذا (متكنا) ديحوتلاب ؟رارقا (مكقاثيم نك و مكبدب اودحوت' 5

 ) مكجرذعل ) مارهلاو لالخلاو ىهنلاو صمالاب تانيم 000 (تانيب تايآ ) مالسلا هيلعدم (.دنع للا ْ

 لاَغو ناميالاى لا رفكلا نم ( رونلا ىلأ تالظلانم) ءاسو هيلع هللاىلص ىبنلا ةوءدو نارقلاب مكجري كل
 فؤرل ) نينمؤملا ريشعماي ( مكب هللاناو ) ناميالا ىلا رفكلا نم كج رخادق |

0 



 ثرإ (ضزالاو تا وسلا ثاريم هللو هللا لي-ىف) اوقفتتالناىف ( | وقفتتالا م كلامو ) ةمح رلادشا ةكا رلا ( مح و(

 2 دا هللا ليس قافنالا كرف مكل ضرغ ىاو ىنعل هريغف كامن 0 دال قاب هنم قسال امو ئى لك

 قافنالا ىلع ثعبلا غلا نموهو 0 مكلاوما ثراوف (نورسشعلاو عباسلا ءزجلا) مككلوم هللاو هلوسز
 ْ ججللا نم كل بصنام ىلع 0 0 1و لوبسرلا يي 0

 هك هلا لبس ىف# اوقفتتالا ف يل يش * ىاو## اوقفتالا مكلامو ف ةيلقعلا قفا ع 0 49 4

 قالو امهيف 'ىش لكث ري *# ضرالاو تاوعلاثاريم هللو 9 هيلا ةبرق نوكي هن
 | ىلوا ناك باوثلاوهو تبي اضوع فاخخسل ثيحم هقافناف كالذك نآك اذاو لام دحال

 | توافتل نايب © ةجرد مظعا كئلوا لتاقو فلا لبق نم قفنا نم مكم ىوتسبال ل

 ىا( لماتو جفلا لق نم

 مالسالازنع لبق ةكممت
 ساناالوخدو هلهأ ةوفو

 ن*و اجاوفا هللا نيد ىف
 قد ا دعب نم قشنا

 ا 1 ىلع اح هاك و نيقيلاةوقو قسدلان « مهلاوحا فالتخاب نيقفنملا

 ١ فوذح قشنا نم ميسقو دارطتسالل لاتقلاركذو َّق اهن الا ىلع ثحادعب اهنم لضفالا

 | ةحاجلا تاقو هلها 1-5 0 ماللسالا نع ذا ةكم مف جفلاو هلع هدعام ةلالدو ه>وضول

 | الكو ف غفلادسب دعل نم ا وانتو دب نم اوقعنا نذدلان 0-1 هنالاو ةلتاقملاىلا

 ١ نبا ًارقو ةنملا ىهو ىنسملا ةيوثما نيقفنملا نم لك هللادعو ىا *© ىسحلا هللادعو

 0 < شوإلاو تاو نا هللو نط طرت و فم «محد

 | قبس نلف نونا 0 17 0 املا 5 0 وقفت نا ىل والاف كريغل

 8 لئاقو فلا لبق نم قفنا نم مكتم ىوتسيال 9 ىلاهتلاقف داهجلاب وللا ليبس فق افنالا
 لضفلاف ىوتسالىعملاو ةسدخلا حصوه ليقو نيرسفملا رثكا لوقىققةكم عث ىعي

 ا ل: اقوهلا٠قفنا ن هعبدكم 3 ف لبق ملسو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر عمودعل | لتاقوهلام قفنا نه

 ١ هذدهنا ىباكلا لاق 4 000 دعل . نه اوقفنا نذلا نم هج رد مظعا كنئلوا قف عقاادمب

 !نهلوا 4 ةتعىلاعت هللاىضر قيدصلا ركب باف ت تازئةي آلا

 لوا ا لاو ماسو هيلع ىلاءتهل هللا ىلد هللال ودرنع تذو هللا لييسفف

 | ركبوبا هدنعو ملسو هياعهللا ىلص هللالوسر دنع تنك لاق اههنءهللاىضر رمعن.!نع

 ةءابع هيلع ركب ابا ىرا ىلام لاقذ ليربح لزنف لال هردص ىف اهلخدق ةءابع هيلعو
 أ ارقا لوش لح ونعهللاناف لاق عملا لبق ىلع هلام قفنا لاقف لالخ هردصفف اهلخدق

 || هللا ىلص هللال وسر لاقف طخاسما اذه كرقف ىف ىنع تنا ضارأ هل لقو مالسلا هيلع

 | طخاسما اذه كرقفىف تنا ضارا كللوّشو مالسلاكئرَقب هللانا ركبأبااي ماسو هيلع

 هللادعو الكو 88 ضار ىبرىلع ىلا ضار ىبرىلع ىلا ىبرىلع طخساأ ركبوبا لاف

 | اهلضفاىف عفاأ لبق اوقفنانيذلاف لضافتت ةنْطلا تاحرد ءاطع لاق ةنلا ىنعي © ىنسحلا

 اوةفنا نيذلا ن٠ هلوقنال

 (كئلوا) هيلع ل دب دعب نم

 مهو عفلا لق ا وقفنا نيذلا
 نم نولوالا نوشاسلا
 نيذلاراصن الا و نب ر>اهملا

 هللا ىلص ىناا مهيف لاق

 مدحا قفناول ماسو هيلع
 دعي ليام اهذا دج لكم

 مظعا) هفصصنالو مم د>ا

 اوةفنا نيذلا نم ةحرد

 (الكو اولتاثقو دعب نم

 نيّشرفلا نهدحاو لكىا
 ةيوثملا ى!(ىنتسطلاهللادعو

 أ هلام 0-0 لواو ما

 مكجرخا نيح ( محر

 نابثعالا كلا ندكلا ن

 نينم ولا شعم( كلام 3
 (هّللا لدسفف ا ودقتالا )

 ثاري» هللو) هللا ةعاطو

 كاري (ضزالاو تاووسلا
 ّضرالا ل هاوتاوعملا لها

 وه قو اهاحا توي
 «هللاو) 2 قفنان)باوثلاوةعاطلاو لضفا|ىفللا دنعنينمؤملا رششعماي ( مكتم ىوتسيال )هيلا هلك سمالاعجريو

 . هللا دنع ةازئموةلرضف (ةحردمظغا)ةفصااهذهلها(كئاوا) اس وهيلع هللا ىلصىنلا عم ودعلا(لئاق و)ةكم عق(عفلا لبق نم

 ىنلاعمهللا ليبس ىف ودعلا ( اولتاقو ) ةكمعتدعينم (دعب نءاوقفنانيذلا نه )قيدصلاركب ونا وهوباوثلا وةعاطلاب

  ناميالابةنلا ( ىنسحلاهّللا دعو ) حفلا دوبو عقلا لبق نملئاقو قفنا نم نيقبرفلا الك( الكو ) ماسو هيلع هللا ىلص



 للا هدعو لكوىا ىىاش لكو نائل ومفمىنسملاو دعول لوالوءقم .الكو تاحردلا توافتعم ةنخلا هو ىلا
 همدقتو هلضف ىلع ليلدهيفو لال بسف قفنانءلواو ملسا نم لوا هنال هنع للاىضر ركبىباف تاز 5

 دارملاو هسفن بيطب (انسح اضرق هللا ضره ىذلا اذزم ) مكلامعاردق ىلع كيزاجف (« ريبخ نولمعت ام لاول
 ةفعاضم اذاعضا هقافنا ىلع هرحاهيطعي ىا (هلهفعاضيف) ءازحلا مازتلا ىلع :لدنل ضرقلا ظفاريعتساو هليبسف قافنالا .

 هسفنىف ميركف امضالا (ديدحلاةروس) هيلا موهملا ريالا -000/2- كلذوىا (مركرجاهلو) هلضف نم

 ىداش هفعضيف ىمافعضيف نوامعناع هللاو #هيلع فطعام قباطيل هللامدعو لكوىا ءادتبالا ىلع عفرلابلكو صاع

 ىلاعت هللا ىضر ركب ىبا ىف تلزن ةيباالاو هبسح ىلع مكيزاجيفهنطابو .ىهاظن ملا # ريبخ
 هب فرشااير ضب رض ىتح رافكلا مصاخو هللال بس ىف قفناو نما نم لواهلاف هنع
 هليسوف هلامقفني ىذلااذنم ىا * انسحاضرق هللاضرقب ىذلااذنم 9 كالهلا ىلع
 لاملا مركأ ىرحتو هيف صالخالاب قافنالانسحو هضرَم نك هناف هضوعي نا ءاحر

 بصالاف مه ريغ هفعاضيف

 ماهفتسسالا بإوج ىلع
 هفعاضي وهف ىلع عفرلاو

 0 نا كرجل دلو رق اجا زيك سي نأ اساس 0
 0 .: ءاضي مل ناو ىخوَس نا ىئتش ةكليمص ق رك فامضالا هيلا مووضملا حالا كلذو تانموللاو نيل كرت ل كو ١

 ماهفتسالاٍباوج ىلع بصنلاب هفعاضيف مصاع ًارقو افاعضا فعاضي دقو فيكف |! ميركر جاهلو هلوقل فرظ 1 5
 اعوذرم هفعضيف ريثك نإ ارقو هل هفعاضق دحا هللاضرّشأ لاق هناك لارا

 هلوَقل قرط 6# تانمؤللاو نين موملاىرت موي 9 ايبوصنم هفعضف بوةعيو صاع ناو ٌْ

 مهتبادهو مهتا بجحوبام يي مرو ىنس ِِظ 0 ردقموا هفعاضف وا هلو ٠

 نيتهجلا نيتاه نم مهلامعا فئاح نوتؤي ءادعسلان ال © مهناميابو مهيدبانيب 9 ةنخلا ىلا ١

 ةقدصلاب يستحم اقداصىا «انسح اضرقهللاضرَش ىذلااذنم ريخنولمعتاع هللاو ||
 ] لاق ضرقلاب اهبشت ةنجلا هب دعو هنا ثيحنم اضرق قافنالا اذه ىعحو هسفن اه<بةيط ا ا

 لاملا نوكينا ىهو ةرشع فاصوا هيف عمجمىتح انسح ن وكيال ضرقلا ءالعلا ضب
 فرصتن او هلا جاتحم تناو هب قدصتتناو لاملا دوجا نم نوكيناو لالا نه

 ناو ىذالاو نملاب اهعيشتالزاو كنكما ام ةقدصلا متكتناو اهلا جوحالاىلا كتقدص

 اريثك ناكزاو هب قدصتتو ىطعت ام رقحتستن او سانلا اه قارتالو هللادحو اعدصقتا
 ةرسثع هذهف ريقفلا لذو كسفن نع ىرتالناو كيلا كلاوءا بحانم نوكيناو ||

 هرجا هيطعي ىنعي © هل هفعاضيف #9 انسح اضرق 2 تمَتحا اذا فاضؤا |

 ركذا رامضاب :بوصنموا
 (ىس) مويلاكالذل يظعت

 روث ) مهروت ( ىذع

 امتاو تاعاطلاو ديحوتلا

 (مهناءابو مهيدبا نيب ) لاق

 فئاح نوت ؤيءادعساانال
 نيتهملا نيتاه نم مهلامجا

 ند اهنونؤي ءايقشالا ناك

 مهوهظ ءاروو مهلئاعت

 نيتهللا ىف رونلا لمجيأ
 مه مهنال ةبآ و مهلا راعش

 اودعس مهل ان.سحن نذلا

 اولا ضيبلا مهفئاحصاو
 ةجلاىلا مهب بهذ اذاف إ| .لجو نعهلوق * هسفنىفميرك رجالاكلذو ىنعي 9 ميركر جادل و# انعاضمهقافغنا ىلع |
 طارصلا ىلع .اورم و | مهيدبا ني مهدون ىبسي ف طارصلا ىلع نعي « تانمؤلاو نينمؤملا ىرت موي# ١
 كلذ مهيعسب عسي نوعسي )| كلذو لكلا نع ضعبلاب ربعف بناوجلا عيمج دارا ليقو مءاعانع ىا 0 1[
 ةككالملا مهل كلوشوو روللا نيئمؤملا نم م لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرنا انل ر ؟ 2 ةدانق لاقو ةنخلا ىلا هلل |

 استحم ( انسح اضرق ) ةقدصلا ىف(هّللاض رش ىذلااذنم ريبخ ) 6 س ”# اخو اق ) نوقفنتاع «نولمعتامب 3و
 ءاشامىلا فلاىنلا ىلا ةئامعب ىلا نيعبس ىلا عيسنيبام تانسسلا ىف هل فعاضيو هش (هل هفعاضيف ) هبلقنم اًقداص :

 ( موب ( حادحددلا ىبا ىف ةب الاهذه تل ةنخلاىف نسح باو ( ميركر جا) هع ةلذ فاعضالا نم هللا 1 ٠

 مهروت ءوضب (مهرون ىمس ) ناعالا,بتاقدصملا ( تائمؤملاو ) نيقدصملا (نينمؤملا) معاي ( ىرت) ةمايقلا مو وهو د

 ( مهناميابو ) طارصلا ىلع (مهيدبأ, ,ني) ٠

2 



 ١ راهلالا اهتحننم ئرجم ) تتللانود ثادحالاب عقت ةراشبلا نال تانج لوذد نأ ( تباتخ وللا ريشا

 - © انورظنا اونمآ نيذلل تاقفانلاو نوقفانملا)ىرتموينم لدب وه ( لو. موب مظعلازوفلاوه كلذ اهيف نيدلاخ
 ا" مهداتتا لمح لاهمالا ىهو ةرظنلا نم ةزمح انورظنا ةفطاخلا قوربلاك ةخلا ىلا مهب عرسي هنال انورظتنا ىا
 - بما ( كرون نم شتقن ) مهل 1 174 125- اراظنا مم ؟نورشعلاوعباسلا ءزجلا» اوةحلينا ىلا ىضملاف

 هب رششبلاىا ؟ارسشب ةكئاللا نم مهاقلتبنممهل لوفي ىا 6 تانج مويلا ماري ولف || م« اقنسمنا كلذو هنم
 وه كلذ ايف نيدلاخ راهنالا اهتنم ىر 9 تانج لوخد كارشبوا تانج
 كوشموي 9 ةدلخلا تانلاب ىرشإلاو رونلانم مدقتامىلا ةراشالا *6 ميظعلا زوفلا
 انؤراظتنا # انورظنا اونما نيذلل 9 ىرت موب نم لدب *# تاقفاساملاو نوقفانملا
 مهيلا اورظن اذا مهلاف انيلا اورظناوا فطاخلا قربلاك ةنحلا ىلا مهب عرسي مهناف

 ناىلع انورظنا ةزمح ارقو مهيدبا نيب نه روني نوئيضتسف مههو>وب مهولبقتسا
 اوعجرا ىلق## هنم بصن * كرون نم سبتقن #9 مهل لاهما مهب اوقحيل مهداثتا
 ةلضافلا قالخالاو ةهلالا ىراعملا ليصحب 4 ارون اوسقلا #8 ايندلاىلا * كءارو

 اوء>رالق )هءاوريتآسف

 ( ازون اوقاف كارو

 ىا م مكهتو مهل درط
 وا ةكئالملا مهل لودقت

 كلانه هوسعلاف روتلااذه

 اوءجراوا سبتقي مث نف
 ارون اوسقتلاف انيندلاىلا
 ناعالاوهو ةيلس ل

 ىلع ةكئالملا مهل لوقت

 مويلا مكحا طارضلا

 ءاملاوزخاراجا نان
 نيدلاخ) نللاو ليسعلاو

 نوت وءالةنْلا ىفنيعقم(|يف

 ةنلاب اوزاف ةرفاولاةامغلا

 ىغال ن٠نينم ولا نمزاىتح كلذنودو ءاعنصو نيب ان دع ىلا ةئس دملا نم هرون 'ىذل نه

 مهنف مهلامحا ردقىلع مهرون نوني دوعسم نبهللادبع لاقو هيمدق عضومالا هرون
 ىلع هرون ند ارو مهانداو مئاقلا لجحرلاك هروب فول ند مهنمو ةلخملاك ءرون ىنْؤب ند

 نوطعي ىا مهيدنا نيب مهرون ىعسي هب الا ىنعم ىف ىلقو ةرم دّسو ةرم افطيف هماها

 راهنالا اهتحت نه ىر# تانج مويلا مارسشب 9 ةكئالملا مهل لوقتو مهنامياب مهتك
 # انورظنا اونمآ نيذلاتاقفانملاو نوقفانلالوشموي ميظعاازوفااوه كلذ اهيف نيدلاخ
 هلل سانلاىثغت لبق كرون نم ءضتسن ىا © كرون نم سبتقن 9 انورظتنا ىلا
 طارضلا لغ 4 نوشع مهلامعا ردق ىلع ارون نينم وللا هللا ىطعيف ةمانقلاموب ةديدش

 ةلظو احير هللا ثعب ذا. نومي مهاامنيف مهل ةعيدخ ارون اضيا نيقفاملا ىطعيو
 مهرون هعم اونمآ نيذلاو ىبنلاهللاىرخالموب ىلاعت هلوق كلذف نيقفانلارون تافطاف

 بلساك مهرون اوبل_سزنا ةفاخم انرون انلممتاانير نولود مهناعانو مهيديا نيب ىتسإ
 نونمؤللامهقبس اذاف رولان وطعبالو نينمؤملارونب نؤيضتسي لب لقو نيقفانملاروت
 # ؟«ارو اوعجرا لبق #9 كرون نم سبتقن انورظنا نينءؤملل اولاقوةملظلا ىف اوه
 ثِيَح نم ؟ءارو اوعجرا ةكماللملا مهل لوش ليقو نوم ّوملا مهل لوشن سابع نبا لاق

 هانعم .ليقو ازاون مل هللااهلمجم الامعا اهيف اولمعاف امندلاىلا اوم> را لتقو مج
 © ارون 9 كانه يسفنال اوباطاىا# اوسقلاف 8 ؟ءارو اومجراف اندنع مكل رونال | '* 0-5 1 00 81 0 د ا. مونوهتفا ( مولا اعفامو
 1 3 : 10 تا 5 رون 'ىطام دعل ةماقلا

 00 د د دلو نب قماتقالاىلا ايكنلا لينال لإ طارصلا ىلع نيقفامما

 (نوفرصنبف) 2 نيصلخلا نينمؤملل ( اونمآ نيذلل) ءاسنلانم (تاقفانملاو) لاجرلانم (نوقفانملا لوَش )

 طارصلا ىلعهيزوو مرونن 'ىضتسن (؟رون نم ستقن) نينمؤملا رشعماي انورظتناوانوبقرا ( انورظنا ) طارصلا ىلع

 اندلا ىلا مكفلخ (؟ءارو اوعحرا 0 مهل هللا لوش لاشو ةكئالملا مهل لوش لاشو نونمؤلامهالوش ليو مكعم

 لاّشو نيقفانملا ىلع هللا نم ءازهسا اذهو (ارون) اودطاف (اوسقلاو) روذلا انطعا ثريح فقوملا ىلا لاشو

 راثلا نه اونو اهيفامو



 رخآ ارون اويلطاف متثش ثيحىملاوا سدئقب ةمئنم هلاف تققوملاىلاوا اهنم دلوتب هتاف ||
 برضف #9 ةككالملاوا نيئمؤملا نه بينتو مهب مكتوهوا اذهىلا مكل ليبسال هتاف ||

 نونمؤملا هيك لخدي 6# باب هل# طئاحب * روس, #9 نيقفانماو نيئمؤملانيب © مهني

 مهتقفاومنوذيرب # مكعم نكت ملا مهنوداني 9 رانلا ىلي هنال هتهج نه # باذعلا هلق
 نينمؤلاب © متصيرتو #9 قافثلاب « مكسفنا متنتف مكككلو ىلب اولاقإ# ىهاظلا ىف |

 ىتحإ## ردعلا دادتماك 96 ىنامالا مكتغو #9 نيدلا ف متككشو © مينراوإ# رئاوذلا

 مويلاف 3* ايندلاوا ناطيسشلا 45 رورقلا هللب ؟رغو #9 توملا وهو © هللا ىما ءاح
 ءاتلب بوقعيو صاعنبا ًارقو ءادف « ةيدف مكس ذخؤيال ||

 كلذل ىا 46 هل 88 رانلاو ةنطانيب طئاح وهو © رون # نيقفانملاو نيْئمّولا ىأ
 ههاظو 8 ةنلاىهو ةمحرلا روسلاكلذ نطابفىا ## ةمحرلاهيف هنطابباب 99 روسلا |||

 ن.للادبع نع ىورو رانلاوهو باذعلا هاظلا كلذ لبقنمىا 4« باذعلاهلقنم
 رملاهيف هتطاب ىقرسشلا سدقملات»» روسوه نا رقلاىف ركذ ىذلازوسلانا لاق رم |

 ىذلا بابلاف لوق بمك ناك يرش نبا لاقو منهج ىداو باذعلاهلقنم ءهاظو
 هلروس مهني برضف  ىلاعت هللالاق ىذلاب املا هنا سدقملاتد.ىف ةمحرلا باب ىمست ٠

 نيح رولا كلذ ءارونم نينمؤملا نوقفاملا ىدانب ىنعي مهن وداثب 9 ةي الابإب |
 ىلئ اولاق © موصنو ىلصن ايندلاىفىا © مكمم نكمل 2 ةملظلا فاوقبو مهنيب زج

 ىماغملاف اهومتامعتساو رقكلاو قافثلاب اهومتكلهاىا 6 مكسفنا متنتف مكتكلو ||
 دمت مصيرت ليقو ةبوتلاو ناميالاب ىنا 26 متصيرتو  ةنتف اهلكو تاوهشلاو ||

 متككش ىا 4 متينراو 9 هنم يرتسنف تومي نا كشوب متلقو ملسو هيلع هللاوص ||
 نونمت منك ام كلذو ليطابالا ىإ ## ىنامالامكترغو # ه.كدعوا اهنو هتوينف |
 مهؤاقلا وه ليقو توملا .ىنعي # هللارمأ ءاح ىتح 8 نينمؤملاب راودلا لوزتنم |
 اولازام ةدانق لاق ناطيسشلا ىنمب * رورغلاهللاب ؟رغو 3 ىلاعت هلوق وهو راثلا 0

 ءادف ( ةيدف ) نيقفاملا رشعماي مكملبشنال (مكنم ذخؤيال) ةمايقلامويوهو ٠١

 . نه 0 ةنخلا ىلب هنآل 86 ةحرلا هذ نانلاوا روسلا ناطاب 6# هنطاب ##

 6 مهنيبرضف #9 ىلاعتهلوق كلذف نينمؤملانييو مهنيب زيف معوقليل مهيلا نوفرصنيف |

 # ةيدف مكتم ذخؤيال مويلاف 9* راثلايف هللامهفذق ىتح ناطيشلانم ةعدخ ىلع ||

 مكر (مدبرتو) قاقثلاو رسلا نفكب مكسفتا مكلها ( مكسفنا متنتف مكتكلو |
 باتكلابو هلل متككش ( ميئداو ) رفكلا راهظاو ماسو هيلع هللا ىلص دمتم توم مترظتنا لاشو

 (مويلاف) نيغلا مضب تارقنا ايندلا ليطابا لانو ناطيشاا ىنعي (رورفلا) هللإةعاطنع ( للاب ؟سغ و) قافتلاو رفكلا نم ةبوتلا ريغ ىلع تولاب هللا دعو (هللارما ءاجىتح) ىنتلاو ليطابالا ( ىنامالا مككرفو ) لوسرلاو ||

 (ةحرلاهيف ) ةنْلا ىلإ ىذلا قشااوهو باللاوا روسلا نطاب(هنطاب) هنمنواخدب ةنملالهال ( ٍباب) رولا كالذلا
 : -- لاا

 رانلاوا ةلظلا ىإ (تاذعلا) هنهج ند و هدنع نم ( هلقنم) رانلا نهال رهظام ( ءىههاظو) ةنخلاوا رولا

 ىف مهتقفايمنودي رب ؟ديدلاةروس) ( مكعم نكت ملا ) نينمؤملا 2108+ نوقفانملا ىدانسىا (مهنودات)

 ىا ( اولاق ) هاظلا

 مكنكلو ىلب ) نونمؤملا

 اهومتنح ( مكسفنا منت

 كك وكلها 'و فاعلا

 نفل ( عبصإرتو)
 مككش و (متيتداو) را ودلا

 لام الالوط ( ىتنامالا

 رامءالادادتماىف عمطلاو

 هللا مكرعو ( توملا

 ناطيششلا ؟مغو ( زورغلا

 ال معزك وفع هللا ناب

 الو ثعبال هناب وا مكبذعي

 (دخ وي المويلاف )باسح
 ) مكن» ( ضاكم ءاتلابو

 (ةيدف.) نوقفانلااهبا

 لوشن ( مهني برضف )

 نينمؤملا نيبو مهب ىت

 باب هل) ةةطئاحا (ةروم )
 ةنلا (ةحرلا هيف هنطان

 (باذعلاهلبق نم ءلهاظو)
 (مهنوداني) رانلا هروح نم

 نكملا) روسلا ءارونَم

 رمشعماي مكتبد ىلع (مكعم

 قافنلاو رفكلا نم ةبوتلا



 0 ةقيقحو مكب ىلوا ىف ( ؟الوم ىف ) مكج م ( رانلا كوم اورفك نيذلان مالو ) هبىدتشام

 . راثلا ( ريصملا سشيو ) مب ركلهلا لئاقلا لوقلا ناكمىا مركلل ةنئموهلاقياك مكبىلوا وه هف لاَغ ىذلا مكتاكم ىا

 ْ 0 مد 18٠١ رح نأ مالا «نورمشعلاو عباسلا ءزخلا» ىنانم )نأن ملا ١

 اوباصا اورداه الق 2

 ا اورتفف ةم_ءنلاو قزرلا

 تلزتف هءاع اوناك امع

 هللاىذر دوعسمنبانعو

 || انمالسا نيب هاك ام هَنَع

 هده انوع نا نيبو
 نعونينس عبراالا ةيالا
 ع هللا ىضر ص ىلا

 نيب تئرق ةب الا هذهنا

 لهانم موق هدنغو هيدب

 اديدش ءاكب اوكف ةماعلا

 اذكه لاقف مهيلا رظنف
 وللا تف مكناس

 عشخم ناو نيذلل )

 | الو ناعا كول لقد ا 2 دانا لقو نادعلا نم مكسفنا اودفت ناب لدبو ضوع ىا |

 ْ لزئامو هللارك ذل مهولق

 ظ عفان فيقخعلاب ( قحلا نه

 رك ذلايدارملاو ىذلا ىنعع

 نا رقلا قطان م لزئامو

 رك ذالني الل عماجانال
 لزانقح هناو ةظعوملاو

 3 اورفك نذلانمالو 2

 اوني ملو نارقلاو

 كريصم (راثلا ؟اوأم)

 ىلوا (؟ًالوم ىم) رانلا
 (ريصملا ستي و) رانلا مكب
 مهؤانرق رانلاهيلا اوراص
 مهناريجو نيطايشلا

 بنراقعلاو تالا مهراوزو نارا تاعظقم عهسانلو ميلا مهبارشوموقزلا م عداعطو رافكلا

 أ ديد ا يلع 5 ومىهراثلا أ وام انطايواىهاظ#او رفكن يذلا نمالو#
 | '  اهماماو اهفلخ ةفاحلا ىلوم * هنا بسحم نيجرفلا الك تدعف

 ناكم ىا مركلا ةثموه كلوقك مكب ىلوا وههيف لاه ىذلا مكتاكمىا كارحهتقيقحو

 || هلوق ةقيرط ىلع كرصانوا برقلاوهو ىلولا نم بي رقامج مكناكمو ا ميركل هنا لئاقلا لوق

 ا
 نأيملا داثلا © ربصملا سئبو © ايندلاىف !هتابحوم ميلوت اك الودي مكيلوتموا
 اناواناو اينا أي مالا ىنا لاقي هنقو تأبملا © هللا ركذل مهبولق عشخمنا اونما نيذلل

 انأوىنأي ا نع نأ نأ نم نونلانوكسو ةزمهلارسكب ننل ”ىئرقو هانا ءاجاذا

 امع اورتففةمعالاوقزرلا اوباضا اورجاهالف ةكع نييدحم اوناك نينمؤملانا ىور نأ

 6 قطا نم لزنامو# تازتةهيلع اوناك

 | نيقفالا ىلع رافكلا فطع امناو نيكرششملا ىنعي © اورفك نيذلانمالو  ةبوت
 ريغ راصف هرهظا رفاكلاو رفكلانطبا قفانملانال ةقيقلا ىف ارفاك قفانملاناك ناو
 ظ ىا 6 ؟الوم ىع 9 ؟ريمم ىا 4 رانلاكاوأم 8 قفانلا ىلع هع نكح قفل
 | تكلم اهنال مكيلع ىلت ىتلاهه ىنملاو داو متقلسا ال كيد ل ليقو مكلو

 | رصان الو مل لوألا ةالا عم, لقو .ءىشلكنم مكبىلوا ىهف اهلا ملساو ما
 نيذللنأي ملا 9* ىلاعت هلوق © ريصلاسْئبو #* هل ىلومالف ءالوم رانلا تناكنم نال |
 | كلذو ةنسب ةرجهلادسب نيقفانلاف تازن لبق * تلاركذا مهبولق عشخت نا اونم ل

 نحت لزتف بئاجعلا اهيف ناف ةاروتلانع انثدح موي تاذ 0 اولاق
 | لاؤسزع ١ 0 هريعنم نسحا نا رقلانا مهربخاف صصقلا نسحا كيلع صقن
 ةياالا ثيدحلانسحا لزت هللالزنف كلذ لثم هولأسف اوداع مث مث هللاءاشام ناس
 نوكي لوقلااذه ىلعف هب الا هذه تلزتف ءولاسف اوداع مث هللاءاشام هلا وس نع اوفكف
 | لقو باقلاب اونمؤي ملو ناسلالاب ةسالعلا ىف ىنع 1 نذلل نأب ملا هلوق ل

 ْ هتيهافرو شيعلا نيل نم اوباصا هنيدملا اومدق امل مهنا كلذو نينمؤملاىف تلز'

 لاق هن الا مر نرذلل نأبولا كلذىف لزنو اونوعف هيلع اوناك ام ضع! نع اورتفف

 هحرخا نيئس عبراالا هن 10 هللاانس اعنا نيبو انمالسا ننب ناكام دوعسم نا

 ةتس 0 تع الك سار لع مهساعف؛ نيئمْؤملابولق ًأطتسا ىللاعت هللا نا سابع نب |لاقو ملسم

 | قرت ىا مهبولق عشخت نا اونما نيذلل ناحاما ىتعي نع ملا لاَقف نأ رقلال وز نم

 | نأ رقلا ىني ©« قملانم لزئامو 8 هللا ظعاومل ىا هللاركذل مهواقعضخمو نيلتو |

 6 الو )

 1 لذي ونيلتنا (مهب ولة عشت نا) ةيئالعلاب (اوئما نذلل)تقو نحملا (نأيملا ) لاقف امندلاف اوناكذا مهبولف ركدم

 1 مارخلاو لاللاو ىهنلاو ىعالا نم (قملانم لزئامو) هللادبحوتل لاَشو هديعووهللادعو (هللاركَذل) مهبواق صلختو



 نا
 اا

 تافتلألا ىلع شرو ءاتلابو عش ىلع فطع ءايلاب ةءارقلا ( لبق نم ناكل وأ نيذلاك ا ماثعلا» 1

 قحلا ناكل يئارسا ىننا ثالذو اونو نا دعب ٍبولقلا ةوسقفف باتكلا لها ةلئامم نع مهل انهن نوكبنا زوو

 مهلغ نامزلا مهيلعلاط الث مهبولق تقرو هللاوعشخ لج الاؤ ةاروتلا اوءمس اذاو مهتاوهشنيبو مهني لوي
 نامزلاوا لجالا ( دمالا مهيلع لاطف ) هريغو تفيرخلا نم اوثدحاام اوثدحاو اوفلتحاو ةوسقلاو ءافشا

 نوجراخ (نوةساف (ديدطاةروس) مهنم ريثكو ) تاوهشلا - 18١ رح عابتاب ( مهبولق تسقف) 3

 5 7 دارنا زوحو رحالا لع نيفص ولا دحا فطع رك ذلا ىلع بفطع وهو نا رقلاىا ىفامل نوذفار مهد نع
 : الو 9 لزنا 'ئرقو فقفختلاب لزن بوقعيو صفحو مفان أرقو هللاركذينا ركذلاب | مهم ليلقوىا نب ل

 0 1 1 0 دارملاو ءانلاب سيور ًأرقو عشت ىلع فطع # لبقنم باتكلا اونوا نيذلاك اونوكي ||
 6 هم لول .

 1 5 لي | تسقف دمالا مهيلع لاطف 9 هلوقب مهنع ىح اه باتكلا لها ةلثام نع ىمتلا ||
 2 در دف ع

 "0002 90" || مهئاينا نيبو مهنباموا مهلامآ وا مهرامعا لوطب نامزلا مهيلع لاطف ىا # مهبولق
 لت اذه لق ( نولقعت 0 6 2 ا 0 ِ

 ويوقف ك كلارك «نوقساف مهنم ريثكو 9 لوطالا تقولا وهو دمالا ءىرقو مهبولق تسقف
 ثغلا ىحي 1 ىحي هللانا ردع وف ةويسقلا طق نك مهباتكىف امل نوضفار مهيد نع نوجراخ ا
 تاومالاءايحالوا ةوالتلاو ركّذلاب ةيساقلابولقلا ءامحالل شمت © اهتوم دعب ضرالا ا

 لمكتى ؛#نولقعت مكلعا تاي الا مكلانيب دق# ةواسقلا نع ارجزو عوشخلا ف اببغرت |
 نبا أرقو اهب 'ئرقدقوتاقدصتملاونيقدصتملانا «تاقدصملاونيقدصملاناؤإق كلوقع |
 #انسحاضرقةللااوضرقاو 9 هلوسروهللااوقدصنيذلا ىا داصلا فيفختب ركبوباو ريثك |[

 «دمالامهيلعلاطفإإل ىراصنلاو دو هيلا ىنيي لبق نمباتكلااوتوانيذلاك اون وكيال إل |١
 ايندلاىلا اولام سايعنبالاق «مهبولق تسقف #9 مهئابنانيبو مهنيب ىذلانامزلاىا |
 نأ رقلا ةبحو اونوكيّنا َنتمّوملا ىهن هللانا ىتسلاو نأ رقلا ظعاومنع اوسع 0

 ىموم ىلا نع ىور ىهدلا مهيلع لاط الل مهبوأق تبسق نءذلا ىراطتلاو دوهيلاك ا

َ 
0 0 

 نيقدنشلاْنا ) ضرألا
 لادلادب دعس (تاقدصملاو

 وهو ركبوباو ىكم هدحو

 مهو قدصن» لععاق مسا |

 هلوسروهللااوقدص نذلا ظ

 نوقابلاَنيئموملا ىنعي
 وهولادلاوداصااديدشتب ظ

 قااشلا 6 عاف

 ا ا لاقف“نآ فلا اًورقتق لجو :ةناقلث هلع نخدف ةرضلا ارق ىلا كح 100

 قو نب قو 5 ّك ذا دمالا مكلع ناوطب الو هولتاف مهؤارقو ةرصبلالها رايخ مت

 انصرف هاوس ظ ناميالا اوكرت نيذلا ىنعي © نوةساف مهنم ريثكو #9 مكلبق ناكزم بولاق تسق
 ىلع فطعوه ( انسح | * ضرالاى < هللازا اولعا لجو نع هلوق# ملسو هيلع هللاىلص دجتو سيب |
 اينركيالو) نآرقلا ف | ىلع ردقب كلذكف اهسبب دعب تابثلا اهتم جرخم ىا © اهتوم دعب لف رطلابكا |

 ( باتكلا اوتوا نيذلاك || كلذكو ةبينم ةتخم اهلمج اهتوسق دعب بولقلا نيلب سابع نبا لاقو ىتوملا ءايحا
 ةاروتلاب ململا اوامعا | انيدق ف ةدهاشم رطلاب ضرالاءابحا ملع دقفالاو ةمكحلاو ملعب ةتلابولقلا يحي
 دمحم لبق. ( لبقنم) || نيتدصلانا نولقعت مكلعل 9 انتردقو اتتيئادحو ىلع ةلادلا ىا 4 تاي الامكل .
 لا وناوي لس هللال يبس ةقدضلاو ةقفنلاب ىا © انسحاضرق هللاوضرفأآو تاقدصللاو ||
! 

َ 
َ 

 نيذلامهو ناعالا نع ( مهبولق ) تقفحو تديسو تشغ (تسقف) لحالا ("دمالا مهيلع لاطف) ةاروتلا لها مهن

 هللا نا اولعا 2 هللا ماعفف هللا نونمؤيال نورفاك (نوقساف) ةاروتلال هانم (مهنم ريثك و) مومن اوفلاخ. 1

 قولا ءايحا (تاب الامكلانيدق) ىتوملا رطملاب هللا يحيكلذك اهتسوببو اهطقدمب(اهتوم دعب) رطلاب (ضرالاى حل ١
 ناميالاب ءاسنلا نم «تاقدصملاو) لاجرلا نم * نيقدصملا نا ) توملا دعب ثعبلاب اوقدصت ىتل ( نولقعت كلما )

 ا



000000 
 ” اويدصا نذلانا ليقتاك ١ وقدصأ وف و لعفلا ىنعمي لغافلا مسا و نيذلا ىتعع ماللا نال نيقدصملاف لعفلاىئعم

 "7 ىمفضي (مهل فءاضي) ةقدصالق هتسملا ىلع ةينلاة صو سفنلا ةبيط نع بيطلا نمقدصتينا نسا ضرقلاواوضرقاو

 مهكتئلواهلسروهللاب اونمأ نيذلاو ) 1185 .ةنلا ىا ؟نورشعلاو عب اسلا ءزجلا) ( ميركر جا مهاو) اشو

 001 كاز ردد كا نذاا ءاسمنأل ماللاب لحل قف لعقلا ىتم لع نيم | همجءادهملاو نوشاصلا
 الطابو شواحألاب نورقملا قدصتا وه ريثما نا لع ةلالدلل لوالا نم | لانانمؤملا نادي (مهبر
 ريحا هلألا مزج ل هناريغ صام فعاضي ىف ةءارقلاو ءانعم © ميركرجا مهلو مهل ةلزعع 0 مم 4-1
 5 2 : - 8 وع 2 "نق دصلا

 كئاوا هل سرو هللاب اونما نذلاو ردصملا ريع ىلا وا مهلىلا داسم وهو نا 1 لالا 1 ذلا

 نيقيدصلا ةلزنمب هللا دنع كئلوا ىا 6 مهبر دنع ءادهشلاو نوقيبدصلا مه ِ 0
 هلسرو هللارابخا عيجج اوقدصو اونمآ مهناذ قدصلا ف نوقلابملا مهوا ءادهشلاو 0 00 :

 ادم مهب ردنع ءادهشلاو ليقو ةمايقلاموب مثالا ىلعوا مهلو هلل ةداهشلاب نوءاقلاو 10 1 0 . ُ 4 8 روبو 2

 اودهشتسانيذلاوا ديهشب ةمالكنم انئجاذاف يكف هلوقنم ءايبنالامهب دارملاو ربخو ' مهروز و

 : : ءادهشلاونوكينارويو مهرون لثمو ءادهشلاو نيقتدصلار جا لثم # مهرونو مهرجا مهل هللا ليبسيف
 نيذلاو 9 مهلنا دوعوملا رونلاو رجالاوا توافتلا لصحيل فيعضت ريغنم نكلو 00

 صوصخع رانلا ىفدولخلاناىلع ليادهيف « محلب اباعصإ كئلوا انني ب اويذكو اورفك 8 1-8 0 - 2 0 2 5 2
 افرع ةمزالملا ىلع كدي :يصلاو صايصتخالاب رعش 2 ثبح نم رافكلاب ميجا باص كئلواانناي ١

 بعل ايندلا ةوملا امنا اولعا ف

 نيذلاو# ةناوهو نسحباو'ى 6 يركرجأ مهل وأ" ضرقلا كلذ ىا !؟ مها فءاضيإ#
 نم لك دهاج لاق قدصلاو ريثكلا ىا *# نوددصاا مه كلوا هلسرو هللاب اونمآ
 نمآ نم لكىف ةماع ةب الا اذه ىلعف ةي.الا هذهالتو قيدص وهف هلوسرو هللا نمآ
 |0001| 1| اوكي ةنالامدهم رقت ةيناق ىف ةصاخ هي الازإ لقو هلوسرو هللا

 ةزمحو دعسو ريزلاو ةيلطو نافعو ديزو ىلعو ركب وبا معو مالسالا ىلا .مهنامز ىف

 ا * مهيردنع ءادهشلا و 8 هني قدص نم فرعامل مهب هللاهقلا باطلا نب رمع مهعساتو

 هذه التو ديهش قيدص نمؤم لك دهاجم لاق نيصاخلا نيئمؤملا ءادهشلاب دارا لبق

 نوقبدصلا مه هلوق دنع مالكلامت ليقو مهركذ مدقت نيذلا ةعستلا مه ليقو ةياآلا
 نع كلذ ىوري مالاىلع نودهشي نيذلا ءايبنالا مهو مهبر دنع ءادهشلاو ًادتبا مث
 اولمعامب ىا # مهرجا مهل #9 هللاليبس ىف اودهشتسسا نيذلامه ليقو سابع نبا
 انناياباوبذكو اورفك نيذلاو #9 طارتدلا ىلع ىنعي 6 مهرونو 8 ملاصلا لمعلا نم
 لجو نعهلوق#نيرفاكلالاحب هعبتا نينمؤملا لاح ركذ امل * مح !باعصا كلوا

 فرص نم دارا امناو ايثدلارادلا هذهىف ةايحلاةدم ىا # ايندلاةوحلاامنا اوذعا
 اهلكريخ هتابط هللاةعاطىف هتانح فرص نمو ةمومذم هتايخ هللاةعاط ريغىف هتاح
 نايبصلا بعلك هل لصاحال لطاب ىا # بما هلَوَش اهفصو مث

 (يعلايثدلاةوملا اهنا | ولع

 فعاضي) مهب واق نءاقداص

 فعاضي و مهنم لش (مهل

 نيبام تانسحلا ىف م

 ةثامعبس ىلا نيعبس ىلا عبس

 هللاءاشام ىلا فلا ىنلالا

 رجا مهل و) فاعضالا نم

 ةنلا ىف نسح باو (مبرك
 (هلسروةللاباونما نذلاو)
 مه ككاوا) مثالا عيمج نم

 مهل اعاف ( نوشدصلا

 مهلمهنر دنع ءادهشلاو)

 (مهرونو)مهباوث(مهرحا

 لاش و طارصلا ىلع
 نم لوصفم ءادهثلاو

 ءاينالا مهو لوالا مالكتلا

 مه0٠ وق ىلعز ودهشي نيذلا
 «وهلو) ليس اولتقنذلا ءادهشلا مهلاقبو مهموقىلع ءايبنالل نودهشي نيذلا ءادهشلا مه: لاّشيو غيلبتلاب

 ( انتاياب اوبذكو اورفك نيذلاو) هبنوشمي طارصلا ىلع مهرونو ةلاسرلا غيلبتب نييبنلاباوث مهباوث مهرجا مهل هللا
 جرف( بعا ) ايندلا ةاخلا فام (ايندلا ةويهلاامنا اولعا )رانلا لها (ميحلبا باحصاكئلوا) لوسرلاو باتكلاب



 (رثاكتو) نارقالا رخافتك( مكتب رخافتو ) ناوسنلا ةنيزك ( ةنيزو ) نايتفلاوهلك ( وهلو ) نايضلا بلك
 رافكلا بجعا ثيغ لم ) راثكتسالا ءامدا رئاكتلاو امهبةاهابمىا ( دالوالاو لاوءالاىف ) ناقهدلا رئاكتك

 تابنب اهاودجةلقعم اهيضقت ةعرسوايندلالاحبش انتفتم (اماطحن وكي مت) ةنرضح دعب (!رفصمءارتف خجل مث هتايث 31 ٠
 نه مهقزر ايفّلاةمعنل (ديدحلاةروس) نودحاحلا رافكلاد» 418 25- بجعاو ىوقو ىوتساف ثيفلا هنيئا

 هللاثعف تابنلاو ثيغلا أ : رد الاف نيف فلا لاحركذالذالوالاولاومالا ىف رئاكتو كتيب رخافتوةنبذووهلو
 6 عفنلا ةليلقةيلايخ روما اهنانيبنا,لج الازوفلا ىلا هب لصوتيالامىنعا ايندلاروما رقح رفصاو جاهف ةهاعلاهيلع ا 0 ل. 0 ل ل ا

 مل و امال راصو ل دنياي يبو نايلملا ناسا ادج مهسفنا هيف سانلا بعتب بعلاهنال لاوزلاة عب رسس
 لف اك مهدوح# ىلع ل سفرا ل ذاثلاو ةيبلا يكارملاو ةنسحلا سبالماك ةئيز ومهمهيامعمهسفناهينوهلي وهلو

 بحاسو ةنلا باحصاب || يركض نعمك طلو كا ذوق مسئارددسل را ران
 رابنكلا ليقو نتطلع ربوع عرس فايا رس وكيلا رغم ال حلا
 3 الا ىفو "تي ايندلا ةنيزياباحعا دشا مهنال هللا نورفاكلاوا ثارحلاهببجاىوتساف ثيقلاهتبناتاين

 0 ىلطختبال رفاكلاو اهب بجحاف ةمئاص .ةردقىلا ءركفلقتنا ابجيم ىاراذآ سول
 او ني نل اماطح راصمث رفصاف ةهاعب سني ىا جام ا هيف قرغتسيف هب سحاامع ه ركف

 نم الا تسيل ايف امو | فشلاممتالانعاريفنت # ديدشٍباذعةرخ الافو # هلوقب ةيدبالاةرخ الارومامظعمن
 0 ا نارا ناوشدو هللانم ةرفغمو 9 هلوقب كلذ دكأمث ىقعلاةماركبج ورام اثحو ايندلا
 هك مولا تلا ةرخ الا اهب بلطي ملواهيلع لبقا نملىا © رورغلا عاتمالا ايندلاةويطاامو

 اماو راكتااو رخافتلاو رخافتو# هبنونمزتي رظنمىا 6ةنيزووإلا بيرق نعىضقنممن ةعاسحرفىا# وهلو#

 روما الا هاف ةرخآلا || رئاكتو 9 ضعب ىلع مكضعب هب رختفيلامب مكتايحىف نولغتسشت مكتا ىنعي © مكي
 ديدشلاٍباذعلا هو ماظع لحن الام عمج ليقو دالوالاو لاومالا كب ةاهابم ىا 0 دالؤالاو لاومالا ف
 للان مناوضرلاوةرففملاو || ةاملاهذها برض مث هتعاط لهاو ىلاعت هللاءايلوا ىلع هدلوو همدخو هلامب لواطتف هل
 هنا ىلع عفر لحتىف ثيغ هارتف 98 سبس ىا # جيمي م ثغلا كلذب تينام ىا 46 هتاين 9 رذبلاب ضرالا لثكف فاكلاو ديجلا || مهرتسلا رافكعارزلا ىعس امنا عارزلاىا # رافكلا بجعا ثيغلثك 9 ىلاءتلاقفالثم

 هسبب دعب رسسكتيو مطحتب ىا # اماطح نوكي مث 9 هترضخ دعب ىا ## ارفصم
 ىناعملالها لاق ةفصلاهذه هتايخ تناكن مل ىا «ديدش ٍباذع ةرخ الافوإ» ىنفو
 بمللا,لغتشي نم ةايحو نيرفاكلاةايح ةفص هذهو ايئدلللمعلاف ةي الامذهب هللادهز
 هئالوال ىا * ناوضرو هللانم ةرفغمو # هلو ةرخ الل لمعلاف بعرووهللاو
 نال هئالوال ناوضرو هللانم ةرفغمو هئادعال ديدش باذع ليقو هتعاط لهاو

 ةاحلا ىتا ريخ دعب ربح

 امو ):ثنرغ ثم انندلا

 (رورغلا عاتمالاايندلاة وخلا

 اهيلع دّقعاو اهلا نكرنم

 ( ةنيزو) لطاب (وهلو)» 2

 مم ا 5 111 هل : : 7 ا تت ( مكتب رخافتو ) رظنم لمع نمل ىا # رورغلا عاتم الا ايندلا ةويحلاامو © ةنجأ اماو تاذع اما َةَرْخلا

 زتاكجو) نسنلاو يللا ىف |. جوع اممىلا عزاب هلت ةرخالا تلم ايدل لحبشا نمد دال لح
 ( دالوالاو لاومالا ىف ليبورعولوق © ةرخ الاكلظب ايف لميا ناروتو

 (ارفصم هارتف) هترضخدمب ريغتي (ج#مث)رطملاتاين (هتابن) عارزلا (زافكلا بيا )رطم(ثيغلثك) قيبالو بهذي ٠
 باذع ةرخ الا فو ) تابنلا اذه قسالاكق ينال ايندلا كلذك هترفص دعب اسبي «اماطحنوكيمث) هترضخ دعب

 هلامنم هللاقحىداو هللا عاطا نا ةرخ الاف (ناوضروهللانمةرفغمو) هللاقح عنمو هللاةعاط كرتنا (ديدش ٠

 قلخلا عب لاقمث ةجركسلاوةعصقلاو ردقا!نم تيبلا عاتنك (رورغلا عاتمالا) اهتانفو اهئاقيىفام (ايندلاةويحلاامو)١
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 . رقحال واهريغيف ليقملاو اهنم دازلاناو اهوخكالف اهومتلط ناو امندلا اودطتال ند.راا رششعم اي نولاوذ لاق

 ١ 0 نم ةيجلا ةرفغملا ضو كلذنه دعوام لَك هلا ةعراسملا ىلع هدانع ثعل ةرذ الارمامظعو اه سما رةطوامدلا

 " ةعراسم اوعراسل قو (مكب رنم ةرفغمىلا) ةٌطاصلا لامعالابىا (اوباس)ةلوّش ةنلا لوذدب زوألاو ديدشلاب اذعلا

 _ (ضرالاو ءاعلا ضرءكاهضرع 4144 ا#- ةنج و)رامضلاف ؟نورسشعلاو عباسلا ءزجلا» مهئارقالنيقباسلا
 [| اهتابج ومىلا * مكبر نم ةرفغمىلا 98 راعتملافنيشاسملاةعراسم اوعراس «اواسإإل | خس ضرك ىةنلالع
 تاادكا ضردلا ناك اذاو امهيض راك اهش ع ىا © ضرالاوءاسلا ضرك اهش نغةنجساو# | كاضدالا عبسو:تا وسل
 اونمآ نيذلاتاذعا # ضيع ءامدوذف هلوقك ةطسلا هن دارملاليقو لوطلاب كنظاف || كوطلاَنَودضرءلاركذو
 اهقاقحتسا ىف فاك هدحو نامبالا ناو .ةقولخم ةئْلاناىلع لبلد هيف  هلسرو هلا || كوطوضرعهلاملك نال

 ةطسلابهض نع م دواذاف
 باجي اريغنم ءاشي نمىلع هبلضفتب دوعوملاكلذ 6 ءاشي نم يتوب هللالضف كلذ #
 باصاام © هردق مظعناو كلذب لضفتلا هنم دعبسالف © مظعلا لضفلاوذ هللاو 9

 ةهاعو بدك 6 ضرالا ىف ةبيص»نم
 لب هيلع متاامريغىف ككرئاكمو مكترخافم نكتل ءانعم * مكبر نه ةرفغمولا اوقباس#
 ىف نيقاسلا ةعراسم اوعراس ىنعملاو ةرخ الابلطىف كتشباسمنوككنا ىلع اوصرحا

 مهتفلكامىلا اوقباس ليقوبونذلا نمّةب ولا ىهو ةرفغملا بج وبامىلاىا ةرفغم ىلا راوفملا
 6# ضرالاو ءاعبلا ضر مك اهض عةنجو #8 اهزيغو ةبوتلاهنف لخدتق لامعالا نم هن

 ضرع ناكل ضعبب اهضعب قزلا وُ افص تاءجول عبسلا نيضرالاو عبسلا تاوعسلا نا لبق
 ةعسلا هذهع ةنح نيعيطملانم دحاو لكل نا سابع نبا لاقو اعيمح اهردقىف ةنخلا
 لوطلانا كشالو نيضرالاو تاومسلا ضرعب ةنطا ضرع هش ىلاعت هللانا لبقو

 ْنا لبقو كلذ فاعضا اهاوط نا ىلع اهسنت ضرعلا ركذف ضرعلانم ديزا نوكي

 مهسوفن ىف عّشام رثك او مهراكفاو مهسوفنف عمو هنولقعي اب دابعلل لثمت اذه

 ةفرعنام لع ضرالاو تاومسلا ضرعب .ةنللا ضرع هيشف.ضرالاو تاومسلا رادقم

 ركذ هنال لما ىوقاو ءاحر مظعا هيف # هلسرو هللاب اونما نيذلل تدعا ## سانلا

 هلوق هيلع لدب رخآ ايش ناميالا عم ركذي ملو هلسرو هللاب نمآ نا تدعا ةنلانا
 الا ةنْطا دحا لخديال هنا نيف 6# ءاشينم هتؤي هللالضف كلذ #8 ةي الاقايسفف
 هللاوضر ةريمه ىبانع ( قا * مظعلا لضفلاوذ هللاو 8 هلمعبال ىلاعت هللالضف

 اولاق هلمع ةنلا مكم ادحا لخدب نا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق هنع

 مالكلا مدقت دقو هتمحر لضم هللا ندمغتب نا الا انا الو لاق هللالوسراي تنا الو
 ريسفتىنوامعت متنك امب ةنملا اولخدا هلو نيبو هنيب عملاو ثيدحلا اذه ىنع»ىلع
 ةلقو رطملامدع ىنعي #4 ضرالاىف ةبيصمنم باصا ام #9 ىلاعت هلوق * لملا ةروس

 وا طسا هلوطنا فىع

 اذهوةطسلا ضرءاايديرا

 نا لوش نه لوق ىنن
 نال ةعبارلاءاوسلا ىف ةنإلا

 تاومسلا ىدحا ىف ىتلا

 تاوعسلا ضرع ىفنوككال
 نال تدعا) ضرالاو

 اذهو (هل-رو هللاب اوما

 ةقولخم ا-منأ' ىلع لئلد
 ةرفغملا نهدوع وملا(كلذ)

 هيتؤي هللا لضف ) ةنحلاو
 نوذمؤملا مهو ( ءاشننو

 لخ دال هنا ىلع لل دهيفو

 هللا لضف الا ةخلادحا
 ) مظملا لضفلا ند هلع
 هللا ءاضقب نتاكل كنا نيب مش

 باصا ام ) هلو هردقو

 ( ضرالا ىف ةبيصم نم
 عورزلات افا وبدجلا نم

 ضرالا ىف هلوقو رافلاو
 © تانلا ) ضرالاىف ةتباث ةبيصم نم باصاامىا رجلا عضومىف

 ءاععلا ضرعك اهضرع) حلاصا!لمعلاب ةنجوملاو (ةنحو مكبر نم) زواج ىلا (ةرفغمى لا) مكبونذنم ةبوتلاب (اوهباس)

 ةرفغملا (كلذ) مالا عيمحن م (هلسرو ةللان اوما .نددلا, ), تُييعو تقلخ (تدعا) ضب ىلا اهضعز :تلضوول(ضرالاو

 نملاوذ (لضفلاوذةللاو) كلذلالها: ناكنم (ءاشي نم) هطعي ( هِيتؤي ) هللانم ( هللا لضف) ةنطاو ناوضرلاو

 عوجلا عباتنو نعستلا هلع ةيودحلاو طفلا نم ) ضرالايف ةدصم نم باصاام ( ةنجلا ) ميظعلا (



 هتيث نا © كلذنا 9 سفناللواضراللواةبيصلل ريوشلا واهقاذن 6 اهأربن نا لبق نم 9
 تيئاىا «اوسأتاليكل 88ةدملاوةدعلا نعهيفىلاعت هنانغتسال © ريسي هللا ىلع #8 ناتكفف
 هللاكطعاامب 651:1 اباو>رفنال #1 ايندلامعن ن.# مكتافام ىلعف اون زحنالثبتكو
 لداعيا نايئالانم مانام ورمعوبا ارقو سمالاة لعناهردقم لكلا ناهلعن «ناف اهنم
 اهْؤاَش واهل وصحاماو اهعابطو تيلخاذا اهقحلي اهتاوفناب راعشاهيفلوالا ىلع ومكتافام

 ىملاعت هللا ىمال مياسنلا نع عناملاىسالا ىننهن دارملاو اهيقبيو اهدج ويب يسم امهلدبالف
 « رو لاتخع لكبح الةللاو 99 هلوقب هبقع كلذلو لايتخالاو رطل بجو لاح رفلاو
 نولي نبذلا # ءازسلاو ءارضلا ىلاحىف هّسفن تنشب نم لقذا

 و ضرالا قلخت نا لبق نم ىا 4 اهأربن نا لبق نم #9 ظوفحلا حوللاف ىني
 ىا 6 ريسي هللاىلع كلذ نأ 9 ةبيصملا ًاربن نا لبق نم سابع نبا لاقو سفنالا
 اونزحم ىا # اوسأت الكل 9 لجو نع هللاىبع نيه هترثك ىلع كلذ تايثا
 كاطعاىا : كان اب #9 اورطبسالئا ## اوحرفتالو 9 ايندلانم 6 كتافام ىلع
 نزحلاو اركش حرفلا اولمجا نكلو نزحيو حرش وهو الا دحا سيل ةمركع لاق
 ه.لزتت ةزضم دنع هسا كلع دحا نم ام تلق'نا فاثكلا نعاس لقال
 لهذي ام ىلا جرخلا نزحلا دارملا تلق حرشبالو نزحمال نا اهلانس ةيفنم دنع الو

 ىملاملا ىتطملا حرفلاو نيرباصلا باو ءاحرو هللامال ميلستلاو ربصلا نع هبحاض |]
 هللاةمعنب رورسلاومالستسالاعم هنم ولخم ناسنالا داكتال ىذلانزخلا اماذ ركشلا نع

 نباي قداصلادمم نب رفعج لاقو ملعا هللاو امهب سأب الف ركشلاعم اهب دادتعالاو

 هكّريال دوجو حرف كلامو توفلا كيلا هدربال دوقفم ىلع فسأت كلام مذآ

 6# روخف ف ايندلانم قواامب ربكتم ىلا # لاتخعلك بحال هللاو 9 توللا كيديىف |
 نولخي نيذلا # سانلا ىلع ىتوا ىذلا كلذب يا

 # ىاتكى الا دالوالادقذو ضارسعالا نعي 6 كسفنا ىفال و# راغلاصقنو تانتلا

 عضومىف وهو حوالاف (باتك ىف الا ) دالوالا تومو "باصوالاو ضارمالا نم ( مكسفا ىفالو

 باتكفهنائاو كلذربدقت ىا ( كلذنا ) سفنالا قل نا لبقنم «اهأربن نا لبق ن) حوللا ىف ابوتكمالا ىا لاملا

 اونزحن (اوسأت الكل ) هلوَش هيف ةمكحلا نيبو كلذ للع مث دابعلاىلع اريسسع ناكناو ( ريسي للاىلع)
 (؟ان!امه)روخفلا لالا حرف(اوحرفتالو) اتحصو ةيفاعلا نم ىلا. اهتعسو ايندلا نم (مكتافامىلع) مكيفطيانزح ٠

 ئثلكنأ ملعاذامكا ؟ديدحلاةروس) ىنعيناينالا نم مءاج ىا ه2 ١ هر 5 يو ءاتبالا نم عاطعا ْ

 لقهللادنءبوتكم ردقم ىلاعت هللا ملعىفةتبثمح والاىفآب وتكمالا# باتكفالا# ةثآو ضرك * كسفنا فالو#

 مكح ر فو تئافلا ىلعكاسا
 امرأ ع الل

 مل ةلاحم ال دوةفم هدنع

 هدقف دنع هعزج شاف

 كلذىلع ةسقن نطو هناآل

 ضعب نا ملعنم كلذكو

 ناو هيلا لاو ريلا

 مل لاحب هيو ال هلودو

 سيلوهلت ددعهح رف مظعا

 دنع حرش وهو الا دحا
 دنع نزحيو هدصت ةعفنم

 ىنذي نكلو هبلزنت ةرضم
 اركش حرفلا نوكي نا

 مذي امئاو اربص نزحلاو
 ىفانملا عزجلا نزحلا نم

 رشإلا حرفلا نمو ربصلل
 ركشلا نع. ىهلملا ىتطملا
 لاتخع لك بحال هللاو )

 ظحبحرفنمنال ( روخ
 هسفن ىف مظعو ايندلا نم

 ريكو هب رحفاو لاتخا

 (نولخ نيذلا) سائلا ىلع

 لدبوا فود اشمربخ
 ها ّئتس ١> © 12ش مم رمل :

 (باتكفالا)لاملاباهذو داولاولهالات ومو ايالبلاوعاجوالاو © س 4 اخو اق) ضارمالانم (مكضناىقالو)

 ظفح (كلذنا) ضرالاو سفنالا كلت اهقلختنا (اهأربتنا لبقنم) ظوفحللا حوللا ىف مكيلع بوتكم لو
 ةيفاعلاو قزرلانم ( مكناف ام ىلع ) اونزحتال ( اوسأتاليكل ) بتكنكلو باتكريغنم نيه (ريسي للاىلع) كلذ
 ىف ( لاتخم لك بحيالةللاو )اناطعا وه اولوقتف كاطعا امب ( 5 !امب ) اورطبتال (اوحرفتالو) انلبتكيمل اولوقتف

 دمع ةفضنوغتكب ( نولخ نيذلا ) دوهلا مهو كرنثلاف روحت رفكلاىف لاتخم لابو هلاعنب ( رون ) هتيشم
 ةاروتلاف هتعنو ملسو هيلع هللا ىلص



 اظحو الام اوقزر اذا ىتطملا حرفلا نوحرشب نبذلا نوديرب نولخي نيذلا بحال لاق هناك روخت لاتخمب لكن م

 ِ مهريغ نوضحو ( لعلب سانلانومأيو ) هب نولذييو هللاقوقح نع هنووزي مهدنع هنزعو هل مه ايندلا نم
 هلع ىهنامع هتليملو هيهاونو هللارما وانعوا قافنالانع ضرعي (لوتينمو) كاسمالاف مهوبغريو لختا ىلع

 نع « ىقلاوه هللا نافذ ) ىن الاب < 185 رح حرفلاو ؟نوربشعلاوعباسلا ءزحلا» تئافلا ىلع ىمالا نم

 كعكف تاقولخلا عيمج

 هلاعفا ىف ( ديما ) هنع
 ىدموه كريب ىنغلا هللا ناف

 (انلاس راس رادقل) اشو

 ىلا ةكئالملا السرا ىنعي
 ججحلاب(تانييلاب) ءاينالا
 مهعمانلز ئاو ) تارجملاو

 ىجولا ىا ( ناتكلا

 ءاسالا لسرلا لقو

 مهعم هلوقل ىلوا لوالاو
 مهيلع لزني ءاسالا نال

 ىور (نازيملاو) باتكلا

 نازيملاب لزن ليربح نا
 صم لاقو حوت ىلا هعفدف

 موقيل ) هباونزي كموق
 ميني اولماتتل ( سانا
 (طسقلاب) ءافيتساو ءاشا
 ادحا دحا ملظي الو لدعلاب

 لزنىلق (ديدحلاانلزئاو)

 . ةسمح هعمو ةنْلا نم مدآ

 نادتسلا ديدح نم ءابشا

 ةقرطملاو ةعقيماوناتلكلاو

 رااهعمو ىورو ةربالاو
 انلزنا نسحلا نعوةاجحسملا و

 ناب نقرا ءانعلحا كيانطلا
 هن لاتَقلا وهو ( ديدش

 | مهلاصم ىف (سانلل عفانمو)

 ناميالانع ( لوتبنمو ) هنو مالسلاهيلع دمع ةفصناقكب ةاروتلاف ( لخيلاب سانلانومأيو)

 فوذح ريح ادم والادب نضي لاملايلاتحلا ناف لاتخم لكن م لذي © لخعلاب سانلا نوم أي و

 قافنالانعضرعب نمو هانعمزال ديما ىنغلاوههللانافلوتب نمو 9هلوةبهيلع لولدم
 برقتلاب عفتتيالو ءركش نع ضاىعالا هرضيال هتاذف دوم هقافنانعو هنعىنغللاناف
 نباو عفان ارقو قفنملا ةطصل قافنالاب ىمالانإب راعشاو ديدهتهيفو همعن نه ئئبهيلا
 متالاىلا ءانبنالاوا ءايونالا ىلا ةكئالملاىا « اناسر انلسرا دقل 8 ىنفلا هللاناف سماع

 نيبو قملا نيببل ©« باتكلا مهمم انلزناو# تارجملاو ججحلاب 4 تانيبلاب »
 موقيل 99 ىلاعت لاق اك لدعلاه. ماهو قوقهلاهب ىوستل © نازيملاو # لمعلا باوص
 حون ىلا نازيملا لزنا ليقو هدادعإب ىمالاو هبابسا لازنا هلازتاو # طسقلاب سانلا
 لاق اك ءادعالا هب عفدتو ةسايلا هب ماقتل لدعلا هب داريزا زوجيو مالسلا هيلع

 © سانلل عفانمو# هنم ةذخت بورحلات الآ ناف © ديدش سأب هيف ديدحلا انلزناو 9

 نواخيب نيذلا بحال لاو ىنءملاو اهلبقامب ةقلعتم ةي الا هذهلايق 26 لعلب سانلانورمأيو
 هللاليهس ىفهنوقفتسالو «نولخمن مهدنع هن نعوهلمىيجلايثدلا نماظحو الام اوقزراذا ديرب

 مالك ةي الانا لبقو لخيلاب سانلان وسمي ىتح هب اولخم مهنا مهفكيالو ريا ءوجوو
 اولخيو لس وهياعهللا وص دخة فص اوك نيذلاد وهيلا ةقصىف اهنا و هلبقامب هل قلعت ال فن اتسم

 ئا  ىتتلاوه هللاناف رإ# ناميالانع سابع نبا لاق  لوتبنمو 9* هتعن ناب
 6 تانيبلاب انلسرانلسرادقل 8# لح و نعهلوق ©هئايلوا ىلاىا ## ديملا لف هدابع نع
 ماكحاللل نضتملا ىا 5 ٍباتكلا مهعم انلزناو ٍِه ججحلاو تايالاو تالالدلاب ىا

 وه نازيملب دارملا ليقو لدعلاب انيماو ىا لدعلا ىنعي *# نازيملاو #9 نبدلاعئارشو
 «اطستقلابسانلاموقيل #9 هلوقوهو اضيا لدعلاىلا عجرب وهو اهم نزوب ىتلا ةلالا
 هيلعمدآ عم لزنا ىلاعت هللازا لبق © ديدحلا انلزناو #8 لدعلاب مهني اولماعتيل ىا
 نئا نع ىورو نيتلكلاو ةقرطملاو نادنسلا ضرالاىلا طبها امل مالسلاو ةالصلا

 جللاو ءاملاو رانلاو ديدحلا ضرالاى لا ءاعسلانم تاكرب عبرا لزتا هللازا هعفري رمع
 ديدخلا مهلج رخا ىلاعت هللانا كلذو ديدحلا انئدحاو انآشنا ىنعم انه انلزنا :لبقو

 هنأ ةديدش ةوق ىا # ديدش سأب هبق #8 هماهلاو هيحوي هتعئص مهملعو نداعملانم |

 ه0 0110 ىناثإ عفانمو # برضلاةلآ ىهو حالسس هنمو عقدلا ةلآ هو ةنح

4 
 اناس رادقا) ليزحلا ىزجحيو ريسلا ركشيهلاعف ىف دومحلا لاو هودحو نمل (ديملا)نامالا نع ( ىتغلاوه هللاناف )

 . هيفااتيب (نازيلاو) ٍباتكلا,ليريج مهيلع انلزتاو ( باتكلا مهعمانازناو ) تامالعلاو ىهنلاو سمالاب ( تانييلابانلسر
 ةددش ةوقا ( ديد سأب هنف ) ديدحلا انقلخ( ديدخلا انلزئاو ) لدعلاب, ( طسقلاب سانلا )ذخأل( مقبل ) لدعلا
 كلذريغو دربملاو سافلاو نكاكسلا لثم مهنمتمال( سانلل عفانمو) "لاتقلاو برعلل ديدشسأب هيف لاعبو رانلاالاهنيلتال



 (هلسزو) ةلاسرلاب (هرمصتس نم هللا ملعيلو ) .ديدحلاب لمعي اموأ اهبفَدل ! ديدخلاو الاةعانصن ماش مهئاسشسو مفر

 ىف هلوسر عم لئاش نم هللا يعي اح زلالاقو ندلا ءادعا ةدهاجع ىف حالسلا راسو حامرلاو ىفويسلا لامعتساب

 ضرعتبنم شاجهنزعب طبرب ( زيزع) هتلمنع ضرءينم ساب هتوقب عقدي (ىوق هللانا )مهنع اماف (بيغلاب) هلييس
 دشارملا ليس. نيس ةيفيدلا ماَكَحألا روتسدوةعب رشلا نوناق باتكلاَنآ تالت ءاَسآلا دذه نيب ةبساملاو هلرشلل |

 لدعلا لامعتساو نانفطلاو ىتبلانع ىهنيو ناسحالاو لدعلاب صايو دودملاو ماكحالا عماوج نمضتيو دوهعلاو
 مولعملا نمو نازيملا ىهو لداعتلاو ىواستلا اهب لصحيو لماعتلا اهب عّمبةل اب عقب امنا ملظلا نع بانتجالاو

 ىذلا فيسلاب امهعايتا ىلع ةماعلا ضحئ امنا ةيوستلاب لماعتلل ةعوضوملا ةلالاو ةيهلالا صماواللل عما+لاباتكلانا ٠
 فصومىذلا ديدحلاوهو (ديدحلاةروسؤدبلاةعاماةقفص نع <*21417/- عزت ودنعو دح> نم ىلعةللاةحح وه

 دقلو ) ديدسقلا سأبلاب || ةلسإلا لامعتساب 6 ةلسرو هرصنم نه للا ماعياو 9 اهلا ديدحلاوالا ةعتصنمامذا

 ) مهارباو احوت انلضرا الالعت نمسك كاف هنا هليقام هيلع لد فوذخ ىلع فاطعلاو ىلا دكا ةدهاجمىف

 هرصتس ىف نكتسملانم لاح © بنغلاب 9 هتلاملعيل هلزناىا ودخل ةلسص ماللاوا ناوبا امه الرك ذلاب اضخ
 أاو ةرصنىلا رقتشال © زبزع  هكالها دارانم كالها ىلع ©« ىوق هللازا#
 ميهارباو احون انلسرادقلو 9 هيفلاثتمالاباوث اوبجوتسيو هب اوعفتنيل داهجملاب مهما

 مالسلا مهيلع ءاسينناللل

 (باتكلاوةوبنلا)اهدالوا ليقو تكلل ىلا مهلا انمحواو مها ايفتسا ناب © باتكلاو ةونلا امهيرذىف انتاعحو ْ

 4 1 3 اناسرا مهيلع لددقو مهيلالسرملا نموا ةيرذلانف # مهنف 9 طخلا باتكلاب دارملا ٍ
 ما امهنعهللاىضر ننسنع لودعلاو ميقتسملا قيرطلا نع نوجراخ # نوقساف مهنم ريثكو دتهم أ

 ةباتيكو اباتك بتك لاعب اناسرب مهران ىلع انيفق مث لالضللةبلغلاناىلع ةلالدلاو مذلاىف ةفلابلل ةلباقملا | ٠
 وما ةيردلا نق( مق ) 5 5 5 0

 8 0 98 3 لكل هلآ ديدحلا ذا كلذ وحنو ةربالاو سافااو نيكسلاك مهللاصمىف هءنوعفتنيام || ٠
 د دقو ه-_- .

 5 2 5 ءايشالا هذه مهعم انزناو انلثنو السراو ىا 7 هللا اكو هه هنع دحال ىنغالف ع ء

 لاسرالا ساد مولع 4 2 . 1 ١ 5 1 5 ادا 5 .

 يق نادم 2 نيلسرملاو هلسرو هن درصس نه ق وي هللا 0 وقحلا سس لم 2

 لاقو بيغلاب عاطان« باثيو دمحي امناو ةرخ الاالو هللااوري مل نيذلا ىا # تيقلاب

 هكلمىف © زيزع 9 هرما ىف © ىوق هللازا 9ف هنورصببالو هنورصنب سابع نبا
 ىلاعتهنا ءانعم 6باتكلاو ةودتلا امهتبرذىف انلعجو ميهارباو احون انلسرا دقلو 9
 ىب دجوي الف باتكلاو ةوبنلا امهترذفف لعجو ةلاسرلاب مهارباو احون فرش

 6 انيفق مث نوقساف مهنم ريثكو دتهم 9 ةيرذلا نم ىا © مهنف 8 امهلسن نم الا |
 تيدا نال لوسر دعب الور انشعن ىنعملاو * السرب مهراث | ىلع © انما ىااأل

 اذه ( نوقساف مهنم

 موش ئا مهلا ليصفت

 جرخىا قسفنم مهمو
 قاسفللةءلغلا و ةعاطلا نع

 (زبنع) هابلوا ةرصل»: (ىوق هللا نا) ةىلسالا هداهم ) بنغلاب هلسرو هرصن نم ) هللا ىرب ىَل ) هللاماعيلو ) .

 اونمؤيملف اماع نيسمحالا ةنس فلا هموقىف ثيلف ةنس ةئامنامت مدا دعب هموق ىلا (احونانلسرادقلو) هادعا ةمقشب

 ةنس نيعبراو نيتنثاو ماع امو فلاب حوت دعل هموقىلا ميهاربا اناسراو ( مهارباو ) نافوطلاب هللا مهكساهاف

 باثكلا مهيفو ءايننالا مهف ناكو (باتكلاو ة وبنلا) ميهارباو حون لسن امهلسنف ( امهتيرذفف اناءجو)

 ىلع انيفقمث ) لوسرلاو باتكلاب نورفاك ( نوقساف مهنم ريثكو) لوسزلاو ٍباتكلاب نمؤم ( دهم مهنف )

 ميضعب ( انلسرب ) امهيرذىف مهارباو حون دعب انقدراو انعبتا ( مهراثا



 1 «مناوخا لكاتلل + (ةحرو) اهلاو هدوم (ةفاز هوست نذل واق ىفانانجو لاخلا ءانتاو منع نبا ئشحإانيقكو
 ” نيدلاقةتفلا نم نيراف لاجل مهبهرت ىف (اهوعدّاةيئاهرو ) مهنيبب ءامحر ماس وهيلع هللا ىلص ىنل باحاةفص ىف

 "فتاك اوهو نابهرلا ىلإ ةبوسنملا -2]42184- ةلمفلاىهو «نورسشعلاوعباسلا ءزجلال ةدابعال مهسفنانيصلخم

 مالبسلا هيلع ىسيعىلاىها تح لوسر 5 0 00 نايشع بهرنه نالعف

 ا كاك( ديف عجم
 | ليطربلا صا نموها ءرماو لا 'ىرقو 120 ذل مهل صضاطلا هريس ر

 | ةحروو# ةلاعف ىلع ةفا ءر ىرقو © ةفار ءوءبتانيذلابولقىف اناءحو # ىمحتاهنال

 نم اهنا ىلعةعدتبم ةينابهروا اهوعدتبا ةينابهر اوعدتباوىا ةتاهوعدتبا ةينابهرو
 | نابهرلا ىلا ةبوسنم سانلانع عاطقنالاو ةضايرلاو ةداملا ىف ةغلابملا ىهو تالوعجلا

 | ىلا ةبوسنم اهن اك مضلاب تئرقو ىثخ نم نايشلاك بهرنم فوخلا ف غلابملاوهو |
 مهلعاهاتشرفام © مهبلع اهاننتك ام # ناكرو بكارك بهار عمو هو نابهرلا | الا) مهدلع نحن اهضرفت
 ليقولاناوضز ءاغتبا اهوعدتبا مهنكلو ىا عطقنم ءانثتا © هللاناوضر ءافتاالاو# (| ءانتتسا(هللاناوضر ءاغتبا

 باقعلا عفدهتمدوصقللا باحالا نناكوهو اهب مهاندعتامىنعمب مهيلعاهاذنتكامنافلصتم | مهنكلو ىا عطقنم
 لاه ناالااهوءدتاهلوةفااخن وهو هللاتاضممصلوص> درج هتم دوصقملا بدنا نب ([ك2لاناوضر ءاغتااع وعدتبا
 اهوعرتخا مهناال الوااهب اوتاو اهوثدحساىنمع اهوعدتاوا اهيلا اويدنمث د | (اهتباءرقح اهوعراش )
 لوقلاو ثيلشلامضب «اهتاعر ق># اعيجج اهوعراف هرعت مهقلا ءاقلمنم || ةياعر رذانلا ىلع بح اك
 نيذلااس 12 اهلااهو# ومالسلاو ةاللصلاة باع دمرت ا ةمعحا اذضقو داحتالاب ا هللا عم دحهع هنال 2

 ةالصلاه لع دمحم ناغالاكلذن ءواهق وةح ىلع .اوظفاحو حج ١" ناعالا اونا « اونما || نيذلا انين ” اذ هثكت لحال

 مخ رجا# هعاساب نيعستملا نم # ينمو مالسلاو 0 ىا (مع رجا مهتم اؤننأب

 هانت و ميم نبا ىسيعب انيفقو 9 ىلاست هلوق وهو ميسم نباىسع ىلا ةلاسرلا | ا نذلاوةمحرلاوةفارلا لها
 مهنا ىنعي © ةمحرو ةفآر 9 هنبد ىلع ىا # هوعبلا نيذلا بولق ىف ناو نموا || اب اةيلع ايصال
 هلبقامىلع افطع اذه سل © اهوعدتبا ةيناهرو إل ضعل مهضمب نيداوتم اوناك | كصدمحت اونما نيتلاوا
 ناريغلاو فوهكلاو لاحجلا ىف مهر ىهو موسقنا لبق نم اهم اًواح عنا ىنعملاو ىلع انيفقو ) ضعب رئا ىلع

 | لامعت-اوحاكتلا كرثو ةئازلاةدابعلا ىف قاشملامهسفنا | 2 و ةنتفلانم اورف ةريدلاو [| انفدراو انعبنا ( مهران

 | ىا © مهيلع اهانيتكام 9 كلذ نم للقتلا عم سبلملاو برسثملاو عطملا ىف نشخلا ريغ ل.رلا ءالؤع دعب
 ١ للاناوضر ءافتبا اهوعدتبا مهنكل ا #هللاناوضر ءاغتباالا# مهلع نمت اهانضرفام || ىسيعب ) مالسلاهيلع دمع

 | اهوعيضلب اهتامرقح ةينابهرلا كلت اوعرب مل مهنا ىعي © اهتياعر قح اهوءراف وف | *'تطعا نانا وعفا
 | ماقاو مهكولم نيدىف اولخدو ىسيع نيدب اورفكو داحنالاو ثيلثتلا اهيلا اوعضو : 7 : ١

 001 ا ا وم ىسع نيد ىلع مهتم سانا 1” هوس ندا بولت
 نبدلا ىلع اوتبث نيذلا مهو #2 مهرجا مهنم اونمآ نيذلا انين اف 8 ىلاعت هلوق

 ةساهر اوعدّاو هراده

 اهو>رذخا ىا اهوعدتا

 اهورذبو مهسقن أ دنع نم

 مل ( مهيلع اهانيتكام)

 انضم ا سلب

 ةقر (ةفآر ) ىسع ند
 مهضعل فاططعي اافطعتو

 «(و)  اهفاوهرتل رويدلاو عما وصلا اهل اودعا ( اهوعدتاةيناهزو ) 0

 لاهو ةهللاض ربلطالا (هللاناوذر ءاغتناالا) ةناه رلا مهيلعانضر فام (مهلعاهاتتك ام)ىدوهللاساوب ةنتفنماوجناو

 (اهوعراف)ةينابهرلامهلعاةضرفولو ةينابه رلا مهيلعانض رفام مهيلعاهاتبتك امهللاناوضرءاغتاالااه وعدت اامواهوعدتا

 نيتىم مهناوث ( مهر حا )نايهرلا نم (مهنم اونما ها نيذلا) انيطعأف (اننا ان)اهظفح قح (اهتاعرقح) ةيناهرلااوظفحاف



 هك 0/4 2ك ا (ديدخلاةزوس)

 عابتالا نا للزب َلوشَوَخ 4 مهم 1 ََ

 هللا ىلص ئسع نرد اورفكو ةيناهرلا وكر نيذلامهو 4 نوقماف د ريثكو 1 | 1

 هللال وسر ىلع تاخد لاق دوعسم نبا نع ىلعتلا دانسأب ىوغلاىورو# ملسو هيلع

 نيعيسو نيتنثا ىلع مل نك نك فلتخحا دوعسم نااي لاف ملسو هيلع هللا ىلص

 ىسيع نيد ىلع مهولتاقو كولملا تزاو ةقرف نهرئاس كلهو ثالث اهنم اجن هقرف

 مهنارهظ نيب اوميَشناالو كولملا ةازاومب ةقاط مهل نكت م ةقرفو مهولتقو مهوذخاف

 ع هللا لآق نذلا مهو او.هرتاو دالبلا ىف او>اسف ىسع نيدو هللا نيد هم موعد

 ىب نما نم ملسو هيلع هللا ىلص لاق مهيلع اهانتك ام اهوعدتبا ةينابهرو مهف لجو

 هنعو يك مهكئلواف ف ا اماعرقحاهاعر دقف ىنعشاو ىقدصو ا

 له دع ما ناي ىل لاقف راح ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر كيد ويحك لاعبا

 ترهظ لاق ملعا هلوسرو هللا تلق ةيناهرلا نام اوما ون تدَح نينه يردي

 كما 0 وع تبضغف تاما هيا ىسيع دعل ةريبا نيه

 دا هللا ثعس نإ ىلا ضوالاف 10 اولاعتف ىلاعت هيلا وعدل 5

 ةينابهزلا اوثدحاو لا+لا نا ريغف اوقرفتف ماسو هيلع هللاىبد اد6# نونعي ءنوضع ||

 ا 0 دي امرت: هب .الا هذهالت مْ رفك نم 0 هسا 06 0

 دايخ ا لاق ملعا 0 5 ةينايهرام يردد .

 هئلع هللا ىلص ىلا نع سنا َنَع ار ا ريكلاو رشملاو اولا || 1

 سابع نان ءو هللا لبس ىف داهطا ةمالاوذده ةساهرو ةيناهر ةما لكلنا لاق ملسو 0

 مهيف ناكو ليجنالاو ةاروتلا اولدب مالسلاو ةالصلاهيلع ىسيع دعب كوله تناك لاق 1
 متعج ول مهكولم ليقف هللا ني دىلا مقعدبو لالاو ةاروتاانؤرَه نوئمؤم ةعاج 0

 ضرعو مهكلل» مهعمشل هيف نمي اهف اولخدوا مهومتلتةف مكبلع اوقش نيذلاءالؤه 3
 ىلا نوديرت ام اولاقف اهنم اولدبام الا لالا ةاروتلا ةءارق اوكرتيوا لتقلا مهيلع
 هيف انوعفرا مث اناوطسا انلاونبا مهنم ةفئاط تلاقف انسفنا مفك ني انوعد كلذ
 عسن الوعد تلاق ةقئاطو مكيلع درن الف انبارشو انماعط هب عفرت أيش انوطعا مث

 انواتقاف مكضرا ىف ائيلع متردق ناف شحولا برش 5 بربشنو مينو ضدالا ف[
 مكيلعدرئالو كوقلاعرتخحمو راب الار ذتحمو ىفافلا ىف ارودانل اونا مم ةشاط تلاقو ِ

 مي ل نم دا يل رعالو َ

 ني 0 قوت نالف حاس 5 جيمسنو نالف ع ديعان نالف 99 7 ركن ||
 لجو رع هللال وق كلذف 6 اودتفا نيذلا ن ناعاب مها ملعال نيكربج ىلع نعوم 73 نالف 1

 .٠ < و رب وجروح نوي * اجر خب تن اهخفتانافماؤ ساما

 اند ىدلا'

 ريثكو) ماسوهيلع هللا

 نورفاكلا (نوةساف مهنم

 هو ةدانعلاو نامالاب

 ىسعنب اوفلاخي ملنيذلا
 ةعلبرأ مهم قو ميسم نبا

 لهاىف الحر نورشعو

 هللا ىلص ىنلا ىلا اًواح نِعلا

 هب اونماو ماسو هلع

 ريثكو ) هئيدف اواخدو
 نا_هرلا نه ( مهسلم

 نورفاك ( نوقساف )

 ند اوفلاخ نذلا مهو



 هك و. 1 (نورمشعلاو عباسلا ءزجلا)

 || هنع كاهن اهف * للا اوقتا# ةمدقتملا لسرلاب «اونءأ نيذلا اهبااي#

 || نمإ# نيييصن 6 نيلفك مكتؤي 9 مالسلاو ةالصلا هيلع دمم © هلوسرب اونمآو#
 | اوباثي نا دعسبالو هلبق نمي مكتامياو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم مكتامبال *# هتحر

 | اوناكنيذلا ىراصنلل باطلا ليقو مالسالاةكربب اخوسنم ناكناو قباسلا مهنيدىلع |”.
 .٠ 0 2 3 8 : هللا ا ودنا ) تاتكلا ل هال

 وا مهرون ىبسي هلوق ىف'روكذملا ديري © هب نوشمت ارون مكل لمحو هرصع ىف ظ 0
 هللاو## ىصاعملاو رفكلا * مكلرفغيو 8# سدقلا بانج ىلا هب كلي ىذلا ىدهلا أ 1 هلوسرإ رشاد

 ملي يلو ملعيل 'ىرق هلا هديؤيو ةديزمالو اولعيل ىا « ملعب الثل محر روفغ .ا] مكنؤي) ملسو هيلع هلل
 35 7 2 نيسيصن ) نيلفك ) هللا

 نبر>الا ىنعي اهباعر قح اهوعراش نوملاصلا اهعدتبا ىلإ اهوعدتا هنايهرو 5

 ءاغتبا اهوعدتبا نيذلا ىنمي مهرجا مهنم ونما نيذلاانبت اف مهدعب نم واج نيذلا [ ٠ ١ ل
 - 5 5 : 5 0 5 هيلع هللا ىلص 200

 هيلعهللا ىلص ىنلاثعبال مهدعب نم اًواج نيذلامهو نوقساف مهنم ريثكو هللاناوضر هلق نع كاني الو

 0 راو اب نم حاس ءاجو هّتعم وص نه لحر طحنا لياقلاالا مهنم قبب ملوماسو

 "00 الحا رانا اوهأ اوما[ نذل ااهنااي قامت لا لاقف .هوةدصوأ هءاوذم افا هريدا نم

 ظ مهرون ىسهلوقىفروك ذملا

 )ع يل رفغيو ( هب آلا

 ملعيل (« ملعي الثل

 ةمايقلا مون (مكل لمحو)

 مكؤي
 مهعابتاو نا رقلا هب نوشمت ارون مكل لعجمو لاقو هلمهقبدصتو ملسو هيلع هللا ىلص
 نورد النا مكب نوهشتي نيذلاباتكلا لها ملعي الثل لاقو ماسو هيلع هللا ىبص ىبلا
 عطا موقلاقو سابع نبا ىلع افوقوم قاسنلا هجرخا ةيآلا هللا لضفنم ؟ئش ىلع
 اولك اف قا اوكرت مهنا كلذو اهوعدتا ةيناهرو لاقمث ةمحرو هلوق دنع مالكلا

 ا[ 8 ناكلاو هبالانم لسلاو ءوضولا اوكزنو رم اؤيرشو ريزخلا
 مهو مهرجامهنم اونما نيذلا انين اف روك ذمريغنع ةيانك اهتباعرق> ةعاطلاو ةلمل
 ةيناهرلا اوعدّساو اولدبو اوريغ نيذلا مهو نوقساف مهنه ريثكو ةجحرلاو ةفارلال ها

 ءاغتبانكل مهيلع اهانبتكام ليوأتلا اذهىلع هللاناوضر ءافتبا هلوق ىنعم نوكيو
 ىلاعتهلوق# هب أي, ملهنال بهرتلانود هبصاام عابتا هللاناوضر ءاقتباو هللاناوضر
 ىنعي ىراصتلاو دوملانم نيباتكلالهال بالطتلا * هللااوقتا اونما نيذلااهياي #
 اونما و 9 ىلاعتهلوقوهو هاونما و دممىف هللااوقتاىسيعو ىمومب اونما نيذلا اهبااي
 6 هتوحر نم #9 نيدصن ىا «نيلفكيتؤي 9 ماسو هيلع هللا بص دمحم ىنعل ة«هلوسرب

 نا رقلاو ملسو هيلع هللاىلص دمحبو ليجنالاو ىسيمب مكتاميال نيرجا مكتوب ىنعي
 ماسوهيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هنع هللاوضر ىرعشالا ىموم ناَنَع 49

 ملسو هيلعهللا لص دمحمي نما و هيبنب نما باتكلال هانم لح ر نارجا مهل ةثالث
 اهنداف اهؤطي ةما هدتع تناك لحرو هللا ق>و هيلاوهقح ىدااذا كولمملا دعلاو

 مكل لءجيو # نارجا هلف اهجوزتف اهقتعا مث اهيلعت نسحاف اهلعو اهيدأت نسحاف
 ىدهلاوه» لقو.نا رقلاوهروالاسايعن.الاقو طارصلا ىلع ىنعي ## هب نوشمت ارون
 فاسام ىا 6# مكلرفغيو 9 هبنودت نيدلاىف احتاو الويس مكل لمحت ىا نايبلاو |

 ماعيالثل محر روفغ هللاو 9 ماسو هيلع هّللاىلص دمحت ناميالا لبق مكبونذ نه

 ( لها )

 دممحمت مهناعابو ليجنالاو ةاروتلابو ىسيعب مهناعاب نيرجا هتمحر نم نيلفك

 اونما نيذلااهيااي ) ىسع

 هللا اوشخا ( هللااوقتا

 هلوسرو هللاب مكتامعا ىلع

 (نيلذك) مكععب (مكتؤي)
 نه ( هتحر نه ) نيفعض

 لمجيو ) هتماركو هباوث
 نيب ( هءنوشمت ارون مكل
 طارقلا زك اا

 ىف مكبونذ ( مكلرفغيو )
 ( روفغ هللاو ) ةيلهاجلا

 نأ ( محر 2( بان 0

 (ماعيالثل) ةب وتلا ىلع تام



 ديدحلاة د روس -* او١ زي

 5 هللا لضف ن٠ قش لع نوردشالا باتكلا لما# ءايلاىف نونلا ماغداب ميذالو |

 مهنال هليئنم نونكمتالو هلضفنم ركذامم ايش نولانيال هنا ىنمملاو ةففحْلانهنا
2 

 ىث ىلع نوردشاالوا هب ناميالاب طورشم وهو هلوسرب اومْؤيملا]

 ا
/ 
1 

 دقتعيالثا ىنعلاو ةديرنم ريغال ليقو # ميظعلا لضفلاوذ هللاو ءاشبنم هينؤي تلاد
 نوكف هنولانيالو هللا ل ضف نم 'ىثىلع هبنونمؤملاو ىنلا ردشال هنا باتكلال ها |

 نونلاتمحداوتفذح ةزمهلاناهه>ووملعيالبل ئرقو ملعبالتل ىلع انطعلضقلان أو |

 مهرجا نوتؤي كئلواهلوق باتكلا لهانم نءؤيملنم عمسامل لبق # باتكلالها
 انياتكومكباتكب هناعال نيتىم هرجاهلذ مكباتكب انم نها نماما نيلسملل |ولاق نيترنح

 لها ةلصالو ملعيا ىا ملعيالثل لزف انيلع مكلضفاف مرج اك رجاهلف ن ندؤيل نمو

 الأ# نينمؤملا اودسحو ملسو هيلع 2 دمع وتمويل نيذلا ]ىش كاكا

 ا
1 
0 

 ْ ا

 الو مهلرجاال مهنا هب اوئمؤي ل نيذلاملعيل ماسو هيلعملاعت هللا لص دمحم نمآ نم ظ

 باتكلال ها ملعيالثل لزنف نيلسملا لع كلذ شف رجالا ةدايزب .نيلسملا وع اورذتقا ظ
 - ن6 لضفلاناو © هللا لضفنم ؛يثىلع نورد النا مهنم نيتمؤلا ني

 اولا رجالا نوكينا لمتحي ليقو قئالخلا عي ىلع مكلضف هناف هب مكصخ ىذلا |

 لجرالاو ىدبالاعطقب ىن انم جرخناكشوب دوهيلاتلاةليقو نيرجالا نم شكا[

 ةوبلاللالضف نوكي اذه ىلعف ةياالاءذه هللالزناف هباورفك برعلانم جرخاظف

 َللاديب لضفلازاو هلوق وهو ماسو هيلع هللاىلص ادم ىنعي # ءاشي نم هني © |

 0 مظعلا لضفلاوذ هللاو # راتخم رداق هلال ءاشينم هسْوِب هفرصتو هكلمىف ىا |

 هيلع هللاىلص هللا لو سر تعمس لاق امهنع هللاوضر رمع نبهللادبع نع ( خ ) |

 رصعلاةالص نيباك مالانم مكلبف فاسنف مؤاتبامنا لقب ىبنملا ىلع مئاقوهو ملسو |
 اوزجم مث راهلا فصتناىتح اهب اولمعف ةاروتلا ةاروتلا لهاىتوا سمشلا ب وغلا
 اوزجم مث رصعلاةالصولا اولمعف لبجتالا لجتالال ها ىتوامث اطاريق اطاريق اوطعاف |

 نيطاريق انيطعاف سمشلابورمغ ىلا انلمعف نا رقلا انيتوا مث اطاربق اطاربق اوطعاف
 انتيطعاو نيطاريق نيطاريق ءالؤه تيطعا اير ىا نيباتكلال ها لاقف نيطاربق ||

 لاق ال اولاق أيش رجا ن. كتلظ له ىلاعت هللا لاق المع رثكأ نحنو اطاربق اطاريق
 نيب اك مثالانم الخ نم لجاىف مكلجا امنا ةياور ىفو ءاشانم هيتوا ىلذف وهف |

 لمعتسا ل جرك ىراصنلاو دوهيلالثمو مكلثم امناو سعشلا يورغىلا رصعلاةالص |
 فصن ىلا دوهلاتلمعف طاريق طاريق ىلع راهنلا فصن ىلا ىل لمعي نم لاقف الامع |
 رصعلا ةالسص ىلا راسهتلا فدننم ىل لمعي نم لاق مث طاريق طاربق ىلع راهنلا |

 .نيرجالا انام ىنملاو # هللا لضفنم 'ئثىلع# نوردقال مهنا ىنعي 46 نوردقب |

 أ لضفلاناو# هلوق هديؤِيَو اودارا نم اهنوصخف ةوبلاوهو همظعاىف اوفرصصتسنا |

 | نيترم مهرجانوتؤي كئلواباتكلا لها ىلسمىف لزتامل ليقو هللا لضفنم ببصن |

 م نبذلا (باتكلاله») |
 الأ ) ةدب نم الو اولسي
 نه ةففخم نا ( نوردَس

 نوردهال هناهلصا ةليقثلا
 نوردّسال ناشلانأ ىنعي
 ا كا لشن نم شلع )

 ركذامم أيش نولانيالىا
 نيلفكلا نم هللا لضف نم

 مل مهنال ةرفغلاو رونلاو

 هللا ىلصهللالو-رباودمْؤب

 موا مهول ملسوهيلع
 ا مهبسكي لو هلبق نع

 فطع(لضفلاناو ) طق

 ,. (هللادس) نوردّشال نا ىلع
 ادور و كذم ف ىأ
 1| نئاماعب نْعفيَوي)
 ( ميظعلا لضفل اوذهللاو )
 ملعا هللاو

 (باتكلا ل ها ) ماعي ل

 هباحاو مالس نب هللادبع
 ءىُد ىلع نوردَه الأ )

 هللا باوث نم (هللا لضف نم
 باوثلا ( لضفلا ناو )

 ( بوب هللادِس) ةماركلاو

 ناكن. « ءاشي نم ) هيطعي
 (لضفلاوذهللاو) كلذلالها

 ىلع ( مبظعلا ) نلاوذ
 ةماركلاوٍباوتلا,نينمؤملا

 نيدلااهيااي هلوقنمتلزت
 نا و امهه ىلا اونمآ

 رفا ثيح مالسنب للا دبع

 هباحصاو بمك نب ىبا ىلع
 دحاو رجا مكلو نيرجا انلناب



 هه +١5١ خس _انورشلاوعباسلا ءرحلا

 | ىتانع « فلا ةدرفملا فورا ىف لصالاناىلع اللا ىرقو هاي تلدبامث ماللاق |

 000 الل وو هلا اولا نيدلا نما عك ديدحلا ةريوط ارق نم مالنشلا هيلع ا

 طارق لع رصنلا ةآلص ىلا ازاهنلا تف نم ئراصنلا' تلئمعف' طارتق' كاربق ىلع ْ

 نيطاربق ىلع 0 بويع ىلا رثطملا ةالص نم ىل لمعي نم لاق مث طارق

 رجالا كلل الا نع 0و عا ل رضانلاةزابص نم :نولمعل نيذلا ملاذ الا نيطا ريق |

 0 ءاطع لقاو المع رثك | ن# اولاقو ىراصنلاو دوهلاتبضغف نيترم |

 هيطعا ىا تْئش نم هب بيضا ىلضف هناف لاقال اولاق ايش مكقحنم كتل لهو |
 ماسو هيلع هللا ىلص ىنلانع هنع هللاىضر ىرعشالاىءوم ىبا نع 2ع تشنه

 ليلا لا 1] ناوذسلي اماؤقأ رج اتسا: لجار لثك ئراضنلاو دوهتلاو نيرسملا لثم لاق

 03123 ىذلا هرج ىلا .انلةحاحالا؛ا ولاقفأ زاهنلا مضل !نولمعف. مولعم لخانع

 و 3 رجا اوذخو مكموب ةيقب اوامعا اولعفنال مهل لاقف لطاب انلمع امو

 رشىذلا مكلو ا ةيَش اولمعالاقف مهدع نررخآ رجأتساو اوكرتو
 1 انلمعام اولاق رسدعلاةالص نيح.ناكاذا ىتح اولمعف رجالا نم مهل

 قبام ناف مكلع ةيقن اولكا لاقف هيف ال تلمج ىذلا رجالا كلو
 ا راق لاا اموت رخال “ا وافر ريت وك راهتلا“ نم

 سعثلا تباغ ىتح مهموي ةيق اؤلمعف مهموي
 مهلثمكلذف امهيلكنيَشرفلا رجا اولمكشساو

 لوا لانه نم اًولق ام. لثنو

 ملعا ىلاعتو هناعس لاو





 ىهوةيئدمةلداجلاةروس#
 © يآ نورمثعو نانثا
 (ميحرلا نمحرلا هللا مسي )

 ىتلا لوق هللا ععم دق)

 <ىرقو كر واح ( كلداحت

 ةلعث تنب ةلوذ ىعواهي

 تماصلا نب سوا ةأسعا

 ىلصت ىهواها ر ةداعىخا

 الف مسجلا ةنسح تناكو

 بضففتباف اهدوار تلس
 هللال وسرتنافاهنم هاظف

 تلاقف ملسوهيلع هللا لص
 اناو ىجحوز اك

 0 بوغرصص ةباس

 ىاىنطب ترثثو ىنسالخ

 هماك هيلع ىناعح ىدلو رثك

 ةييصىلناتلاقاهناىورو
 هنلا مهتم ناءاز اكس

 لا مهتمه نا و [وعاَكَص

 هيلعمللا ىلص لاقف اوعاج
 'ىشك صا ىف ىدنعام سو

 تمرح اهللاق هنا ىورو
 ام هللال وس راي تلاقف هيلع

 وبا وه امناو اًقالط ركذ

 ىلا شانلا بحاو ىدلو

 تلاقف هيلع تمرح لاقف
 ىدح و وىتقاف هللا ىلا وكشا

 هللا ىلص هللال وسر لاق الك

 هيلع تمرح ملسو هيأع

 قل تلو كش و تفتح
 ا وهيلع هللا ىلص هللال وسر لاَقف هب كو ءااو نوم ىدند لهف مدن دقو |

 ا 4

4 02> 

 4 قدم ا ا ليقو ةيندم ةلداجلا ةروس 2

 :*« نورشعو ناتن/ اهياو

 ان مت إ 75

 اهجوزفف ٠ كلداحت لانو هللا ععسدق ِ

 هي ثالثو 000 إو هنآ نورشعو نانأ ىو ةسدم ةلداحلا ةروس 8 0:

 * افرح نوعستو نانثاو ةئامعبسو فلاو ةلك نوعبسو

 تنب ةلوخىف تلزن # اهجوز ىف كلداجت ىتلالوق هللا عمسدق ف لجو نع هلوق *
 هب ناكو تماصلا نب ةدابع وخا تهاصلا نب سوا اه>وزو ةلمح اهعما لقو ةبلعت

 مدن مث ىتا رهظك ىلع تنا اهل لاقف هيلع تباف اهداراف مسجلا ةنسح ىه تناكو ما

 تدهرح دقالا كنظا ام لاقف ةيلهاجلا لها قالطنم ءالبالا و راهظلاناكو لاقام ىلع

 لسفت ةشئاعو ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر تقاف قالط كاذام هللاو تلاقف ىلع
 ةينغ ةباش اناو ىتحوزت تماصلا نب سوا ىجوز نا هللال وسراي تلاقف ا قع

 ىنم نهاظ ىنس ريكو ىلها قرفت و ىباش ىنفاو ىلام لك | اذا ىتح لامو لها تاذ

| 

 (تمرحال ومالا ةثالث ىوجتنم نوكيام هلوق ريغ ةيندءاهلك ىو ةلداجلا اهيفركذيىتلا ةروسلان.و 9

 ة6نوعست و نانثاو ةئامعستو فلا اهفورحونوعبسو ةئالثو ةئامعبرااهتالكو نورمشعونانتنا اهتايا ةركم اهنافمهعبار

 ا كريخانا لبق هللا ععمدق لوش ) هللا ععمدق ) ىلاعت هل وو ىف سابع نا نع هدامسابو ( ميحررلا نمحرلا هفامسب (

 : اهيوَر ناشىف ( اهحوزىف ) كيملكتو كمساخت ( كلداحن ىتلا لوق )



 (ةلداولاةروس) هللاو ) ءوركملا نم. 4 156 لح اهبام رهظت ( ّللاىلاىتشتو )

 تتفتساف تماصلا نإ سوا اه>و زاهْنع ىهاظ ة لع تن: ةاو> ناىور هللا ىلا ىكتشتو ١]
 رغصل تك افهيلعتنم رح لاةفىنقلطام تلاقفهءلع تمرح لاقثملسوهيلعهللا لس هللا وسر أ ١

 مالبسلا هيلع لوسرلان اب رعشندق وعل رالاتاي الاوذهتا زنة ىلاعت هللا ىلا تك و اهدالوا

 ىاسكلاؤةزمح مغداو اهبزك اهنءجرشبو اهاوكشو !هتادا# ععسنلا نا عقوتبةلداجماوا

 مالكلا 7 *# كر واحت معسبةللا وإلا نيسلاىف اهاادصاعن:!نءماشهوورمعوباو

 نورهظي نيذلا # لاوحالاو لاؤقالل ريب عيختتلانا#9 باطألا بيلغت ىلعوهو
 قتسشم ىلا رهظكىلع ثنا هتأرصال لجرلا لوغْنا راهظلا © مهئاسن نم مكنه

 ةزمحو صاع3نا ارقو نو رهظَن نورهظي لصاو ةيلهاخلا لها نامعا ند ناك هنال

 9 مهاهما نهام 0 صاط نم نونهاظي مصاغو صاطانم نورهاظن قاكسكلاال 1

 هلاو قاللعلا ركذا٠“باتكلا كيلع لزنا ىذلاو للالوسراب تلاقف هيلع تمرح

 تلاقف هيلع تمرح ماسوهنلع هللاىبص هللالوسر لاقف ىلا سانا بحاو ىدلو وأ

 هلال سز لاقق ىلطإ هل تنثنو قح هل تلأط دق ىدحوو نفل كال
 تامل ءوشب كنأنشىف موا ملو هيلع تمرح دقالا كارا ام ملسنو هبلع هللاىلص

 ملسسو هيلع هللا ىلص هللالوسر اهل لاق اكو ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر عجارت ظ

 ةيصىل ناو ىلاح ةدشو ىقدحو و ىتقاف هللاىلا وكشا تلاقو تفَتَه هلع تلح

 ءاهسلاىلا اهسأر عفرت تلمجو اوعاض هيلا مهتمع ناو اوعاج ىلا مهتم نا اراغص
 راهظ لوا ناك اذهو ىحرف كين ناسا ىلع لزئاف مهألا كيلا ودع مهللا لوقتو

 هللا ىلع ىرضاىف رظنا تلاقف رخ الا هسار قش لسفن ةشئاع تماقف مالسالاف

 هللالوسر هجو نيرتامإ كتاداحمو كشيدح ىرصقا ةشئاع تلاقؤ هللاىاي كءادف

 ىلىعدا لاق ىحولا ىضق الث تاسسلا ثم هذخا ىجحولاهيلع لزت اذا ماسوهيلع هللا ىلص

 اهحوزىف كلدا# ىتلالوق,هللاععسدق ملسوهدلع هللا ىلص هللا لوسر هيلعالتف كجوز

 ةلداجلا تءاج دقل تاوضالاهمعس عسو ىذلاهلل دما تلاق ةثئاع نع.( ق) ةيالا

 لوقت ام .عمسا امو تيبلايناجىف هتلكو ماسو هيلع هللاىلد هللالوسر ىلا ةلوخ
 ريسفتاماو #.ةي الا هللاىلا تشتو اهجوزىف كلداحن ىتلا لوق هللا معمدق هللا لزئاف

 كيمجارتو كيصاخنو كرواحم ىلا كلداحت ىتلا لوق هللا ممسدق ىلاعت هلوقف ةيالا

 اهتدحوو اهتقافو اهلاح ةدش ىا هللا ىلا ىكتتوإ## اهجوز صاىفىا اهجوزف
 هيجاتن نا ىا *# عيجس هللانا إف مالكلا امكتمجا سم ىا #4 اكرواغن عسي هللاو هه
 نيذلا 9 ىلاسم# لاقف راهظلامذ مث هيلا وكسشي ني ىا 6 ريصب *-هيلا عرضتيو
 نهام 8 انتاهما روهظك نتئا نهل نولو#ب ىنعي © مهناسن نم مكنم نورهاظي

 نه سل ىتتملاو تاهماب :تاهنمالاك نبت وز نم :نونولف قاوالااغن ىا © مهتاهما

 اك ره (اكر واحن عع

 عجراذا روح نم مالكلا

 عصا ) عسيعت هللا نا )

 110 املا ىركش
 ( نورهاظي نذل ) هلاح

 ىزاجحح نورهظي مصاع

 نوسهاظب مهريغىرصلو

 برعال جيوت ( مكلم )ىفو
 لها ناعانم ناك هنال

 راس نودةصاخ مهيلهاح

 مهتاج وز (مهماسن نم) مالا

 مهتاهما ( مهتاهمانهام )

 ىزاجح لوالاو لضفملا

 عرضت, (هللا ىلا ىكتشت و)

 اها ناستل ىلاعت هللاىلا

 (مكرواحت معسل هللاو )

 امكشحا ضو امكن رواخت

 (ريصب)الاقمل عيعم هللا نا)

 ةلوذ نا كلذو اهسماب
 نب كلام , نب ةيلعث تنب

 تناكاةيراصنالا ميشخدلا

 تماصلا ني سوا تحن

 ىاوممل هب ناكو ىراصنالا
 نا داراف .نأ انه سم

 قتال لاح عب اننهتتأي
 هيلع تباف ءانلا اهيلع

 تدحرذ نا لاقو بضغف

 ان اذا لبق تنبلا وم

 ىما رهظك ىلعتنناف كب

 ميكب نورهاظي نيذلا )
 نا وهو ( مهئاسن نم

 هنارمال لجرلا لو
 ىما نظفي ىلع تنا

 مهتاهماك( مهتاهمانهام)



 ش هي ١91 فحل (نورشعلاو نماثلا ءزجلا)

 | اهقلانمالا ةمرحلا ف نهب هبشتالف * مهندلو ىئاللاالا مهتاهمانارإ# ةقيقللا ىلع ىا
 ”ىرقو مت ةغا ىلع عفرلاب مهتاهءا مصاع نعو لوسرلاجاوزاو تاعض ملاك نهب هللا

 عرمشلاذا *لوقلان م اركتم نولوقبلمهناو# بصابنم ةفاىلع اضيا وهو مجاهد
 روفغوفمل للاناو# مالاهششتال ةجوزلا ناذف قحلانع افرحم © اروزو © هركتا

 | نيرهاظملاىنب © مهناو مهندلو ىاللاالا ف مهتاهما ام ىا 4 مهتاهمانا © مهتاهماب
 ابذك ىنمي © اروزو #9 عرسشلاف فرمبال ىنعي © لوقلانم اركتم نولوقيل 9
 | ةحوزلاوادب وم امبرحن ةمرحم مالانال اروزولوقلا نم اركشم هنوكب هفصو امنا لقو

 | اروزو لوقلانم اركنم كلذ راص مرج الف اديؤم اميرحن لوقلااذهب هيلع مرحتال
 مهيلع ةرافكلاباجياب مهلرفغو مهنع للافع © روفغ وذمل هللاناو ف

 ىلوالا ةلثسملا لئاسم هيفو راهظلا ماكحا ىف لصف

 | نمايريظلا سملذاناسن الا رهظ نموه سدل و ولعلا وهو رهظلا نم قتشم هنا ل فةغلءانعميف
 | رهظلانم ذوخأم هنا اذه. تبثف ةعضامملاو ذذلتلا عضاوم ىه ىتلا ءاضعالا راس .

 أل ١11 و رشا لوك هلع لدي رهّظو هل كر لجرااةأانالواملاوح ىلا |] ادكس» نولوقيل مهنأد)
 كرهظ هليوأتنالراضاو فذح ىءا رهظك ىلع تنا مهلوقىفو اهتقلطىاىأ مانع | نكت ىإ (لوسفلاوا
 مارح اهيلع هولعو ىتا ىولعك مارح كيلع ىولعو كايا يكلم ىا ىلع || ةيعرسشلاماكحالاوةقبقحلا
 ةيناثلا ةلثسملا | الطإ ايذكو (اروزو)

 كلذ ناكناف نكميام دك ١ ميرحتلاىف هنال ةيلهاجلا لها قالط دا نم راهظلاناك | هللاناو ) قحل نس
 لخدياهنا خسنلان ال ازعسن دمي مل الاودل ةخمان ةياالا تناك عرسشلاب اررقم راص مكحلا | بها ا! نمو ضل
 مهتداعو ةيلهاجلا ماكحا ىفال عئارسشلا ىف || مهتاهماام ( مهتاهمانا )
 ةثلاثلا ةلغسملا ا قاللا الا ) ةمرحلا ىف

 | ىلع تنا هلوق اذهىف لصالا ءاهقفلا ف رعو ةعب رسشلا ىف ىنعملا اذهل ةلمعت سا ظافلالا ىف ١ مهتبيترإ را ص
 | وا ىانطبك ىلع تنا لاقول اذكو ىلا رهظك ىدنعواىعموا ىنمتناو ىارهظك | كر
 | هيشوا ىعا رهظك ىلع كدب وا كسأر وا كنطب لاق وا ا ديكو أ ىعا سأرك 0 م
 نطس اههش نا ةفينحوبا لاقو اراهظ كلذ نوكي هما ءاضعانم وضعب اهئماوضع |! 9 ادوزو) 2

 0000 0 اخ يق يكب اههش ناواواهلل نوكي اعتق وا اهجرطوا هيا 3000 ل ل
 نوكبآل ماركالاو زازعالا هب داراو ىعا حوركوا ىعاك ىلع تنا لاقولو اراهظ | 00 0

 نوكي ىتدج رهظك ىلع تنا لاقف هتدجب اههبش ولو هديربو هيونب ىتح اراهظ || ١ - ةوييب
 ىتخا رهظك ىلع تنا لاق ناب ةبارقلاب هيلع ةمرحم ةأرماب اههبسشول اذكو اراهظ
 حالا ىلع اراهظ نوكي عاضرلاب هيلع ةمرحم ةأرماب اههبسشوا ىتلاخ وا ىتمعوا

 | ةعبارلا ةلئسملا

 هراهظ مح هقالط ع نم لكنا اذهىف طباضلا ىفا_كلالاق هراهظ مع<ي نيف

 ( ىف ١

 مهتاهمانا ) ىميمت ىناثلاو

 ناديري ( مهندل وق اللاالا

 ةقيقحلا ىلع تاهمالا

 تاعسض رملاو تادلاولا

 ةطساوب تادلاولاب تاقحم

 جاوزا اذكو عاضرلا

 هلع هللا ىلص هللا لوسر

 نهتمرح ةدايزل ماسو
 ءوثدعباف تاحوزلا اماو

 لاق اذإف ةمومالا نه

 ةرافكن يب مث هتمادنو هتبوت

 لاقف راهظلا



 نورهاظي نيدلاو) مهنم _؟ةداجلاةروسأ أ 15 ل
 4 الاى ناب ) مهلاست ند 6# ا ولاقام نودوعي من ماسن نم نورهظب نيذلاو# هنع بيئاذاوا اقلطم هئمفاسال أ

 | هال, نع اكلك نايا لوألا كلذو هضتشامضةس وهو دسفا امىلع ثرغلا داع لثماهنهمو كرادتلاب مهلوقىلاىا ١
 هائلا نيبو روز وركدنم

 نودوءيمث ) راهظلا مكح

 ةروريصلا دوعلا ( اولاق ال

 هلوةلوالا نفءاسواءادّسا

 نوح رءلاكداع ىت> ىلا

 ناو ىناثلان فو ميدقلا

 هسفنن ىدعيو ان دع مدع

 هتدنا اذا هتدنع كلوقك

 ةحابتساب ةفيتح ىلا .فئعو هب ضقتيام لقا»وهو هنع اهئانثتسا ةحصل هتمر لوا |
 راهظلابوا عاملاب نسحلادنعو عاجلا ىلع مزعلاب كلامدنعو ةوهش ةرظنبولو اهعاتمسا |

 هلوق' مومع ىفاصسلا جحا مديألا ةفتحولا لاقوا ىئذلا راهط حكي ذه للك
 لديف نيئمؤملل باطخ اذدهناب ةفيئح ونا ماو مهلاسن نه نورمهاظب نيذلاو

 نيرضاحلا عييمج لوانتي باطخ اذهناب هنعييجاو نيئمؤملاب صوصخم راهظلاناى بع |

 ىنعي 46 مهئاسن نم نورهاظب نبذلاو 9 ىلاعت هلوق * نينمؤلاب صتخم هنا متق ملف |
 ىنعم ىف ءاملعلا فاتح # اولاق ام نودوعي مث # نهعامحن ء ظفللااذهب نوعنتع
 ناس م ةسرعءلال ها لاوقا ناس نم الوا ديالو اولاق الل نودوعي مث هلوكىف دوعلا

 اهفو اولاق ام نودوعي لام نا نيب ةغللاف قرفال ءارفلالاق لوقنف ءاهقفلا لاوقا |[

 نابو حوت ىلا ىجواو هلوقك نابقاعتت ماللاو ىلا ةلك ىمرافلا ىلعوبا لاقو اولاق

 ل را اولا ىذلا ىلا نودوء؛ ىنءماو ىذلا ىنءمع ىهف امل هلوق ىنام ةظفل اماو اهل ى وا كبر

 1 مهنا ىنمملاو راهظلا ظفا هنا امدحا ناسهجو هيفو اولاق ىذلا ىفوا اولاق
 ىلع هومر> ىذلا وهو هيف لوقملاىا اولآق امل دارملازا ىناثلا هجولا ظفللا كلذوملا

 نودوعي مث هلوق ىنعم اذه ىلعو هيف لوقللا ةلْزنم لوقلل اليزنت راهظلا ظفلب مهسفنا

 رسفاذا مث لؤقلاكلذ هيف اولاق ىذلاوه ؛ىثلاكلذو ؟ىث ىلا نودوعي ىا اولاق امل
 اه اولاق ا داراا هلا ليغ لع و ىرخا ةرم هلعفىا لمف امل داع ىنعملا نوكينا زوحم لوالا هحولاب ظفللا اذه

 2 هيلع ل را دارامث ايش لعفنمنا كلذو لمقام ضنا لمف ا د لاّشنا زوحي ىاثلاج ولا
 نركب دع نشيل فرصتلاب هيلا داعدقف هلاطبا دارا مث ايش لعف نم اذكو هيلا داع دقف ايناث هلعشبنا

 هلوقك هيف لوقملا رم نودوعي مث دارملا نوكينا لمتحي اولاق ام نودوعي مث هلوقزا مدقتاب رهظ دقف هيف

 ةيفلاظا انوع اب هور ضقنلاب هيلا نودوعي مث دارملا نوكيزا لمتحيو ىرخا ةرم هلثم اواعفب نإب هيلا

 مثيلا لالا كك ف هوجو ىلع هيفاوفلتخامث ندهتجلا ثكا بهذ لاقحالا اذه ىلاو ةلازالاو عفرلاو

 اذ اب ضقنلانا اوفلتخا راهظلادعب قالطلان ع توكسلاوه اولاق امل دوعلا ىنعمزا ىفاشلا] وة وهو لوالا
 لورا انته اسم دقف قالطلاب هلصوناف ميرحتلادصق دقف ىهاظامل هنال كلذ راف اهقلطينا هنكم انام ز

 ١ || لدي كلذف قالطلا نع تكس اذاف هيلع ةراقكالو ميرحتلا عاما نم هيف عرشام م

 سايع نبا رسفو ةرافكلا هيلع بحت ذئنيغل ميرحتلانم هبادتباام ىلع مدن هنا ىلع

 رطافرحبو هلاترصو

 هلوةكمالللا و ىفو ىلع وىلاب

 اوهناملل اوداعل اودر ولو

 ا نودوعل 3 هئمو هنع

 ةيلعث نعو فاضملافذح

 اوهرحام لي نودوعل

 سابعنالوقوهو ءطولا
 دنعو ةداتقو نسلاو 1

 وهو كاتم الاد رجم ئفاشلا وهو دوعلا ريست ىف ناثلا ه>ولا ةفلالا ىلا نوعح ريف نومدنس لاقف مدنلاب دوعلا

 راهظلا س قع اهقلطيالنا كلذو ةوهشلاب اهملا نرظنلاو ةسمالملاو ءطولا ةحاشسا نع ةرابع هنأ ةفينح ىبا لوق

 00 نورعاطبا قنا وقل اضقانم ناك كلذ ةحابتسا دصق مث ءايشالا هذه ةمرح ىف مالا اههيش امل هنا
 00 اد مزعلا نع ةراغ اهلا دوعلا نا كلام لوق وهو كلاثلا هحولا, ا رهظكلع تنآ

 ةك انملانم مهسفنا ىلع اومرحام ليلحن ىلا نوعجري ( اولقامل نودوعب مث ) مهئاسن ةكانم مهسفتا



 .( اساهنا الفم ا ىدا ىذلا بناكملاودلولاماوربدملا زجيمو ةرفاكوا ةئمؤم ٌهقر قاتءاهيلعف (ةقررإ رمف)

 ”ةوهشب سلوا عاج نم اهب عاتمسالا ةسامملاو اهنم ىهاظملاو نهاظملا نم مالكلا هيلع لدامىلا مجرب ريفغلا
 ' اوظعتننا بجيف ةيانلا باكت را ىلع ليلد ةرافكلاب مكملانال (هب نوظعوت ) مكحلا (مكلذ) ةوهشباه>رفىلا رظنوا

 ' هلع هللا باقع اوفاخنو راهظلا -4: 194 1: ىلا اودوعت ال ؟نورسثعلاونماثلا ءزجلا) ىتحمكحلاا ذه
 ( ريخ نولمعت اعهلاو)

 لدحرلا لوشنا ىهاظلاو
 لك از | كا نمال

 عضوم عضو اذاو ىا
 ةلاديف ارا ندع كلا

 نهظلا ناكم وا ةلجخلا ىلع

 رظنلا مرا "وع

 زيفلا و نطيلاكمالا نمدهيلا

 محر تاذمالا ناك وا

 عاضروا بيش هثم مرح

 نا وحن عامج وا رهصوا

 رهظك ىلع ثنا لوش

 ىتموا عاضرلا نم ىتحا

 ىباذةا لما انا ةسنلا نا

 وا ىت أما ما وا ىباوا
 اذاو يهاظم وهف اهنا

 ةرافكلا نم ىهاظملا منتما

 لعوب هيفارتنواب املا

 نا ىلع هربحنا ىضاقلا

 ئشالوهسحي ناو رفكي

 هيلع ربيجن تا رافكلا نه

 راهظلاةرافك الا سيحنو

 كرت ىف اسهبرمشي هنال
 نم عاضتلالاو ريفكتلا

 لبق سم ناف عابتقسالا

 الو هللا رئشتسا ردك نا

 ! قفا ناو نكي وح حوعن

 مث ةقرلا ضغب ( نظل بز ه1)/ تلت انللا خر هل فين ىلا دسسغا ف اعنلشإل نإ: هيلع نسم
 نيروش مايص هيلعف ) نيرهش مايصق ( ةيقرلا

 ,كلذ) اعءاج (اساهنا لبقنم) ةبقرري رح هياء (ةقرزررقف)

 ةيلهاللا ف نورهاظي اوناكذا راهظلان ودهتع ىنعع نوىهاظب هلوقنا ىلع مالسالا ف
 لاقامىلع .فاحيناب ىنمموا ةيرهاظلالوقوهو اظفل هراركتوا ىروثلا لوق وهو
 اهئطو وا اهعاتّتسا ةحابتساوا اهكاسماب اف لوقملا ىلا وا ملسم ىبا لوق وهو

 اهدئاوف نمو ةيببسلل ءافلاو ةبقر قاتعا بجاولافوا مهيلعف ىا © ةبقر ريرتف
 اساق اندنع ناعالاب ةديقم ةبقرلاو راهظلا رركتي. ربرحتلا بوو رركت ىلع ةلالدلا
 ان اقل و سالجملا نم لك عنقسنا 86 اسامه نا لبق نم #8 لتقلا ةرافك ىلع

 كلذ ةهر> ىلع ليلد هذو اهعماحنا وا هيبشتلا ىضتقمو ظفللا مومعل رخ الاب

 لدي هنال © هب نوظعوت #9 ةرافكلاب حلا كلذىا 4 مكلذ 8 ريفكلا لق
 ىنال # ريبخ نولدعتامب هللاو #9 هنع عدربو ةمارغلل ةبجوملا ةيانملا باك راىلع
 نيرهش مايصف 0 دحاو هلام باغ ىذلاو ةقرلاىا 7 دج ل نش 2 ةفاخ هيلع

 ةداتقو نسلا لوق وهو عبارلاهحولا ةفينح ىبا لوق نم بيرق وهو اهئطو ىلع

 اهاطب ملام هيلع ةرافكأل اولاقو اهعامح نع ةرابع اهيلا دوعلانا ىرهزلاو سواطو
 هتحابتسال وا هيلع مزءلل وا عامجلل طاص هنا به انه ر وكذملا دوعلاو ءالعلا لاق

 هنال هيلع 0 اة 5 هيلع قلطتنام لقا وه ىفاشلا هلاق ىذلا ناالا

 لوالا لاقحالا اماو هيلع ل مه قت هب ىذلاوه

 اضرا هو>و هب الاف لاعحالا اذهىلءف هولعفام لثم 0 ىا نؤدوع مْ هلوقىف

 هن ةرافكلا بحتو مالسالاىف راهظلاب نامتالاوه دوعلا ىروثلاو دهاجم لاق لوالا
 اوناك ةلاهاالاهانا كلذو ةيلهاجلا ف هيلع اوناك ام ىلا دوعلاوه دوعلانم دارملاو
 ىنعف. مهدنع همكح فالخ ىلع مالسالاىف راهظلا مكح هللا لعش راهظلاب نوقلطي

 ةداهالا ىفنواوس اوناكام لثءمالسالا ىف نولوةيف مالسالاىلا ىا اولاقالنودوعي م

 نكيملالاو داع دقف راهظلا ظفار رك اذاةبلاعلا وبالاق ىناثلا هجولا اذكو اذك هترافكف
 ىلعلدبإ اولاقال نودوعي مْ اللوق زها طنإ هيلع او[ صهاظلا لهال وق اذهو دوع

 ىلاعتهلوقو *هيلعةرافكالف ظفالارركب مناو ريركتلابالان وكيل اذهو هولعف ام ةداعا

 هنأ ما ءطو رهاظملا لحب الف ةعماجلانماقلاب دارملا #اسامننالبقنم ةقر ربركف#
 .ىتحمكل ظعو ةرافكلا ظلغنا ىنمي *6هبنوظعوت كلذ رفكي ملام اهنمرهاظصىتلا
 ريد ل هكرتو ريفكتلا نمىا  نولمعت اب هللاو #8 ءودواعتالو راهظلا اوكرت
 86 نير هشمايصفإل# ةبقرلا ىا #9 دحن ل نف #9 ىللاعتلاقف ةبقرلا نع زجاعلا مكح ركذ مث

 مار

 كدا ةداب زف قابلا اما او دوعلا ى

١ 

 ةانكلا هب ن و م ول 6 نوظعو ) ريزلا )

 نيرهش) مودف ( مايصخ )ريرتلا ( دي منذ ريبخ) اهريغو ةرافكلا نمراهظلاىف ( نوامقلا اعهللاو ( راهظلا



 رب نم عاصفصن نيكس» لكل (انيكسمنيتس) ماعطاهيلعف(ماعطاف) مايصلا «(مطتسي منه اسامي نا لبق نم نيعباتتم )
 ماكحالل مياعتلاو نايملا (كلذ) ماعطالا لالخ ىف عماجن ا فنأتسيإل نكلو سينما ىلع همدش نا بحنو هريغنم عاصوا

 مكتيلهاج ىفهيلع متاكام ضفرو هريغوراهظلا نءاهعرش ىتلاهعئارششب لمعلا ىف (هلوسرو هللا اوقدصتلىا ( اونمؤتل )

 زوال ىتلا (هللا دودح ) «ةلداحلاةزو-) 2راتكلاو راهظااى ف 15 زو انفصوىتلا ماكحالاىا (كلتو» 1

 نبتلان.رئاكلو)اهبدعت || ينم ديل ىلسقاناو فانكتسا همزأ ردع يتب فانت « باننا ل
 4 ؤم(مبلاباذع) ا وعشال هللاىضر كلامو ةفينح ىبالافالخ ان دنع عباتتلا عطقنم ملاليلاهنعرهاظملا عماج ناو فالخ

 لبق نم) نيلصتء(نيمباتتم || مالسلاهيلعهنافط رفم قيشوا نمزم ضم وامر هلءوصلا 4 عطتس ملنف ل“ امهنعلاعت
 منه ) اعماجب ( اساهنا ]| دمي اده نيت 4 انيكسم نيتس ماعطاف 9 هلجال لدعينا رطقملا نارعالل صخر
 هفعض نم مايصلا ( عطتسب هسنج وتارافكلا ىفليقام لقاهنال كلنولطر وجو لسع لاس هاى هالو
 ( انيكسم نيتس ماعطاذ ) || دب نمعاص فصن نيكسم لك ىطعي هنعملاعت هللا ىضر ةفينحوبالاقوةرطفلا ىف جرخخلا
 هزاوطوا نرخ الاعم هركذي ءافتكا ماعطلاعم ساقلا رك ذيوملاماو هريغنم اعاصوا
 ريعش نم عاصوا ةطنح نم م مباعتلاوا نايبلا كلذ ىا 6# كلذ 8 هنعىلاءتهَّللاىضرةفيتح وبالاق أك ماعطالا لالخ ىف

 ]وتم عتا) راهظلاة راقك نوم 4# ةلادودح كلت وإل» مكتبلهاجف هيلع متكام ضفرو هعئارش لوقف هلوسرو هللاب |

 اورقثىل (هلوسرو هّللإ | ديظن وه 6 ميلا باذع # اهنولبشبال نبذلا ىا 6 نيرفاكللو 9 اهيدعت زوجال

 هذه( للادودح كلتو) | * عطتس من اساهتنا لبقنم نيعباتتم 99 نيرهش مايص هيلعف لقو هترافكف ىا
 ىف هضئارفو هللا ماكحا || هانفصو ىذلا ضرفلا ىا # كلذ انيكسم نيتس ماعطا #8 هترافكةيؤ# مايصلاىا
 ( نيرفاكللو ) راهظلا || هللاىلص لوسرلا اوقدصتو هب سما اهف.هللا اوقدصتل ىا © هلوسرو للاب اونمؤتل 9

 ) ميلاباذع ( هللادودحم 1١ :رافكلا نم فصدوأىتعل 5 هللادود> كلتو ىىلاعت هللا نع هيريخا ايف مل وهيلع 7

 ىلا همحو صلخب عيجو | ىا # ميلا باذع » هب بدكو اذه دحج نمل ىا * نيرفاكللو #9 رامهظلا ف | ٠

 لوا نم لزن مهب ولق ةمايقلاموي متهجح ران ||
 ةلوخوف انههىلا ةدوسلا | ىلوالاةلئسملا لئاسم هيفو راهظلاب قلعتيامو رافكلا ماكحا ىف لصف
 1 نب 0 تنفي | لوقلاو طقف عاجلا مرحي هنا اهدحا نالوق ىفاشللف راهظلا همرحب اف اوفلتخا

 0 اهحوز را ةفدح ىلا لوق وهو عاتقسالا تاهج عيمج مرحي هلا رهظالا وهو ىناثلا
 00 0 ةيناثلا ةلئسملا : | تماصلا نأ 00 1 :

 اهيلع بضغ تماصلان ا :

 اهسما نم ئىش ضعب ىف
 هسفن ىلع اهلمْؤم لمفت ملف |

 كلذىلع مدنق هما رهظك

 ال لاقف نيعباتتم نيرهش مصلاقف ةيلاغ ةبقرلاو ليلق لاملا لاقف ةبقرقتعا هللال وسر هللاقوراهظلا ةرافك هل هللانيسف

 نيتس عطا ماس وهيلع هللا ىل ىلا هللاقفتومانا تفخو ىرصب لكنيت موا ةرم مويلاىفلك ١ ملنا ىناو عيطتسا

 هيلا جوحا ةئيدملا ىتالنيب ادحا ماعااللاقفنيكاسملل هعفدي نا هىماو را نم لتكمب هلىنلا صاف دجاال لاقف انيكسم

 عاص قصت ناكسم لك

 نوكينا الا ةرافك راهظ لكل ةفينح وباو ىفاشلا لاقف ارارم ىهاظ نوف اوفلتح
 رهاظ نم كلاملاقو ةدحاو ةرافك هيلعفلاف دك َّك راركتلا داراو دحاو سلو

 ةدحلاو ةراتقك آلااهيلع نينلف ةقرفتم لاف اس



 ٠ (نورشعلاو نماثلا ءزجلا)

 ةثلاثلا ةلكسملا

 ا راب لقتل ةلرا كلوت ةساملا لق ةرافكلا احنا لع لدي ةيآلا

  قتعلادبق ىلاعتهللانال هلبق ءطول!هلز و ماءطالاب ريفكتلا داراناكلامدنعوماعطالابوا

 ٠) نار الا ليغ وتلا لعلدفاساي نالبق نم ماعظالا ف. لهو :سيشملا بقاع موصلاو
 بجي مل رفكينا لبق عماج ناف مايصلاو قتعلا ىف ديقملا ىلع لومم ماعطالا ىف قالطالا
 ' دجاويفاشلاو ةفينح ىناو كلاك ملعلا لهارثك الوقوهو ةدحاو ةرافك الا هلع

 ىدهمنبنمحر لادبعلوقوهو نان رافكهيلعف رفكينا لبق اهعقاون مهضع, لاق ونايفسو
 ةعبأرلا ةلئسملا

 ءاوس ىرجت ةقرلاءذه ةفيتحووبالاقو ةنمؤم ةبقرقتع هيلعبجف ةيتيمراهظلاةرافك
 انليلدباقرلا عيجج فمومعلاديفب ظنفللا اذهفةبقر رن لامتءلوقلا د رذاكرا هنم ومنك

 ىلواديقملا ىلع قلطملا لمح وانه اذكفناعالاب ةديقم لتقلاةرافكىف ةقرلانا ىلع انعم اانا

 ةسماخلا ةلئسملا

 ةينلا ىسضوا ادمعتم اموب رطفاناذ نيعباتتم نيرهش مايصهيلعف ةقرلادجن نش موصلا

 ليللاب نيرهشلا لالخىف عماج مث موصلا ىف عرش ولو نيرهشلا فاّشتسا هيلع بج

 دتعو:ن فاعل هيلع بجيالنكل ةرافكلا ىلع عاملا <دقتب ىلات هللا ىدع
 نيرهشلا فانكتسا هيلع بج هفينح ىنا

 ةسداسلا ةلئسملا

 ماعطا هيلع بجي عاملا ىلع ريصيال ثحنةوهش طرفوا ربكوا ضر موصلا نع زجنا
 زراوا ريعشواةطنح نم دإملا لها هبتاتش ىذلا ماعطلا نم دم نكسم 1 نيس

 قيقدوا ربنم عاصف صن نيكسم لكل ىطعبةفشح وبا لاقو كلذووا رموا ةرذوا

 هنزحال از نيتس ادحاو | 4 ممطاولو ريعش نم اعاضوا رعئم' اعاصوا قيوسوا

 بجحوا ىلاعتهللاناوهو هن الا صاظ ىفاشلا ةحهيزحم ةفدح وا لاقو ىفا_كثلادنع

 ةجاطلاعفد دوصقملا نا ةفينح ىبا ةجحو ةي الا هاظ ةياعربجوف انيكسم نيتس ماعطا
 لاخدانم ىلؤوا انيكسم نيتس بلق ىلع زورسلا لاخداناب هنع:ببحاو لصاح وهو

 دحلاو قاكلبح نلق لع (راورسلا

 ةعباسال ةلثسملا

 ةقفنو هتقفنل هيلا جاتحم هنكلةبقرلا نمت هلوا ةمدخلا ىلا جاتحم هناالا ةبقر هلتناك اذا

 ادجاو ناك اذا قاتعالا همزلي ىعازوالاو كلام لاقو موصلا ىلا لقت, نا هلف هلايع

 هيلع بحي ةنقرلانيما ادجاوناكن ا ةفينحوبا لاقو هيلا اجاتحم ناكناو اهنمتوا ةقرلل

 موصينا هلف هيلا جاتحم هنكلةقرلانُعل ادجاو ناك ناو اهيلا احاتحم ناك ناو اهقاتعا

 6( ةلئسملا )
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 رذل الادخ  يغدخ ىف نييداعتملا مالك نافامهناو داع « هلوش رو هللا نوداحت نئذلان ا 0 1

 اهدوداخ ريغ ادود>نورات# وا دود

 ةئماثلا ةلكسملا

 ماعطالا ىلا مايصلا نم لاقتنالا ف رذع ةحاهلاةملقلاو طرفملا قشلا ىفاشلاٍباحصااق

 ام ءاتسنلا نم بيصا مما تنك لاق ىضايبلا رك نبةملس نع ىورام هْلغ للذلاو | ١

 2 عباس اش قضاه بيصانأ تفذخ ناضمر رهش لخدالف ىريغبيصنال َ

 'ئىش اهنم ىل فشككاذا ةليا تاذ ىنمدختىه امنيبف ناضمررهش غلسني ىتح انهت رهاظف

 ىم اوشماتلقفلاق ريذعا مهم ربخأف م وقىلات>رختحصااملف اهيلعتوزنناتثنلاف

 5 اسو هيلعهللا ىلك هللال وسر ىلا تةلطناف هللاوال اولاَك ملس وهيلعهللا ىلص هللا ل وسر دا

 مكحاف هللامال رباصاناو نيتيصهللالوسراي كاذبانا تلق ةملساي كاذب تنالاقفهتربخاف || '
 اهريغ ةبقر كلماام اين قطا كنس ىذلاو تلق ةبقر ررح لاق هب هللا صا اع ||
 نءالاتبصا ىذلاّتيصا لهو لاق نيدباتتم نب رهش مصف لاق ىتقر ةىفص تبرضو |[

 نيك وان دل ادن قلاب كتمت ىذلا وت لق اننكشم ناتعرك نم اقسو طاف لاق مايصلا 8

 مطاف كيلا اهمفديلف قيرز ىتب ةقدص بحاص ىلا قلطناف لاق اماعط انل كلمال 1
 تدحوتلقف ىوق ىلا تمجرف اهتيش كلابعو تنا لكو رمت رك نم اقسو اًنكسم نيتش |

 نسحو ةعسلا ماسو هيلع هللا لص ىب وال ادنع تددحؤو ىأرلا ءوضسو لا دنع ظ ف

 هدواذ وبا هحرذا قيرز ىت نم نطب ةضاين ا ىلا دقو ىأرلا

 8 عباتتلا ىب عباتت هلوقو * عامجا هبدارا و اهيلع تيثو ىا اهيلع توزث هلوق.
 نكيملاذا شح ولج لاق, نيشحوهلوقو٠ اعاصن وتس قسولاو هيفجاعللا زازا

 ىجوزىنم هاظ تااقةيلعت نب كلام تنب ةاو>نءو * عاحاذا لجحرلا شحواو ماقط

 هالو نوو'ةيلا وكس ملسو ةباع للا للص هلا لوشنزا تتفس تماس ناو َ
 ىتح تحرب ادن 3 كلارا هناق هللا قتا لوشو هيف ئلداخي ماسو هيلع هللا ىلص ا

 تاق ةدبقر قّتعي لاق ضرفلاىلا اه وزىف كلداحم ىتلالوق هللا معمق ا رقلاكزت

 لاق مايص نه هنام ريبك خيش هنا هللال وش ران تلق نيعب انتم نب رهش مصيلف لاق دال أ :

 لفرع نم قطب اهتغاسا نانا لاكن الع رت وعام تلقرانكتل

١ ْ 

3 

١ 
1 
3 
١ 

 اطسلال ا 4

/ 

: 
 انيكسم نيتس هنع امىمعطاف ىعذا تنسحا دق لاق رخآ قرع هنيعا:ناودللال وا ا

 ترك ذوىنم هاظ اسوا نا تلاق ةيور ىفو «دوادوبا هج رذخا كمع نءا ىلا ىجلوال

 قرعلا“ «هوحنتركذو عفاشم ىفهلناهلةمحرالا 0 -امقحلا كثب ىذلاو تلاكواملبنا ا

 امملهنا.اهل وق و هاعاص مشعة سمح ليقواعاص نيثالث عسي لدن ز نيتلمهملا ءارلاو نيعلا عشب 1

 ه.ناكواذا ليخلاو نونملا انهممللانم دارملا سيل ىباطخلالاقو نوذجلا نم فرط ممللا َ

 ةدشو ءاسنلاب مامملالا انهه ممللا ىعملب 'ىش همزاب مل لاللاكلتىف ىهاظ مث كلذ | |[

 | * هلوسدو هللا نوداحن نذلانا # لحو ِِص هلوق * م اعا هللاو _ قشلاو صرطل] /ِ

 (س ؟" اخ. واق )

 ا |

 هللا وذا نيذلانا )

 نوفاشي ونوداعي(هلوسرو

 للان ودا نذلانا )
 هللا نوقلا# ( هلوسرو

 هنوداعيو نيدلاىفهلوسرو



 اوزخاواَويذع ) اوتك)

 قدص لع لدن ( تا تايا انلزتادقو ) لسرلا ءادعا نم ( ' مهليقنم نيذلاتبك9 اوكلهاو اوزخا (اوتك)
  (مس مول مهركحو مهزع بهذ ( ناهمباذع ) تايالا هذهن ( نيرفاكللو ) هب ءا> ام ةحصو ل وسرلا

 ةدحاولاحىف نيم وا ثوعبمريغادحا مهنم كرتبال مهلك( اعيمحَّللا ) مويلإ اهظعت ركذا راعضإبو نيهمب بوصنم
 نون مهلاح اريهشتو اخ وتو مه م اليجت ةنورششعلاو نماثلا ءزا «اولمعامب مهنيف)

 * مهلبقَنم نيذلا تك اك بكلا تبكلا لصاو اوكلهاوا اوزخا ## اوتك# | رانلا ىلا مهب ةعراسملاهدئع
 أ ءاحامو لوسرلا قدص ىلع لدن *6 تانبب تايآ ان زئادقو 8 ةيضاملا مثالا رافك ىني | ىلع ىزخلانم مهقحال

 أ 6 للا طبي موي #9 مهريكتو معهنع بهذي :6 نيهم باذغ نيرفاكللو ف هب | هاصحا) داهشالا سْؤر
 |[ نينا ثوعبم ريغ ادحا عديال مهلك  اعبج #3 ركذا راضابوا نيهمب بوصنم | ت0 ددع هب طاحا 58
 مهباذعل اريرقتو مهلا اريهشت داهشالا سؤر ىلع ىا *« اولمعامب منيف مهنال (موسنو 0
 أ ههمهتواتواهترثكل # هوسنو ف "ىث هنم بغرملا ادع هب طاحا * هللاءاصحا ءوبكترا نيح 1
 تاوعسلاىف ام ملعب هللانا رثملا #9 'ئث هنع بيغيال * ديهش *ىش لكىلع هللاو # تامظعم ظفحم امناو

 ةثلث حانت نم عقبام *# ةثلث ىوجن نم نوكي ام ف اينزحو ايلك# ضرالاىفامو ىثلكى لع هللاو) رومالا
 (قاكل]و اهل ةفط ةثالث لمت و نيجاتمي ىوجت لوؤي وافاضم رده نا زوجمو || ئث هنع بيغإال ( ديهش
 لكل رسل نعذلا ىلا عوذرم ىعا رسلاناف ضرالان م عفتراامىعو ةوبلانم | ىف ام ملعي هللانا ملا )
 مهكراشي هنا ثيحنم ةعبرا مهلمج هللاالا * مهعبار وهالا 5 هيلع علطينا دحا ضرالاىف امو تاوعلا

 ةيمجح ىوجتالو 6 ةسجخالو 8 لاوحالا معا نم ءانئتسالاو اهيلع عالطالايف || ةماستلاناكنم ( نوكيام
 ىجانتىف تلزت هي الاناف ةعقاولا صوصخلاما نيددعلا صيصخنو مبسداسوهالا# || ىوجنم) عشب ام ىا
 1 9 0720 2 احلا ىوهجلا ( ةثلث
 اوزخاو اولذىا © اوتيكو اهرما نوفلاخيو نوقاشيو هلوسرو هللانوداعب ىا ) 2 :ةديئلا تفضادقو
 هرششلا ل هانم مهلبق ناكنم ىزخا اك ىا 6 مهلبقنم نبذلا تبكاك9 اوكلهاو | هير لق نالت رو

 نبذلا ىا © نيرفاكللو ف اماكحاو ضئارف ىني * تانيب تايآ الزنا دقو #9 ]هو يىار) داىا (
 هاصحا اولمعامب مُيسنيف اعيمجح هللا مهثعبس موي نيهم باذع ف اهودحجو اهباوامعي مل 5 0

 لاو ايندلافنولمعي اوناكام اوشن ىا # هوسنو 9 مهلامعا هللاظفحىا 8 هلل دهس يد ٠
 تاوعسلاىفام ملعب هللاناؤل# ملعتملاىا «رتملا# ىلاعت هلوق * # ديهبش ”ىش لكىلع

 ىف ةيفاخ هيلع قتال تامولعملا عيمجمب ملاع ىلاعتو هناحس هنا ىني * ضرالاىفامو 0

 ىا © ةثلث ىوجن نم نوكبآم ف ىلاعت هلوّب كلذ دكامت تاوعسلاىفالو ضرالا | 7 : 0
 00000000 سا شمام ىلاو ةرواشملاوي ةراسملا هو ةثالث_رارسانم ]ن0 ل
 ملعلاب ىا * مهعبار وهالا 8 اضع مهضعل رراس ةثالث نيجحانتم نم نوكلم لبقو | 7 ىف 0
 عبارلا دنع ةمواعم مهاوجن نوكتاك مهدهاشمو مهعم رضاح هناك مهاو#ن ملعي ىنعي | ل و
 ةسجملاو ةثالثا صخ مل تلقزاف © مهسداس وهالا ةسمخحالو © مهعم نوكي ىذلا | 3 0 0

 « تلق) لاّمبوه. نوناهي ( نيهمباذع )هللاتاب اب ( نيرفاكللو ) مارحلاو لالخلاو ىهتلاو ىعالاب تانببم
 هللا ظفح (هللاءاصحا) ايثدلا ىف (اوامعاج) مهريخم (مهتيف ) نايدالالهاعيمج ( اعيمجهللا مهثعس موي ) ديدش باذع

 ريخم ملا (رثملا ديهش) مهلامعا نم ( *ىبش لكىلع هللاو ) اهب هللا مهما ىتلا هللاةعاط اوكرت (هوسنو) مهلامعا مهيلع

 ةثاث ) ىجانت ( ىوجن نم نوكي ام ) قلخلانم ( ضرالاىفامو تاوع-لاىفام ملعب هللانا) دمحاي نا رقلاف

 مهتاجانعو مهبرملاع هللاالا (مهسداس ونهالا ةسمخلالو) مهتاجانميو مهلامابو مهب ىلع هللاالا ( مهعبار وسهالا

 ةعزهلاولتقلابقدنخلا موي



 ناكملا نعىلاعت دقو هيف مهام هيلعالو هب ن جاقإب ملعب (مهعم رحل مك ّ ا لقا 1 )0 داالو

 ىلع نينه ؤملل ةلفياغم ىجانتلل نوقلحن أوناكو نيقفاس دا ىف كلر ينال ةسّجلاو ةثالاثلا صيصخمو د ع

 الو مهيددع نم لقداالو «؟ةاداحلا وو ةسنالو ةثالاث مهن 7 م1 ىجاتت ام لقو نيددعلا نذه

 معن مهمم هللاوالا رثكأ نينا نم هلدبالرواشتلانالوارانوالا لوا ةثالثلا ورتولا بحب رتو ىلاعت هللانالوانيقفانملا |
 . : لاخلا ىلع بصنلاب ةسمحو ةثلث ؛ئرقو امه طسوتن ثااثو نيعزانتملاك نان وكي ا ىجانتلالهانالونواوشام

 لها نه ةساط ةداعلا ف || كاع رقردبو كك يدوم ىواؤلو #9 نيحاتع ىوجت ليواتواضوا
 لواو براتلاو ىارلا ىرلام ملعي مهعموهالا 0 اهقوفامو ةتسلاك 6 1 ل نينثالاو دا َ

 | م نانمالا مهددع 5 ىداال لحتوا ىومن نمل ىلع افطع عفرلاب ثكاالو بوقعي ًارقو مهني |
 ميتا امهيلاةتسملاةضملا | يانا يف وي يرفلا ىو ل موتك سنملا ىتالال ||
 العو نع ر 3 لالا هنوقمسلا] اريرقتو مهل عضم 7 © ةيقااموي اولمعاع موش ع3 24 ةنكمالا فالتخاب |

 ءاوسلا ىلع لكلا ىلا م اعال ةيضتقملا هاذ ةسننال 5 ميلع 'ىث 4 هللانا ِ . 0 ىدااللاقوةسل اوةئالثلا
 000 اوك 6 ا نيقفانملاو 1 نع اوهن 1 نودوع مث ىوهلا َنَ اوه نيذلاىلا 3 ملا 3 7

 رثك االو لاقو ةعرالاو | ىلد 2 مهاهنف نيئمؤملا أ وازاذأ مهنيعاب نو ضماقتبو منيف نوب انشا

 مهيمن اوناكامنا ) دهعلا دل . 5 ل #ك لورا ةيصعمو ناودعااو مئالب نوجانتيو 8 مهلعف لثا اوداع مثلو هيلع هللا
 ( ةيبقلا موي اولمعامب
 للا نا) هيلع مهيزاجف

 ١ ىفنااىف نيعزانتملاك نانا نوكيف ضرغلا م ىتح ةثالث ةرواشملا ف قكيام لقا تلف ||"

 كلذ مو ةرواشملا كلت دمحم ذئنيغ امهني ماخلا طسوتملاك ثااثلاو تابثالاو

 دل كارت لع رس ويب ١ فوبقم ميد يكتم نواب يحاور ديالا ءزاواتسال كلا لك اذكعو ضرغلا
 او 00 ار ةسمخلاو ةثالثلا ىلاعتهّللاصخ اذهلف جوزلانم فرشا درفلا ددعلانا لبقو لوقلا
 مثالاننوحانتيوهنعاوهنامل || رثكاالو ةسمخو ةثالثنم لقاالو ىنمي «ركاالو كلذنم ىنداالو# ىلاعت لاقت 5 00 أ عك ع «نيو - .٠ . . .ٍ 8 ملل
 | اولمعاعب مينمت # ةردقلاو ماعلاب ىا # اوناك اما مهعم وهالا © ددعلا كلذ ند

 | نغ اوهن نيذلاىلا رملا 98 لجو نع هلوق * 7 ملع 'ىش لكب هللازا ةيقلا موي ظ

 | نينمؤلانود مهنياهت نوجانتي اوناكمهناكلذو نيقفانملاو دوهلاف تلزن # ىوجتلا

 مهءوسيامب نوجانتي مهنانينمؤلانومسويو مهنيعاب نوزماغتيو نينمؤملاىلانورظنيو
 ىف اودرخ نيذلا انتاوخانع مهغلبدقالا مهارتام نولوشو كلذل نوئمؤللا نزحت ا

 اوكشرتكو نينمؤملاىلع لاطاطثمهنزحيو مهبولقىف كلذ عقيف ةعزهوا لتق ايارسلا ||

 لزئاف اوهتيملف نينمؤملانود اوجانتءالنا. مهيماف ملسو هيلعهللاىلص هللالوسرملا |!

 هللانا ةهملا موي )ايندلا ىف نع اهنا نودوعيم ِ مهنيباهت ةاجانملاىا ىوجتلانع اوهن نيذلاىلا 4 ا
 لامعا 0 يأ كلذينمب © ناوديلاو مئالا نوجانمو 8 اهنع اوهن ىلا ةاحانملا ىلا نوعجريىا ظ

 تازن ( ميلع ) مهتاجانم أ ا 0 ياو يداما.هنال ميني هل د
 5 اي الإ زو | نع ماهندق ناك ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرنا كلذو *# لوسرلا تيصعمو 9 ا

 ( ىوجتلانع اوهن نيذلا ىلا ) دمع اي رظنت لا« رتلا) ةدحعلا مح ةروس ىف ةروك ذه مهتصقو هنتخو ةيما '

 تيصعمو ناودعلاو

 دويبلا كناكر ( كوبلولا

 الو ( كلذ ىداالو 2(

 رثكاالو ) كلذنم لقا

 مهل ماع ) مهعم وهالا

 م اوناك امنا ) مهتاجانعو

 ( اولمعامب ) مهربخم ( مهئبش

 نوهت ص يو م ا

 مهذب يف (نودحانو) نيصلخلا نيئم وما نود ىوجلانم ( هلع اوهن الننودوعل م0 نيصلخلا نسكلانرل



 ماو مهومعوبو مهوظبفي نأ نوديريو نينمؤلا اوأر اذا مهثيعاب نوزماعتبو مهني اهث نوجانني نوقفانلاو
 «مجحاتت ناكو مهلعف لم اوداعف ملسو هيلع هللاىل< هللا لوسر مهاهنف اولتق مهيداقاناو اوبلغمهنانغنا مهنصاغتو
  كويح كؤاح اذاو ) لوالا ىنعب وهو ةزمح نوي و هتفلاخمو لوسرلا ةيصعب صاوتو نيئمؤمألناودعو مثاوهامب
 ' دمحاي كيلع ماسلا كتيحن ىف 505٠4 - نولوقي مهلا 2 نورمشعااو نماثلا ءزجلا + ىنعي (هللاهب كبح مل امب
 ا ل ىلاعت هللاو توملا ماسلاو

 هدانعا ىلع مالسو لوَه
 لوسرلااماايو نلعصانيذلا
 ىف نولوشو) ىتنلااويايو

 نعىئورون وجو ةزم ارقولوسرلاةيصعع صاونونينمؤمللناودعو مث وهامعىا

 ماسلا واوقيف 6 هللادب كيحي ملاع كلو بح كؤاجاذا ولف وتلا نمنولعتفب وهو هلثم بوقعي
 نولوشو ىناعصا نيثلاءدابع ىلع مالسولوش ل وهناك ليإ و احاض عناواك يلع

 || اونمآ نيذلااهيلاي 3* منهج ««ريصملا سئيفإلااهن ولدي اهن ول سيرا باذعا# منهج مسح | 5 ل مل ايمن دلع ناكواكلذب هللانبةميالع © لوقناعلل انيذعنالول زف" ميتياهأ# مهسقتاوف || هللا انيذعي لول مهسفنا
 | اذاوإ## لوسرلا ةيصعمب اضعب مهضعب ىصوب هانعملبقو اهيلا اوداعو هوصعف ىومتلا اوقناعلاانقامل ايي ناكول 0 ا ! ا اواو ا (لوقت

 5 1 1 َ مهبسح ) ىلاعت هللا لاف نولخدي اوناك دوهبلانا كلذو © هللا هب كيحي ملا كوبحإل# دوهبلا ىنمي *# كؤاج
 0 توملا ماسلاو كيلع ماسلا نولوقبو ماسو هيلع هللا ىلص ىبناا ىلع (اهنولنمي) اناذغ نهج

 ىف نولوشيو #9 مكلع لوقيف در ماسو هيلع هللا بص ىنلا ناكو هيلع نولي 000
 نوديرب © لوقتامب هللا انيذنب الوا 98 اولاق هدنعنم اوحرخاذا ىنعي © مهسقنا
 اهتولصي مثهح مهبسح 88 ىلاتهللالاق هب فافختسالانم لوقنامب هللاانبذعل ايبن ناكوا
 ضتقتملاذاو ةيلصملاو ةئيتملابسحم .نوكيامنإ باذعلا ميدقتنا ىنعملا *# ريصملا سُنبف
 هللاىضرةشئاعنع 6قا) مهفاك ةمايقلاءوب هج باذعف باذعلاميدقت ةحلصملاو ةئيشملا

 مهح عجرملا ) ريصملا

 اولاقف ملسو هياع هللاىلص هللا لوسر ىلع دوهيلا نم طهر لخد تلاق اسهنع ىلاعت |2222
 هللا لوسر لاقف تلاق ةنعالاو ماسلا مكيلع تلقف اهتمهفف ةشئاط تلاق كيلع ماسلا
 هللالوسراي تلقف هلك ىمالاىف قفرلا بحي هللانا ةشئاعاي الهم ملسو ةيلع هللا ىلص

 دوولانا ىراذتللو مكلع تاقدق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لآق اولاقام ععمأملا

 ماسلا ةشئاعتلاقف «مكيلعو لاقف كيلع ماسلا اولاقف ملسنو ةيلع هللا ىبصىنللا اوتا

 نوجانتي اوناك نوقفانملا
 ربخىف دوهيل أعم مهذب 3

 نزحي ىكل نينمؤملا ايارتس
 اذاو ) نونمؤملا كلذ

 قفرلابك لع ةشئاعاي ملسو هيلعهللا لصاللالوسرلاقف مكياعيضغو للا مكنعلو مكيلع 1 دهبي
 يلع ثددر تلقام ىعجست موإ لاق اولأق ام ععست ملوأ تلاق سشحفلاو فذعلاو كاياو م 1 1

 . هلل هلل امداستما كك
 نووري نيثدححلا ةماع يب توملا ماسلا ٠ ىف مها باجسملالو مهيف ىلباك ا نوور نيدحلا ةماع ىناطخلالاق توملا ماسلا ٠ ىف مهل ناسلالو يب.ذ ىل ناويسإف ا

 ثيدحلا يكبلعو اولوقف مكلع ماسلا نولوقب امناف باتكلا لها مكيلع ماس اذا
 باوصلا وهو لاق واو ريغب هيورب ةنيبع نب نايفس ناكو مكلعو ىف واولا نوتيثيف

 واولا تبا اذاو هنيعب مهلع ادودرم هولاق ىذلا مهلوق زاص واولا فذح اذا هنال
 نينالاو * قفرلا دض فنغعلاو : نيثيشلا نيب عمجم واولانال مهعم ان حاشا مقو

 0001 | |اكانإط ف لافت هلوق © لوقلا نم "ىدرلا شحفلاو

 ( نواوشبو ) ملسو هيلع
 مهيلع دريف كيلع ماسلا

 مكيلع مالسلا هيلع ىبنلا

 (اذا2 ٠ اس ناكول هيبنل ( لوقنامع هللا انسذعي ) اله ( الو ) مهني اهن (مهسفناىف) نولودبو توملا

 (مهبسح )منهيف هللا لزتاف ماسلا مكيلع انيلع دريف كيلع ماسلا لوقن ثيح انيلع اباهتسم هؤاعد ناكل معزي اك
 نيذلا امااب ) راثأا هلا اوراص ( ريصملاسّنيف ) اهلواخدب ( اهنولصي منهج ) ةرخ الاىف دوهيلا ريصم مهريصم

 نا رقلاو مالسلا هيلع دمحب (اونمآ
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 تاعاطلاو ضئار ملا ءاداب ( ربلاب اوخانثو) رش ءاا
0 

 0 دا لعش 7 4 د 4.صعمو 0 1 وجان" الاف 0

 1 ف 4 ناوارطمم هيل ؟ نذل اما ”اوقناو ا لص .'ءانقتالاو
 نم ِ ناودملاو مثالا ىوجتلا ىإ © 3 ىو لا امنا 0 هلع مزاج هناق نورا |

 اهنال مهمهوتب # اونما| نيذلا نرحب 00 املع لماحلاو اهل نيزملا هناف # ناطيشلا |

 نينمؤملا راضب # مهراضب #9 ىجانتلاوا ناطيشلا *# سيلو 9 مهتباصا ةيكفف |

 مهاوجتب اولايبالو # نوئمؤملالكوتيلف هللا ىلعو #9 هتئيشمنالا 4 هللانذإبالا ائيش 9
 - يكضخل خفبلو 'هلف او تسوتا« نسال اوكف ىكلليقاذا اونا نيذلا اهباي» |

 نالوفةي الاءذب نيبطاخلا ىف لوسرلاتيصعمو ناودعلاو مئالاب | وجانتالف محاد |

 ناودعلاو مثالان ىجانتلا ىلع نيقفانملاو دوريلا مذاملهنا كلذونينمومللٍباطخهنااهدجا |
 لاقث مهلعفك اولعفيناومهقرط لام ١ وكلس نان يتم ؤلاىهننالهطسا لور هل

 لودرلاةيصعمو ماظلاىلاىدؤياموهو ناودعلا ولوقلانءعقتلاموهوممثالاب اوجحانتال

 اهياب ىنمللاو نيقفاملل باطخ هنا محالاوهو ىناثلا لوقلاو هيلع اذالخ نوكاموهو
 ناودعااو مئالاب اوجاسنتنال مهللاق هناك مهمعزب ١ ونءأ ليقو مهتتسلاب | ونما نيذلا

 اوئاو #8 ةيضملا كارتو ةعاطلابىا «ىوقتلاو ربلاب اوحانتو #9 لوسرلا ةضعمو

 امأ وهو ناطيسفلا نيبزتن هكا 5 ناطيشلا نم ىوخجتلا امنا نورشحت هنلا ىذلا للا

 نيزامنأئا # اوثمآ نذلا نزخل #8 لوطرلا ةيصعهو ناودعلاو مئالانم «مرلأب
 ماسو هيلع هللا يضةللا لوس رنا امهنعهللاىةرر معنا نع (قرل نيئمؤللا نزحأ كلذ ْ

 كلذناف:ةياورىف هوعسم نبا داز ثلاثاا نود نانثا حانْءالف ةثالث اوناكاذا لاق |[
 لبقو ىحانالا كلذ ىنعل 7 ايش مهراضب سلو 3 دوادىنال ةدايزلا هذهو. هنزحب /

 هللانذإبالا ليقو ىلاعت هللاداراامالا ىا هللا نذابالا 9 اًئيش مهراضب سيل ناطيشلا |[
 ىلاعت هللاىلا مهما نونمؤملا لكيلف ىا # نونمؤملا لكوتيلف هللاىلعو 8 رضضلاف

 هلوق © هيعس لطسالو هلماب يال هللا ىلع لكوت نمناف ناطيشلانم هن اوذعتسو ||
 ليلا اوف يل ليقاذا اونءآ نيذلااهيا اي 2 لجو نع.

 نيقئاثلاو دوهيلاب اوهبشتالف متجاتناذ'ىا ( لوسرلاتيصعمو ناودعلاو مثالاب اوجانئئالف متج
 ىذلا هللا اوقئاو ١) ىصاعملا كرتو ( ئوقتلاو 1 ١

 هنيبزت نم(ناطيشلا نم) ناودعلاومثالاب(ىوجنلا امنا) رشوا ريخ نءهبن وج انشا ميزا باسعلل (نو رشحت هيلا

 نزحلاواناطيشلا(سيلو ( ةلداجلا ةروس ١ اونءآ نيذلا ) عفان 45٠ هزقضع ءايلا مضبوناطيشلاىا (نزجل) ُ

 (هللا نذابالا ًايشمهراضن)

 ىلعو)» هردقوهاضقودلعل

 (نؤوئمؤملا لكوتلف هللا

 هللا ىلا مهما نواكب ىا
 ناط.شا|نءهءن وذيعتسيو

 ليقاذا اونما نذلا اهءااي)

 0: دلّ اووسفت كل

 سلاجملا ىف ةيف اوعسوت

 سلخ دارألاو عفان و مصاع

 هيلع هللا ىلص هللال وسر

 نوهاضّح اوناكو مل و

 هنم برقلا ىلع اسفانث هبف

 همالكع اقسا ىلع اصرحو

03 

 ( مالا اودانتت الف)

 ) ناودعلاو 0( ىَذْكْلا

 دوهيلا عمنيقفانملا ةاحانك

 0 (متجانت اذا )

 نيصلخملا نينم ولا نود

 ناسحا و هللا ضئارف

 (ىوقتلاو) ضعب ىلا مكضعإ

 ءافجلاو ىصامملا كرت

 تلااوشخا ( تلااوقتاو )
 دوهيلا عم نيقفانملاى و ( ىومتلا امنا ) ةرذ .الاىف ( نورشحت هيلاىذلا ) نيصالانينمؤلان ود اوحاسناف ]|

 ماسوهيلع هللا ىلص دمحت ( اونما نيذلا نزح ) ناطيشلا صايو ناطيشلا ةعاطنم (ناطيشلانم ) نينمملانود
 لكوتسلف هللا" ىلعو ) هللا ةدارإب( هللانذابالا ايش ) نيقفانملا ةاحانم نيئمؤملا راضب ( مهراضب سيلو) نا.رقلاو .

 1١: مكل لاق اذا ( مكل لبق اذا اونمآ نيذلااهياي) هريغ ىلعال هللاىلع اوكوبنا َنيْمْوملاىلعو (نونمؤلا '

 سلاجلا ىف) اوعسوت ( اوحسفت ) مالسلاهيلع .
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 ( ار مسفو) ةنجلا ةالصف لئاقم لاتقال دعاقم هلوقك ةازغلا زكام ىهو لاتقلا نسلاج نم سلجاوه لقو
 ا د لكى ف م .- ضح قاطم ( مكل هللا ؟ نورشملاو نماثلا ءز ام عش(

 ا لديو سنجلا سالب دارملاو اوكءاغ ئرقو عتىا ىنع عسفا مهلوقنء ضعبن ردصلا و قزرلاو ناكملا نم
 اسفاتن هبن وءاضتباوناكمهنافرلس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ساجعوا عملابمصاع ةءارق هيلع ليقاذاو) كلذريغوربقلا و
 نوديرتاهف 5 ك1 هربا سف 2 ا همالك عاتسا ىلع اصرحو هنم برقلا ىلع هعسوتلل اوضهنا(اوزمشنا
 ا )9 | 38 اهريغو ردصلاو قزرلاو ناكملا نم هيف جسفتل اوذهنا وا نيلقملا ىلع

 نمردب لها مركيناكملسو هيلعهللا لس ىبناانا اهلوزت بيس لقي الا # |ىسفاو

 هيلع للا ىلس ىبنلالابحا ا لالا اوقيشدقواموي مهنمسانءاخ راصتالا و نير جاهملا
 نانورظتني مهاجرا ىلعا وماقميلع اودرفموقلا ىلع | ولت م مهياعدرفهيلعا ولولا

 تناونالفاي ممهلوح نا لاقفماسو هياعهللا لص ىبنلا ىلع كلذ قشو | يمسي ”ماق مهل عدوب , 2

 مآ 001 1 للا ندسدي نيب اوناك نذلارفثلا كئلواردق شلجلا نم ماقاف. نالفاي || اوعسسوا 1(. اونلحجحساف
 لزتاف مههوجوىف ةيهاركلا ملسو هلع هللا ىلص ىف لاف رعو هسا نم مقا نه ىلع هللا عسوي ( هللا حمض )

 ةروسف ةصقلا تءدقتدقو نتاع نأ نقلا نا تيان 1 تلح ليقف 1 هذه هللا ىف ةرخ الا ىف ( مل

 ىلص هللال وسر سام نع

 متسع ااذا ماسو هلع هللا

 اوضهلنا وا هنع ضوهلاب

 ظ لامجاوداهجلاوةالصلاىلا

 برقلانوبحو ملسوهياعهللا ىلع هللالوسر سا ىف 3 اوناك ليقو تارجت لا || ةيالاءذه تاز ةنحلا
 مهضعب عسفان هللا مهيماف مهسل ىف اوماضت البقع مهءاح نم اوأراذا اوناكف هنم. || نسق نب تبا” ناشف

 سلجم دارملانا برقالاو قض ناكملاو ةفصلاىف ةعجلا موه كلذ ناك ليقو ضعبل [| ةروسفف هتصقو ساعت نبا

 هللال وسر نم ِترقلا ىلع اسفاسدق نوماضت اوناكمهنال م اسوديلع هللا لص هللا ل وسر تاز“ لاهو تارا

 2 عض اونا نيم ّوملا هللا صاف همالك عاعس ا ىلع م ماسو هيلع هللا ىلص مهم ردب لهانم رشنف

 ذدخالاق سانلا ىواستيل ماسو هيلع هللا ىلص ىلا ع سولحلا دارا نأ كا ف 0 5 سق ن تان

 هسا ىف لجرلك ع سضبا ءانعمو اا دحاو لكلا نال سلاجلا ىف ئرقو هنم ظحلاب (] هيلعدللا ىلص ىبنلاىلا اًؤاج

 ىا 6 كل نبا عسفي لج ره ريغل سلاحملاف اوعسو:ناباوماساجلاىف اوعسوافىااو<ناف 3 اسلاح ىبلا ناكو ماسو

 هللالوسرنا امهنع هللاىضر رمعنبانع < ىرث اهيف سلاجا و ةنخلا ىف مكلشا عم ِك

 م نكلو هش ن رماح مث ةساك نم الحر كدا دا لاق ماسو 2 هلو أ نوسلج 1 اودحي ملف

 موي هاخا كدا نقال لاق هللا دبع نب راح نع 2م مل هللا عمم اوسلو || سار ىلع اوماقف هيف

 دارفاىف ىديماهركذاوعسفا لوقب نكلو هيف دعقيف هدعقمىلا فلام مث ةعمللا ] هللاىبص ىلا لاقف ساجملا
 لاي ىف اذه نا هب الا ىتعم ف ليقو ىديا ريغ هعقرو رباح ىل 1ع افوكو و ماسم ند نك كل ماسوهيلع

 نوبأي ا لوقف 0 4 مل 17 لح لا نك تقاادعاقمو برعلا ابو , نالفاب ردب لصا

 همدشت ىلا ةعاد 0 لوالا املا ع | 30 0 سانلا ديدشلا لحرلا ردن لها نم 5 هيف

 ثيدحلاو نا رقلاو ماعلا سلاجصك سلاجلارئاس كلذ ىلع ساق مث هل مسفتلا نم ديالف هيلع ههازلص ىنلا نأكو
 هيلع هللا عسو ةحا رلاو ريخا عاونا هللادانع ىلع عمو نما ل لكزال كلذ 1 ركذلاو

 اودشنا لق اذإو #8 ةرخ آلاو اندلا ىريخ

 ةعجا موب ةفدص ةَفدق

 ندي لعل مكي ماتو

 هيلع هللا ىبص ىبنلا فرعف

 ود ات) ”( ورشا لق اذا ةنالا' هده مهن هللا لزناف سلا نه هماقا ع رنا ةعلاكلا ملطف

 - 1ك كلا داهجلاو ةالصلا ىف اوعفترا



 صاواو هسماوا لاثتماب كس رك نيذلاهللاعفرب ) دامح ريغ مصاعو اشو قدم اني (اورشناف 7 ا

 اهدحا نالوق تاحردلا فو (ريخن ولمعتاع هللاو تاجرد ) ةصاخ مهتم نيملاعلاو ) ءملعلا اونوا نيذلاو ) هلوسر

 ناكهنا هنعهللاىضر ؟ةلداحلاةروس دوعسمنبانعو ةرخ . الاى 409 ٠ا/زوح رد الاو ف رمشلاوةيترملافايشدلا ف ٠

 سانلا اهيااي لاق اهأرقاذا ًارقو 6 اوزسشاف 96 ساجملا ىف اوعفتراوا داهجوا ةالصك ه " متيما املوا ةعسوتلل

 مكعراوتب دخلا رمصتلاب © مكتم اونمآ نيذلا هّللاعفري 9“ امهيف نيشلا مضب مصاعو سماع نباو عفان

 هللا ىلص ىننلا نعو ملعلا ىف ماعلا اوتوا نيذلاو 9 ةرخالا ىف نانْطافرغ مهئاوباو ايندلاف ركذلا نسحو

 ىلع ماعلا لضف ماسوهيلع ل ليلا ناف لمعلاو ملعلا نم اوعجحاجب تاجزد ةصاخ مهنم ءالعلا عقريو # تاو
 ةليل رمقلا لضفك دياعلا 0 هلامفاىفملاعلاب ىدتش كلذلو ةعفر ديم هب نورقملا لمعلل ىذتَس هتحرد ولع عم

 بكا وكلا راسىلع ردبلا رئاسىلع ردبلا ةليل رمقلا ل ضفك دباعلاىلع ملاعلالضف ثيدحلاىفو هريغب ىدتشالو
0 

 ادحاو امو ملاعلا ةدابع

 سو هيلع هللا ىلص هنعف ١ ب كي_تاوا مالا لثتممل نإ كيذهت أ يش نولفست انه ار

 ناكليقو اوعفتراذمكتاوخال اومسوتىتح مكعضاومنع اوعفترا ليقاذاىا #اوزسشناف

 ىدوناذاىنءملاو ةب الاهذهىللاعت هللا ل زئافاهل ىدوناذاةعاملا ىفةالصنا نعنواقاثتيلاحر

 ريخلكىلاو داهجلاىلاوةالصااىلا اوضهنا مكل ليقاذا لبقو اهيلا | وضهن اةتااصلا ل
 هلل مهتعاطب ىا * مكتم اونمآ نيذلا هللاعفري 9 هنع اورصقتتالو هيلا اوضهناف

 نذلاو » مهناوخال مهتعسوتو مهلا نم مهمايق ىف هيماوا لاثتماو هلوسرلو

 مهتقاسو مهلع لضفب نينمؤملانم ماعلا اوتوا نيذلا عفريو ىا 8 ماعلا اونوا.

 اذا ملاعب سيل ىذلانمؤملل لام لبق ل مهاوس نم ىلع ىا # تاحرد #
 ىذر ساغ نا نعوسو || نأ لج ورع هللاربخا سانلا ىف عفشاف فق ماعلل لاَعَو لخدا ةنلابا,ىلا ىهتنا

 هيلع نايلسرتج هع هللا اورملا اهن نوباثم نينمؤملا كئلواناو ما اهش ببصم 0 هيلع هللا ىلص هلوسر

 لاملاو ململانيب مالسلا 4 ريبخ نولمعت امبهللاو 9 مارك الانم هب اولموعام نوقحسم ردب ل هانم رفنلا ناو
 ىطعاذ ماعلا راتخاف كلملاو مكبغرتلو هي الا ءّده اونهفا سانلاهنأب لاقو ةيالا هده دوعسم نإ ارق نا

 قصلاقوهعم كلملاولاملا 5 ملاعب سيل ىذلا نمؤملا قوف ملاعلا نمؤملاعفرب لوي ىلاعت هللان اف ملعلاف
 ةللاىحوا ءملسو هيلع هللا || ملاعلاب ىدنقي هنال هريغل لصحتالام ةعفرلاو ةلزنلانم هلمعب هل لصحي ماعلانا ليقو

 ماللسلا هيلع مهاربا ىلا ءادردلا ىنا ىلع دل دبل متت عك سق نع# اهلك هلاعفاىفو هلاوقاىف آ

 هللال وسر نع هتدحن كنا ىنغل ثيدح لاق ىخااي كمدقا ام لاقف قشمدب وهو

 1 ل لتس نعو ميلع لاقاللاق ةراحنىف تمدق اما لاقاللاق هريغ ةجاطل تئجح اها لاق مثسو هيلع هللا لص

 كردا ءيشىاىرعش نيل || هيلع هللاىلص هللالوسر تمعس ىناف لاق معن لاق ثيدحلا اذه بلط ىفالا تح

 تاف *ىثىاو للعلا هتذن ةكئالملاناو ةنخلاىلا اًهرط هب هللاك إس الع هيف ىنتتني اًهرط كلسنم لوس مثسو

 ىريبزلا نءورعلا ا ضرالا ىف نمو تاوعسلاىف نم هل رفغتسيل ىلاعلاناو ملعلا بلاطل اضر اهتحنجا عضت
 الا هبحب الف ركذ لمعلا | ناو بءاوكلا راس لع رمقلا لضفك ,دباعلا ىلع ماعلا لضفو ءاملاف ناتي تح ١

 نيعبرا دياعلاةدايع لدعت

 لس وهيلعهللا ىلص ةتعوةئس

 ةثالث ةمايقلا موي عفضي
 ءادهشلا مث ءالعلا مث ءايبنالا

 ةطساو ىه ةيترع مظعاف

 ةداهشإةداهشلا وة وسلا ناب

 هلع ئازس فالوتسر

 لكيحا ميلاعىنا ا

 ( ملعلا اوتوا ني ذلاو ) تاجردلا ىف ةينالعلاو رسسلاىف ( مكتم اونمآ نيذلا هللاعفري ) اوعفتراف ( اوزيشناف )

 ذا ملع ريغب ناميالا اوتوا نيذلا تاجرد قوف ةخلا ىف لئاضف ( تاجرد ) نامبالاعم ملعلا اوطعا



 ١ :مآ نيذلااهيااي)ام ولعماهف ريشا 2507٠ مزجس اهف رشاف عاونا « نورمشعلاو نماثلاءزلا 7 مولهلاولاحرلاةروكذ

 اذا « لوسرلا متجان اذا
 اومدقف ) هتاحانم متدرا

 ( ةقدض 1و2 ىدب نيب

 ىو ماوجت لبق ىا
 لوقكناديدهل نم ةراعتسا

 لضفا هنع هللاوذر رمع

 رعشلا برعلا تيبواام
 هتحاحماما لحرلا همدش

 0 !اهن رطمتسسف

 ديرب ملا هب لزيتسبو

 دمحم ( اونما نيذلااهيااي

 نا نقلا ءكلجسلا ل
 1 اذا © متجان اذا )

 نيب اومدقف لوسرلا (

 ( ةقدص ماو ىدب
 لهاىف ةب الاهذه تاز'

 اوناك نم مهنم ةرمسبملا

 > !١ لوسرلاعمةاحانمانورثكي
 نود ملسو هيلع هللا ىلص

 كلذ 2 ٍ> ءارقفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 نع هللا مهاهنف ءارقفلاو

 ةقدصلاب مح صا و كلذ

 ىنلاعم اوحاشي نا لبق

 لكب ملسو هيلع هللاىبص
 مهردب | وقدصتت نا ةلك

 نيذلااهعاايلاقفءارقفلا ىلع
 مالالاةللغ" دمع اوما

 اذا متجان اذا نا رقلاو

 هللا لصاده لوسرلا منك

 نيب اومدقف ملسو هيلع

 لق ةقدص م« اوجي ىدب
 اوقدصت مكس اوملكتن ا

 أ| اوقدصتق «ةقدص ماو ىدي نيب اومدقف لوسرلا مجاناذا اونمآ نيذلا اهيااي 9
 || لطوهيلع» ىللاعت هللا ىلص لوترلا مظعت لالا اذهىفو ناد هل نمت راعتسنم اهمادق

 أ بحمو قفانملاو ضلخلا نيب زيملاو لاو لاف طارفالا نع ىهنلاو ءارقفلا عافناو

 ١ ذخا دقفمذجان فعلا اوثرواامنااهردالواراتيداوثروي ملءاضالاناو ءانينالاةثزو ءالعلا

 ]| لاق نايفس ىبا نب ةيواعم نع (. قر هوحن .دواد ىبالو ىذمرتلاهح رخارفاو ظحب

 نعو نيدلا ىف ههتفب اريخ هب هللادرت نم لوش مل سو. هيلع هللا ىلص هللا ل وسر تمعن

 صاعلانبورمع نب هللادبعنع هدنس, ىوغلاىورو * ىذمرتلاهج رخاهلثم سابعنإا
 هللاىلا نوعدي نيساحلادحا .دححم ىف نياجتىم ماسو هيلع هّللاىلص هللالوسرنا

 اهدحاو ريخ ىلع نيس الك لاقف هنولغلوهقفلا نولعتا رخ الاو هللا نوبغريو

 نوزتسف ءالؤه اماو هبلا نورغرو .هللاىلا نوعدبف ءالؤهاما هحاص نم لضفا
 ىلاعت هلوق # مهيف سلج مث اذعم ٍتئمب امناو لضفا ءالؤهف لهاجلا نوليو هقفلا

 اذاىنمي # ةقدص كاوجت ىدب نيب اومدقف لوسرلا تيجان اذا اونمآ نيذلااهيااي
 كلذ ةدئافو ةقدص كلذ ماما اومدقف محو هيلع هللاىلص هللالوسر ةاحانم مثدرا

 000 ارو ذل نات الانا لسو هلع هللا لص فانوس ةاجانم ماظعا
 ةمدقملا ةقدصلا كلّس ءارقفلا نم 0 0 دل عشا دج ن1 همطشلا

 اورثك او متو هيلع هللا ىلص هللال وسر اولأس سانلاّنا سانع نءا لاق 0

 نع .مهطبشيو ملسو هيلع هللاىلص هنن ىلع فقخننا ىلاعت هللاداراف هيلع قش

 تالقو ملسو هب هيلع هللا لص هللال وسر ةاحانم ىلع ةقدص اومدشنا 0 7

 ةناتاتم نورك سو هيلع هللا ىلص 0 نا اوناك مهنا كلذو ءاينغالا ف

 مهسولج لوط ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر هركىتح سلال ا ىلع ءارقفلا نويلغيو
 اودحم لق ةرسعلالهاو ءارقفلااماذ هتاحاتم نع اوفك ةقدصلاب اوىما الث مهتاحانمو
 هللا لص هللالوسر باح ا ىلع كلذ دتشاو اونضف ةرمسملا لهاو ءايئغالا اماو انش
 هحاس ملف اوقدصتب ىتخ ةاحانملا نع اومن دهاحم لاقو ةصخرلا تلزنف ملسو هيلع

 ةنآ لوس لع ناكف ةصخرلا ٌتازن مث هاحاتو زانيدب قدمت بلاطو ا نب ىلعالا
 .نعو © ةاحانلا ةبآ ضو ىدعبدحا اهب لمعبالو ىلبق دحا اهب لمعي مل هللا باتكىف

 ٠ لوسرلا متيجحان اذا اونمآ نيذلااهيااي كلزن امل لاق هنع هللاىضر بلاط ىبا نب ىلع
 تلق اراد ا يلع هللا ىلص ىلا ىل لاق ةقدص مكاو ىدب ناب اومدقف

 دهر كنا .لاق ةريعش تلق مكف لاق هنوقطلال تاق راسد فصنق لاق هنوقيطنال

 هللا ف مح ىف لاق هب آلا ها ماو ىدب نيب اومدهنا مقفشاأأ تلزنف لاق

 ىا ت5 ةريعش تلق هلوق * تد لع نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هدر >ا ةمالاهذه نع

 ناذ كلاح ردق ىلع تردق لاملا ليلق ىرعل ددهزل كنا هوقو :بهذنم ةريعش نزو

 دا اهل لمعل مذا هئع هللا وكر بلاط يبا نب ىلعل يطع ةقنم ةي الا هذهىف تلك

 (هريغ)
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 هلوش خوستم هيكل فْوِح واللا ايدنال هنا أكفلتخاَو اضدلا خو اجل 1

 هنعىلا تت هللاىذر ىلعنعو الوزن هن لصتي ملو ةوالث هب لصتاناو وهو مقفشأأ ! ١

 هتجاناذا ثتتكف هتقرصصق زاد ىلزاك ىزريغ ذحا اهن لمعام ةبآ هللا ناتكىف نأ ||

 ءانينغالل 'قفتيمل ةلعلف هريغق حدشال باوجنولا لؤقلا ىلع وهو مهري تقدس |.
 كلذ ىا * كلذ © ةعاس وا ارششعالا قلل هلا ىورذا ُهناَش ةذهىف ةاحانم

 ةيبدنلاب رعشيوهو لاملابحو ةنيزلانم مكسفنالى ا 6 رهطاو مكلريخ #9 قدصتلا
 ىف هل صخر ثي هدب نا ىا 4 ميخر روفغ هللاناف اودجتمل ناف #9 هلوق نكل
 !«تاقدس اوي ىدب نيب اومدقتنا متقفشأ #9 بوج ولا ىلع لدا دصتالب ةاجاتملا
 عمججورقفلا نم هيلع ناطيشلا دعا مدقتلا ّمفحاوا ةقدصلا ميدقتن م رقفلا متفخا

 صخر اب 6مكيلع ةللاباتو اولعفت مذافإ# ىجاتتلا ةرثكلوا نيبطاخلا عل تاقدص ١

 ٌتقولاْنا كلذ هّجْوَو ةَباَكلان. ريغ لع نعط اهف نبلو تلق اع رش 21 7

 ريدقت ىلغو اهب لمعلا نع اولي مل تقولا غستا ولو هي الادذهل اوامسيلا علت م
 ام اودي مل نيذلا ءارقفلا بولقل ةاعارمم وه امنا كلذ اولعش ملو تقولا عاستا |

 اودع مذا ءارقفلا نزحل اببس كلذ نوكقف ةاحانملا ىلا او>اتحا ول هب نوقدصتس

 تاضورفملا نم نكت مل ةاحانملا هذه نا وهو رخا هوو هتاحانم دنع هب نوقدصتام |

 اوكرتل ةقدصلا هذع اوفلك امنا لب اهيلا بؤذنلا تاعاطلا نمالو تاجاولا مالو |
 ىلع نمط اهنف نسسلو'اهب اولمسي مل كزتخ ناب ىلوا ةطانلاذه كنكانز كيسان
 نم هيف امل ةاحانملا ىلع ةقدصلا ميدقت ىنمي 4 مكل ريخ كلذ #9 هلوقؤ * مهنمدحا |
 ءارقفلا نعي  اودت مناف 9 مكبونذل ىا # رهطأو ف هلوسر ةعاطو ةلاةعاط ||
 مهنع عفر ىلاعت هنا ندي © ميحر روفغ هللاناف 9 هب نوقدصتنام نودجنال نيذلا ||
 وهو متمدقنا ةقافلاو ةليعلامتفخا ىنعملاو متلحمأ سابع نبا لاق متقفشأأ #9 كلذ |

 باتو 9 هب تيما ام ىا © اولمفت للذاف تاقدص م اون ىدي نيب اومدقتنا 9 هلوق |
 ريشع كلذ ناك نايح نب. لتاسقم لاق ةقدضا| خسشو مكنع زواك ىا # ىكيلع هللا

 هب نوقدصتن ام ( اودحتلناذ ) ةرهط ةقدصلانإل ( رهطاو ) مكسيدىف ( كلري> ) ميدقتلا ( كلذ 7

 راهن نه ةعاسالان اك ام ليقو خس مث لايل ريشع كلذناك لبق ةقدصريغ نه ةاحانملا ص,>-رثىف ( ميحر روفغ ةللاناف ) ظ

 هتفرصق رايد ىلناكىدعب دحا اهب لمعيالو لبق دحا اهب لمصا٠ للاب اتكى م ةبآ هذه هنعللاىضر لعلاقو ختم

 امو تاق هلابك رثلاو ؟ةلداحلاةروس) رفكلالاقدافلااموتلق 445٠922 هلاالاهلاالنا ةداهشودحوتلا لاق '

 نا رقلاوءال-الا لاق قا
 كيلا تهتناذا ةيالولاو

 كرت لاق ةلطا امو تلق

 لاق ىلع امو تاق ةلحلا

 هلوسر ةعاطو هللاةعاط

 لاق هللاوءدافيكو تلق
 اذاموتاقنيقلاوقدصلاب

 تلق ةيفاعلا لاق هللا لأسا
 لاق ىسفن ةاجئأ عنصا امو

 تاقاقدص َلقو الالديلك
 تاقةتلالاق رورسلاامو

 الف هللاءاقل لاق ةحارلاامو

 اهزهسأ لز اهتم تغرف
 نيب اومدشت نا مقفشأأ (

 ( تاقدص او ىدب

 تاقدصلا مدقت مفحا

 ىذلا قاهالانم هيف ال

 (اولعفت مذاف) هنوهركت
 مكيلع قشو هب مثلما ام

 ىلا ( ع هللا بانو )

 مكنع لا و :ءففخ

 مدش كرب ةذخاؤلا

 لازاامةاحانملا ىلعةقدصلا

 بئاتلا نعي ذلابةذخا ّوملا

 لاقو بونذلا نممكيولقل (رهطأو) كاسمالا نم (مكلريخ) © سال اخو اق ) ةقدصلا( كلذ ) اهرد ةلك لكب

 ريغب متكشامب مالسلاهيلع هللالوسرعم اوملكتف رقفلا, لها اي ةقدصلا ( اودحم مناف ) ةنوشخلانم ءارقفلا بولقلا

 هللامهمالف ةقدصلا لبقل ةاجانملا نع | وهتنا مكنم بات نا ( مجر ) مكيونذل زواج ( ر وفغ هللاناذ ) قدمت
 اوملكتن البق اوقدصتنا (تاقدص كارو ىد.نيب اومدهنا ) ةرسسملا لهااب ملا ؛ مقفشا| ) لاقف كلذي

 هللا زواسجت ( كيلع هللا باتو ) ةقدصلا اوطعتم نا ( اولمفتإلذاف ) ءارقفلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا



 ( مكنم مهام ) نينمؤملا رارسا مهلا نولقتيو هيلع بضغو هللاهتعل نم هلوق ىف مهيلع هللابضغ نيذلا مهو

 (٠ ٍبذكلا ىلع نوفاحيو ) ءالؤهلا الو ءالؤه ىلاال كلذ نيب نيبذبذم هلوقكدوهيلا نءالو ( مهنمالو ) نولسمإي
 نوداكمهنا (نولخامهو) نوقفانم ال 2051٠ زيذ- نولسمل انإ 4 نورمثعلاو نماثلا ءزجلا ١ هللاو نولوشىا

 ا ماقم ماقامت مهنم ىأرامل هنع هلهازواحت بنذ مهقافشان إب راعشا هيفو هولغفتالزإ مكل | 7 ليلا صا) روققانم
 اوطرغتالف © ةوكزلا اونا وةولصلا ريق ناوا اذاىنعمبلبقو اهباب ىلغذاو مهتبوت تاجا نف 5 ا ديبع

 طب رفتلل رباجلاك اهب مايقلاناف ىماوالا رئاسف * هلوسرو هللا اوعيطاو 9 امجئاداىف | لك يلج عقلا اقام
 اولاو © اولوت نزلا ىلا رتملا 9 انطابو !هاظ # نولمعتاعب ريخ هللاو 8 كيذىف | ادناك ما ىا (نولمعي
 نوقفانممهنال © مهنمالو مكنم مهام # دوهلا نك # يلع قابَسع اهوق 0 نيرصم ىضاملا نامزلا ىف

 «نولعإ مه وو مالسالا ءاعدا وهو «بذكلا ىلع نوفاحيو# كلذ نيب نوبذيذم | اوهقذ)ةقدصلا ها مكنع

 ا مي بذكلا نا ىلع لبلد ديبقتلا اذهىفو سومغلاب فاحينك بذك هلع فولح لاا | تاولصلا اومتا ( ةولصلا
 ! ةرجف ناك مالسلاو ةالصلا هلع هنا ىورو ملعيال امو هتقباطم مدع ريخلا ماعيام ١ تكا عال

 | ناطيغ نيب رظنيو راج بلق هبلق لجر نالا مكيلع لخدب لاقف هتارجم نه (| مكلاوما ةاكز اوطعا
 تناىعشت مالع هل مال_لاهيلع لاقف قرزا ناكو قفانملا لن نب هللادع لخدف | كما اهف ( هللااوعيطاو )

 كتاديدش اياذعمهلّللا دعا تازنف اوفلخ اصاب ءاحم لعفام هللا فلخ كيباعصاو | ؟ماياق 0 ات

 :لمعلا ءوس ىلع اونرقت © نولمعي اوناكام ءاس مهنا 9 اقافتم باذعلا نم اعون | ( نولمعت اب ريخ لاو )

 | ىا © ةولصلااوهقاف ف خسن مث رامننم ةعاسالا ناكام ىلكلالاقو خسف مث لاي قدصت لقرشلاو ريخلا نم
 أ سما اف ىا « هلوسرو هقااوعطاو # ةَجاولا ىا ب ةوكزلاو 0 ةضورفلا || ىنان.ىلع ريغ دحأ مهتم
 لج وزع هلوق * مكتاينو مك كلامعاب طبحم هنا ىا © نول اب ريخ هللاو #8 ىهنو هعاب رايد قدشت لا
 ١ اولوت مهنا كلذو نيقفانملاف تلزن # مهيلع هللابضغ اموق اولوت نيذلاىلإ تما | تالكرشعب مهارد ةرمشعب

 دوهبلامهيلع هللا بضغ اموق هلوةبداراف مهيلا نينمؤلارارسا اولقنو مهومصتو دوهيلا أ هيلع هلا وص ىنلا نهلاس
 © مهتمالو 9 ءالولاو نبدلا ىف نينمؤملان ءىا 6# مكنم ف نيقفانملا نب *« مهام © ١ ةبادبعناشىفلزن مث لسو
 تلا ةبذك مهنا ىا © نول مهو عيدكلا ولع ن نوفاحيو © دوهلانمالو ىنعب مهتالون هءاخاو ىبا نبا

 عفريو ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر سلاجم ناكو قفانملا لس نب هللادنع ف ( رثالا ) لاقف دوهيلا عم

 لاقذأ هرج نم ةرج ىف ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر انييف دوهيلاى لا هثيدح ] نيزلاىلا ) دمعاي رظنتملا
 نب هللادع لخدف ناطيش ىنيعب رظنم راج بلق هباق لحر نالا مكيلع لخدي ةرصتلاونوملاىف ( اواو

 كباححاوتنآ ىعشن مالع ماس وهبلع هللا لص ى لا هل لاقف نينيعلا 5 ناكو لن د 1

 اباذعمهل للادعا 9 ةي ١ الا هدههللا ل زئاف فايس ل هباكتاب ءاح و لعفأم هللافلخ 1 مهيلع هللابضغ 2

 ١77-0 020 102120 ز ز0ز ز2ة2 0 ة2ة2زة0زةزةي 1"

 نولمعي اوناك ام ءاسمهنا اذيدشإ | ىنعي ( مهام ) مهيلع هللا

 ' 1( اودخحمإ ) ' ١ نيف ةنالثلاو دوهيلا ىنعي ( مهنمالو ) مكل بجي ام ْمهل بن رسلا ىف ( مكنم ) نيقفانمل

 مهنا ( نولي معو ) انناميا نوقدصم نونمؤم اناب بذكلاب ( بذكلا ىلع نوفاحيو) دوهيلا ىلع بجي ام مهيلع
 ظ مهنا ةرخأ الاو ايندلاف (اديدش اباذع ) هءاحصاو ىنا نب ههادع نيقفانلل ( مهل هللادعأ ) مهفلحىف نوبذاك

 ١ ش مهقافنىف نوعتصي اوتاكأ اهسنب ( نول اوناك ام ءاس



 (هللا نم مهدالواالو مهلاؤما مهنع ىنغت نل ( باذعلاقوف 4 ٠

 مهناما ىا ريكا ىرقد 0 26 مهناميا اوذختا 8 هيلع اورصاو ||

 0 اودصف # مهلاوماو 0 نود ةباقو # ةنج 0 هورهظا ىذلا" أ

 3 نيهم باذع مهلف## طستلاو نع هللان دنع مهنما لالخىف سائلا اودضقا ِ

 ىتفت نا ة ةرذ الاباذعاذهو ربقلا باذعلوالاليقومهباذعا رخل فصوب ناثديعو َ

 هلثمقيسدق «نودلاخ اهبف مهرانلا باكا كلوا اًيش هللانم مهدالواالومهلا 0١
 0 نولوشو و مهلا ىلع ىل اعت هلل ىا 15 | نوفلجفاءيج هللا مهثعسي موب

 افنلا نكمتنال بذاكلا مهفلح ىف 'ىث ىلع مهنان ويسحب وؤف كلل مهئاايثدلا ف 5 مكل
 85 0 ' ةيذاكلاناعالانا ةرذ . الاىفمهللا لح ثرح مهسوفن ىف

 بيغلا مات عم نوي ذكي ثيح بذكلا ىفةياغل ان وغلابلا##نوبذاكلا مهمهناالا#ايندلا ىف مكيلع
 3!الاتذح قرم مهيلع قود 0 ناطيشلا مهيلع 5 سم 9 هيلع نوفل<و ةداهشلاو

5 

 ا

َ 
1 

 نع اهب نوعءفدرو لتقلا ند نبا ! ىإ 46 ةنح ةيذاكلا ني 6 مهاجا وذا

 مهداه> نع نيئمؤملا اودص مهلا ىنعي 0 هللا لييس نع اودصق # مهلاوماو مهسفنا |

 مالسالا وهىذلا هللان دنع سائلا أودصوانعم لي قو مماعا بيسإ 0 داو لتقلاب ]|

 ةمايقلا مون « مهدال واالو مهلاومامهنعىنفت نال ىخ الاف ىنعي نيه باذعمهلفإلا ١
 6 هلنوفلجف اعيج هللا مهثعس ٍ نودلاخ اهيف مه رانلا باحصا كاوا ًايشلان م |

 ناك ليقو ايندلا ىف ىا © مكل نوفلحي اكل نيكرشم اوناكام مهنا نييذاك ىنعي

 * ئشىلع مهنا نوبسحبو 9 اضيا ةرخ الاىف عفتيةلا اونظف ايندلا ف مهل ةنح فلاحا .
 مهناماو مهلاوقا ىف .ىندي * نوبذاكلا مه مهنا الاإ ةبذاكلا مهمناميا نم ىنعيا
 لاركذ مهاسنأف 8 مهكلمو مهيلع ىلوتساوبلغ ىا 6# ناطيشلا هيلع ذوحتسا ف

 ههه

 لعلأ | يل 0 مهفلح ىفهللا دنع )ع نوب ذاكلا مه مهلا الا ) ندلان 3 شا 9 ظ

 - ل هللاةعاط هللاركذ اوكرت ىت> ( هللاركذ مهاسناف ) هوعاطاف هتعاطب مه ماف

 هنوركذبال © ةللاركذ مهاسناف ف لصالا ىلع ءاحاموهواهيلع تيلوتسااذا اهتزحاو |

 ِناَذَع 1 0 0 نع ( لا يي مهنما ا

 اناذع مهاندز هللا ليبس نع اودصو اورفك نزلا هلوقكمهدصو مهرفكل ىز لاباذءاا مدعو نيم

 باكا كلوا ) ءانغالا نماليلق 0 هللا باذع نم

 نيقفانم ريغ ايئدلا ىف نيصلخم اوناك مهتاتر ١ الا ىف هلل ىا ( هلنوفل اعيمج هللا معجب موب نودلاخ اهبف مه رانلا .

 "ىثىلع مهنا نويسسحوأ عفنلا نم 5169 ل1 (مهنانويسحب و) كلذولع ايندلا ىف 3 نوقف

 توتساثيح(نويذاكلا مه (ةلداحملا ةروس + ىهناالا) انهه 2511 1- اومفتناك ةبذاكلا هتاعبمعفنلان 1
 ةرذ . الاوايندلا ىفهيف مهلاح

 (ناطيشلا مهيلع ذومعسا)
 مهاينناف ) ميبلغ ىلوتسا

 ىنامركلاءاش لاق(هللا ركذ

 ناطيشلا ذاوحس| ةمالع

 ةرامعب هلغشي نا ديعلا ىلع

 سإالملاو لك الا نم ههاظ

 ركفتلا نع هبلق لغشيو

 مايقلاو هنامعتوهللاءالا ىف

 هناسل لغشيو اهركش

 بذكلاب هبر ركذ نع
 لغشيو ناتهبلاو ةييغلاو

 ةقارملاو ركفتلا نع هبل

 - اهعجو ايدلا ريبدتب

 هللا مهفلح (مهناعاا ود

 لتقلا نم (ةنج ) ةبذاكلا

 ( هللاليبس نع اودصف )

 هللانيدنع سانلا| وفرص

 مهلف 9 رسلاىف هتعاطو

 هب نونام ( نهم باذع

 مهدالوا ةرثك ( مهدالوا.الو ) دوهيلاو نيقفاملا لاوما. مهلاوما ة ةرثك ( مهلاوما مي نا) ةزجتالا

 (نودلاخ اهيف مه ) راالا لها ( رانلا باكا ) دوهيلاو نوقفانملا («كنلوا ايش ) هللا كَذَع خرم ( للام

 ةمايقلا مون وهو دوهلاو نيقفاثملا ىنعي ( اعنمج هللا منعت موب ) اهم نوجارخالاو نوتوع ال راتلاىف نوُاد ١

 مهنا)نونظي (نوبسو ) اين دلا ىف(« مل نوفاك ) نيقفانمالو نيرفاك انكام هللاىدي نين ( هل نوفات)

 ناطيسشلا مهياع باغ « ناطي



 او حلب ( ىلسرو انا نيلغال) حوالاف ( للابتك) مهنم لذا ادحاورتال ىلامت لا قلخ لذاوهنم ةلجف
 - الا مولاو هللا نونمؤي اموق دغال) بواقمريغ بلاق (زيزع) ديرإام هيلع عنتمال (ىوق هللانا) امهدحابوا

 رو ءاداعوةفلاخ (ةللاداح نم) اذه لع فداصتىنم دحتو اموقل ةفصوا لاحوا دن ناثلوعفم وه (نوداوي

 . ناىتشال#ا دا ركاوناكرسشملا نولاوب هللا ننمؤماموت دنا ؟نورسشعلا و نماثلا ءز زيحا7 عنتمملا نمىا

 عشسعنا هقحو 1

 | ىف هغلابم لاحن دجوبالو

 هما باصتلاب ةيصوتلا
 معدعابمو هللأ ءادعا

 مهطلاخم نع زارتحالاو

 كلذ دازو ميلرماخو

 هلوش اديدشتو ادك ََ

 | مهءانساوا مهءابآ ,ا اوناكولو)

 | | ( مهتريشعوا مهناوخاوا

 دوهيلا ىتعي ( كتلوا)

 (ناط.شلا ب زح)نيقفانملاو
 زحناالا)ناطيشلادنح

 | ناطيشلادنج ( ناطيشلا
 نونو.غلا(نورساخلا مه)

 در الاد امذلا باد

 ا ( نوداحم نرذلا نا )»

 ( هلوسروهللا ) نوفلاخي
 ى كتلوأ ) نال

 نيلفسالا عم ( نيلذالا

 نيقئانملا تي راحتلا ف

 تباغبال 4 : نع# هب هانا دق ىلل ع 4 ىرئسا | ءارلا عفن ىلحرو |

 روانانياغ الهلا بتك © |

 بخان ءنال رّقك نم ىلاويال انمْوم ناكنم ناو نيرفاكلاةداوع دسف نينمؤملا ناميا |

 ا

 هرذك عم امدو انسد ا

 ىضت( هللابتك )دوهيلاو

 هيلع هللانإص ادم ىن

 هعقتم ( زبنغ-) ةنادنأ ةّرصن ( ئوق هللانا) نيقفاثملاودوهللاو مورلاو سرا ىل عام طساو

 ليلازا قلي 6 ييفع ءا مهنا وخاا وإ مهءانما وا مهعأبأ اتاكراو 3٠ هلو مهتدوم |

 ا ندر لك كلاقأو دوج © ناطبغلا ب زح كتارا # مهتسلاالو مهبول
 || باذعلل اهوضرعو دنؤملا ميعتلا مهسفناىلع اوتوق مهنال © نورسالا مه ناطشلا

 || قلخ لذاوعنم ةلجح ىف © نيلذالاف كئاوا هلوسرو هتلازوداحم نيذلا نا ريخلا

 | 0 1 ا ىا ىلس روانانيلغال ِ حوالا ىف #« تلارتك # هللا

 | هدام ىف 'ئىث
 0 ىشالىا 00 هللا داح ع نه نوداوب رح .الا مويلاو هللاب نوئمؤي اموق : ىتال»

 وأأ مهءانآ اوناكولو 8 مهوداوب نا ىتيمال هلا دارملاو هللا ءادعا نيداو مهدجتنا

 مهيلا صاثلا برقا نوداحلا ناكولو © مهتريشعوا مهناوخاوا مهءانبا

 | هلوسرو ةللانودا<ئذلانا نو رساخخلا م م ناطيشلا ب زح ناالاناطيشلا ب زحكتئلوا |

 نيصخلادخا لدزإل ةرخ..الاو امدلاف 0 © نيلذالاىفكئلوا

 | ةيهانتم ريغهعزانينم ةلذتناك ةيهانتمريغ هللاةزعتناك ا وىناثلا مصخلا زع بسح ىلع

 ا( 11 111 لان ار كذا نقدم 4 لس

 ا دجال 9 ىلامت هلوق# هتادعا ىلع نلاغ 0 9 ئالداو هإسر رصن ىلع ىا

 نأ قالت ا هلوسرو هللاد داح نه نوداوت رخ الاءويلاو هللا نونم ْوِب اموق

 | مهتماعمو مهطلاخت زوجت هنا ىلع ةمالا تعمحا دق تلق ناف هودع بحننا عنتما ادحا |
 1 مهلريخلاةداراو مهحصانم ىم ةر وظحلا ةدوملات لاق ةروظحلا ةدوملا هذه اف مهترشاعمو

 ش أ نع رجزلاىف غلاب ىلاعت هنا مث هيف رظحالف كلذ ىوسام اماف م

| 
 نم ءالٌؤه ىل |

 تاز' لبق نبدلاةفلاح ببس

 حرطي نا بش اذه عمو ليما ع عاونا مظعا ع
 0 نب بطاح ىق ةب الاءدِه ت

 مهلةدوملاو ءالؤه ىلا ليما ح

 لها ىلا بتك نيح ةعتلب

 كف
 ش 5 ل نوكينا نونظتا نيضالا نينمؤملل لاق ثيح لولس نب ىبا نإ هللا دبعىف ةياالاءذه تلزت 5

 لدحر ةعتل ىبا نب بطاح ىف تازئم مورلاوسراف

 م اب اكلات ( زخخأالا موبلاو هال ناوتمؤي ): اظاخ ىن 10 دم اي ( دجال ) لاقف

 هللا ىلص ىبالا رسسب ةكم لها ىلا اياتك بتك ىذلا نِعلالهان

 دكة لهأ ىنعي ندلاىف ( هلوسرو ) هللا فلاخ نم ( هللا داحنم ) نيدلاف نوقفاونو نوكان ( نوداوب )

 1 مهتبارق وأ مهموق وا ( مهتريشعوا ) بستلاىف ( مهناوذاوا مهءاساوأ 0اكسنلا ف ) مهءايآ اوناك ولو 2(



 للابزح كلوا هلوش ناطيشلا بزح ككلؤا هلوق ةلباقمو ايف هتنثا ىا (نامبالا مهبولقف بتكشثلوا) هلوشو
 هناىلع نامبالا نم حوربىا ناميالل ريعغلا ن وكي نا زوجو مهلةايح هيف هلزنا باتكب ىا (هنم حورب مهدياو)

 نان زيزعاادبعنعو ناطلساا بحي نوف تازن اهنا نوري اوناك لاقهلا ىروثلا نعو هب بولقلاةايل حور هسفنف
 عدتبمب سنأيال هلاف هديحوت صاخاو هناا ع نم لهس لاقو اهالتو هنم بره هفرع اثروصنملا هيقل هلا داود
 ةوالح للاهل اعدتبم (ةلداجلا ةروس + نهاد نمو ةوادعلا 5051# رفح هسفن نم هل رهظيو هسلاجالو

 طدتم باجانمو نأسلا | يعلو وعواهيفءتبنا  ناجالا مهبولقىفبتك إل مهوداويمل نبذلا ىا# كتلوا ف
 اهانغوا ايندلا نع بلطأ ) را ول !لامعاوهيف اتيان نوكيباقلا ىف تباثلا ءزج نافنامالا موهفمنم لمعلا جور

 هرقفاو زءلاكلذب هللاهلذا

 كمض نءو ىنغلا كاذب
 رصنلاوا نا رقلاوابلقلارونوهو هللادنع نم ىا » هتمحورب مهدباو 99ه هبف تشال

 تانِِح مهلخدبو 9 ناقل ا بيس هاف نامعالل ريضلا ليقو ودعلا ىلع

 يملا ىلا ١ # ةنع اوضرو و مهتءاطب # مهنع هللا ىضر اهيف نيدلاخ راهنالا اهتحتْنم ىرجت "هل ا و 2 1 ١ 6 7 3 . 1 . ها ١
 ل ن*ءو هبلق نه نايعألا الا #3 هند راصناو هدئ> 4 هللا ا كئلوا و باوثلا نم مهدعواعوا ُباَضَش

 0 قدصإ ١ مدلالاو ةالصلا هيلع ىناانع * نيرادلاريخب نوٌرافلا * نراقملاه لابرحنا | ٠
 امحن نم ىر# تانج ةماقلا 6 هللاب ز> نم بتك ةلداجما ةروس ارق نه :

 ىكر اف ني دلاخ راهنالا

 مه دي وس ) منع هللا

 هاوس نتزسوسد وول افرع ننام هج وس دا

 لاق :ةيالا هذهىف حوفسم نب هلاديع,نح شورو ةضحللا روي نق ل

 ىنعي مهءانبا وا دحا موي حارجلا هابا لتق حارجلا نب ةديبع ابا ندي مهءابا اوناكولو

 ىنعد هلال وسراي لاقؤ راربلا ىلا ردن موي هتسا طدادنع ىلا هلآ ش0
 ركب ابا اي كسفن انعتم ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر هل لاقف ىلوالا ةلعرلاف نكا

 0 2 مهت ريشعو ا ريم نب هللا دبع هاخا لتق ريمع نب بعصم ىنعي مهاوخاوا

 ةزمحو بلاط ىبا نب ىلعو ردب موب ةريغملا نب ماشه نب صاعلا هلاخ لتق باطخل
 نيتك كلوا 9# ردب مون ةتع ندياولاو ةميئز تا ةيشو ةع اوفا

 : 06 لبقو ةصاخم ةنقوم ةنمؤم ىهف مهبولقف قيدصتلا تبثا ىا © ناميالا مهولقفف
 معلا, علاق نوفايلا ىا # هنم حورب مهدباو 8 هعضوم اهنال بولقلاركذ اماو ناميالاب مهل مكح

 بوب كب نورئاسغلا ' نعال ليبقو ىهرسا ىجا من نآل اور يضايا ءريصن ىو 0
 توغل نما نونم الا راهنالا اهتحن نه 2 مهلخديو 9 هتمحر لبق و ليريحت لبقو نا رقلاب لبقو

 ا_طاح ىنعي ( كلوا ) مهلوذد دعب مهيلع هناوضر ى ذ امنا 4 هنع اوضرو مهنع هللا ىخر اهيف :نبدلاخ

 (مهبواقىفبتك) بامصاو | ةدوملا كرت بجوي امب هعبتا مسنلامذه ركذ امل مث بئارملا لجاو معنلا مظعا هنال ةنلا
 86 نودلقملا مه هللا بزح نااالا للاب زح كئاوا ف لاقف ىلاعتو هناحس هللا ءادعال

 : اوضرو) مهتءاطو صلاخلا

 ىف مسجلا هباوثب (هنع

 مهيلع ىضقاعوا ةرخالا
 (هللا ب ز> كئلوا)ايندلا ىف

 الا)هقلخ ةاعدوهةحراصنا

 (نودفللا م هللاب ز> نا

 قيدصت مهبولق ىف لمح

 نامبالا بحو «ناعالا )
 تحن نم( اهتحننمىرجن ) نيتاسب ( تانج مهلخديو)هنمنوعب مهناعالاّشو هنم ةحرب ( هنمحوربر) مهناعا ( مهدياو )

 نود>رالونوتومعال ةنلاىف نيعقم ( اهنف نيدلاخ ) نيللاولسعلاو ءاملاو ريا راهنا ( راهنالا ) اهنك اسمواهر جيم

 هباححاو ايطاحىنمي ( كئاوا )هللانم ةماركلاو باوثلاب( هنع اوضرو ) مهتبوتو مهلامعاو مهنامياب « مهنعّللاىضر )
 نيذلامهو باذعلاو طخعللانم نوجانلا ( نواقملا مه ) هللادنح ( هللابزح ناالا ) هللادنج ( هللا بزح )

 ةنعمملا ءروس ىف هتصقو,ايردب ةمتلب ىلا نإ بطاح ناكو اؤبه هنمام ريش نمااوخحتو اولِط اماودج وو ارت ٠



 : 0 0 داس نانا كلذو ريضنلا ف اعرسات أ ةروسلا ا نا 00 كمال

 اذه 1 رهظالف

 ةاروتلاىف هتعن ىذلاى لا

 دحا موي نولسملاءزهالف
 جرن اوثكنو اوبائرا

 نيعبراىففرشالا نب بعك

 ابا فلاعف ةكم ىلا اكار

 سما ةعكلا دنع نانفس

 نبدمم ملسو هيلع هللا ىلص

 ايدك لتقف ىراصنالا ةزسسم

 هللا ىلص جرخمث ةليغ

 مهبلا شيجلا عم ماس هيلع
 ا نيرشع و ىدحا مه رداخ

 الف هلي عطش ماو ملل
 مهبوأق ىف بعرلا هللا فذق

 مهيلع ىناذ علصلا |وياط

 لكل محصن ىلع ءالحلاالا
 ا | ٌواشام ريعب ىلع تاساةثال#

 اورفك نيذلا جرخا ىذلا

 ا باتكلا لها نم

 ند ( ريضالاى : دوهي

 2 ماللاوةْسدملاب ( مهر ايد

 كل

 اهلك ىهو رشحلا اهيف

 نورسشعو عب رااهتايآ ةيندم

 فلا اهفور>ونوعراو

 لاّغو هلل ىلص لوشب (« هلل عج ) ىلاعت هلوق ىفسايعنءانع هدانسابو ( ميحرلا نحر لاهللا مس )ل

 ةاضقو ءيىماىف(ميكحلا) هناطاسو:كامىف(زيز علا وهو) قالا نم(ضرالا ىفامو) قلخلا نم (تاوعسلاىفام ) هللاركذ

 4 لاو رتمو بدا اهباو ةيندم رشألا ةروس ©
 .مدأ ميحرلا نمحرلا هللا عسل 7-١

 ةالصلا هيلع هناىور © ميكحللا زيزءلاوهو ضرالاىفامو تاوعسلاىفام هلل عس ولف
 ردي مون رهظالف ةيلعالو هل اونوكيالنا ىلع ريضنلاى . حلاص ةنسدملا مدقامل مالسلاو

 اوثكلو اوباثرا دخاموب نولسملا مزوالف ةرصنلاب ةأرونلاف توعنملا ىنلا هنا اولاق
 | هللالوسر سماق نايفسابا اوفلاحو ةكمملا اكأر نيعبراىف قرف نإ كلك جرخبو

 محصل ةل.غ هلتقف ةعاضرلا نم بمكاخا ةلسمن نوع ملسو هبلع ىلات هللا ىلص

 | ةقئاط تقحلو ماشلا ىلا مهرنكا الخ ءاللا ىلع هوطاص ىتح مهرصاحو بئاتكلاب

 | ىذلا وه # ريدق ءىث لكلع هللاو هلوقىلا هلل ع ىلاعت هللا لزناف ةريخلاو ربيخ
 مهرايد نم باتكلا لهانم اورفك نيذلا جرخا

 | «رشملاةروس سابعن,ال تلق ريبجنب ديعس لاق رشكاةروس ريسفن' »
 « ةئامسبداو ةبآ نورشعو عبرا ةيندم ىهو ريضنلا ةروس لق لاف 9

 « اذرحرشع ةثالثو ةئامعسو فلاو ةلكنوعب راو سمخو

 0 ميحرلا نمحرلا هللا معسل 1-7

 وهو ضرالا قامو ثاوعتلاىفام هلل ج .س ول لد ونعدلوة *

 الي جاوب 0 كيلا لاق * مهرايدنم باتكلا لها نم اورفك نيذلا جرخا

 لخدامل ملسوهيلعهللا ىلص ىبلانا كلذو دويلانم ةقئاط مهو ريضنلا ىنىف ةروسلا

 هللا ىلصهللال وسر كلذ لبقف هعم اولئاشالو هولئاّدالنا ىلع ريضنلاوذب هحلاص ةنيدملا

 لاق نيكرشملا ىلع رهظو اردب ماسو ةيلع هللاىبص هللا لؤسر !نغالف ملسو هيلع

 ادحا |نغالف ةيار هل درتال ةاروتلاىف هتمن دجن ىذلا ىالاىتلا هنا هللاو ريضنلاود
 نينمؤمللو سو هيلع هللاس هللالوسرل ةوادعلا اورهظاو اوباترا نولسملا مزهو
 نب بمك بكرو ملسو هيلغ هللاىلص هللالوسرنيبو مهني ناك ىذلا دهعلا اوضقنو

 ىلع مهودذقاعو مهوفلاحت اشنرق اوناف ةكمىلا دوهيلا نم ابكار نيعبرا ىف فرمشالا
 نم نيعنراىف نايفسوبا لذدو ملسو هيلع هللاىلص دمج ىلع ةدحاو مهلك نوكتنا

 ضع ىلع مهضعب ذخاو مارحلادهعسلا دوهيلانم نيعيراىف فرشالا نإ بيكو شيرق
 ةالصلا هيلع ليربح لزنف ةنبدملا ىلا هباحاو بعك عحرمأ ةمكلا راتسانيب' قاثيملا
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 1 رشملا ةروُس ٠ ْ ُ هيث[ ؟ ١ ه ]بمس 6 0

 لتقبءيماو نايفسوباو بمكه يلع دقامتامب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ربخلاف ملا
 ء نارمحلا ةروسوف ةصقلا تمدقتدقو ةليغ ةلسم نب دم هلتقف فرشالا نب بك ٠

 ةيدق مونت سسسلا + مهانا نيح ةنايخ ىلع مهنم علطا دق ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا ناكو

 اومهف اوخرالز# هفرصنمىف ىرعغلا ةيمانب ورمع امهلتق نيذللا نيسلف نيلحرلا
 كلذب هربخاو مهم هللا همصعف نصحخلانم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع رك حرطل

 هللا لص هلال وسر عتض| فرشألا نت بنك لقال" ةدياملا ةروسىف ةصقلا تسدش

 مهيلا راساطف ةيهزاهللاق ةيرش اوناكو ريضنلاىنبىلا ريسملاب سانلاىماو ماسو هيلع
 ةيعاو دمحاي اولاقف فرشالا نببمكىلع نوحونس مهدجو ملسوهيلع هللاىلص ىبلا ٠
 كس ما رمتلا من انوش كين انرذ اولاسقف عن لاق كاب رثاىلع ةيكابو ةيعاو رثا لع

 كلذنم انبلا برقا توملا اولاقف ةنيدملانه او> رخآ ماسوهيلع هللا ىلص ىنلالاقف

 اوحرْ النام ملادءاحاو ىبانب 0 سدو لاتقلاب .اونذاوبرحلا اودانتم

 مكعم 0 مجرخانئلو مككرصننلوم كلذختالو مك نك مولئاقناف نصحلا نم
 ماسوهيلعهللا ىلص هللا ل ورب ردغلا ىلع اوعمجا مهنامت اهونصحو ةقزالاىلع اوبردف

 قتلذ تح نوثالث انم جرخلو كبياحانم الحر نيثالث ىف ايلا جرخانا هللا اواسراف 23

 جرف انطانما كبءاونمآ و كوقدصناف كنم اوعمسف كنيبو انئب فصن ناكمب '

 دوهلانم اربح نوثالث هيلا جرخو هباحصانم نيثالثىف ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا ٠

 نوثالثهعمو هيلا نوطلخت فيكضعبل دوهبلاضعب لاقف ضرالانم زاربف اوناكىتح
 نوتس نحنو مهفن فك هيلا اولسرا نكلو هلبق توملا بحب مهلك هءاحانم الجر
 اونما ناف كنم نوعمسف اًنالعنم ةثالث كيلا جرخيو كباحسا نم ةثالثىف جرخا

 جرخو هباحصانم ةثالثىف ملسوهيلعللاىبصةللالوسر جرت كانقدصو كبانمآ كن
 تلسراف ماسوهيلعهللا ىلصهللالوسرب كتفلا اوداراو رجانخلا مهند وهلانم ةثالث

 دارا امب هتربخاف راصنالا نم ملسم لجر وهو اهخاىلا ريضنلا ى نم ةحان أها 5

 كرداىتح أعلرم 2س اهوخا ليشاف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرب ردغلان م ريضنلا وس 1

 هيلع هللا لص ىنلا عجرف مهلا لصينا لق مه رب هراسف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 ىدحاو مث رصاخس بن ءاتكلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر م دغلا نم ناكاظ ملسو , :

 هللالوسر اولأسف نيقفانملا رصن نم اوسباو بعزرلامهب واقف هللافذقف ةلل نيرشعو ا

 اولبقف هبمهمأيامىلع ةنيدملانم او رخحناالا مهيلع ىناف ملصلا ماسوهيلع هللا ىلص

 حالساىهو ةقلحلاالا مهلاومانم لبالاتاقاام مهلناىلعو ءالجلا ىبءمهطلاصف كلذ
 لك لمح ن الع سابع نا لاقو مهلاوما عا مهراقعو مه رايد مهلاولحمناىلعو 1

 لكىطعا لبقو ىتبام ملسوهيلعهللا ىلص ىبثللو مهعاتمنم اًؤاشام ريعب ىلع تبب لها ٠
 نم ءاخراو تاعرذا ىلا مهرايد نم اوحرذو كلذ اولعفف ءاقسو اريعب شن ةثالث

 ريبخم اوقحل مهناف بطخا نب ىحلا و قيقحلاىبا لا مهنم نيتبب لهاالا ماشلا ضزا

 لهانم اورفك نيذلا جرخا ىذلا وه لجو نع هلوق كلذف ةريملاب ةقئاط تقحطو



 ' للا را ىأ اذكتقوا هج هلوفو قابظثمدق ىتبلاب ىلاءتهلوقىف ماللا نع جَرْخاب قاعتت ( رشحلا لوال)
 ءالج مهبصيل طبسس نم اوناكو ماشلاىلا مهرششح .لوا اذه نا رم طا لوآ كفوا رسما لوا دتغاورفكا

 مهرشح رذا و مهرشح لوا اذهوا مالا ىلا برعلا ةريز+ نم باتكلا لهانه جرذانم لوا مهو طق

 " ريشحلاناكش نم امهنعهللا ىخر سابع نإ .لاق ةمايقلامون رمح م رشح رخا وا ماشلا ىلا رييخ نم مهايارمع ءالجا

 لاقوىناثلا رشا سانلا راسو لالا -22091529- . رشحلا مهفاةي الا ؟نورمشملاونماثلا ءزجملا) هذه ًارقيلفماشلاب

 هللا ىلصهللا لوسر مهل

 اود رخ ال ماسو هلع

 رشحلا لوا مكتاف اوضما

 لواىفوا كلذ لبق لذلااذهمهبصي مذاب علا ةريزج ن«مهرشح لوا ىف ىا  رشحلا لوال

 ىلا ريب> نم مهاياهنعهللا ىضر رمعءالجا مه رشح رخا و ماشلاىل!ءالجلاوا لاتقل مه رشح

 ةعاسلامايقدنع هيلانو رشح مهنا مه 07-0 ماشلاىلا سانلا رسش>لوايفواماشلا
 عمجج جارخا رشحلاو برغل لا مه رشحتف ق رششملا نم جرم ارانناوا كانه مهكرديف 3 ةدالتف عدلا ىلع نمو
 تءاح نامزلا ر>ا ناكاذا

 مهنا اونظو ع مهتعنمو مهسأب هنن # اوح رنا متنظ ام ارخا ىلإ ناكم نم

 ميدو مظنل اريغتو ]سام مهعنت مهنوصح نا ىا هللا ند مهل وصح مهتملام ترشح ق رشا لق نهرا

 ىف. مهداقتعاو اهتناسص مهقوثو طرف ىلع ةلالدلل مهريعضلا ةلجلا دانساو ربخلا | ايدماشل سرا اتا
 مهتعنامل الاعاف مهنوصح ن نوكتنا زوو اهيسب ةمامو ةزعىف مهنا مهسفنا | ليقو ةمايقلا مهيلع موقت
 د رك دل د ةكضُسكمم ا مه رايد نم مهج رخا هانعم

 ءالجا ناك قمحنسا نبا لاق ةنيدملا تناك ىتلا ىنمب مه«رايدنم ريضنلاى: ىنعي باتكلا أ نال مهلاتتل رشح اموال

 بازحالانم هعجرم ةظيرق عثو دخان م ماسوهيلعهللاىل  ىينلا عجرم ريضنلاب ] نال مهلتاقلانقلوا
 ىضماهف ءالج مهبصي مل طبسنم اوناكىرهزلا لاق * رشملا لوال ف ناتنس امهنيبو

 كتشنم سابعنبا لاق ايندلاف مهبذعل كلذالواو ءالجلا مهيلع بتكدق هللاناكو |

 | هللا يس ىلا لاق ماشلا ىلا رسشح لوا اذه ناكف ةباالا هذه ارقيلف ماشلاب رششحلانا

 ةماقلا مو قلخلا رمش م رشحلا ضراىلا لاق نباىلا اولاق او رخا ملسو هيلع

 باتكلا لهانم ىلجا نم لوا اوناك مهنال رسشحلا لوال لاقامنا ليقو ماشلا ىلا
 لوا اذه ناك ليقو هنعللاىضر باطلا نب رمع مهرخا ىلحامت برعلا ةريزج نم

 ءاحبرأو تاعرذاىلا برعلا ةريزج عيمجو ريخ نم ىناثلا ريثملاو ةنيدملانم رمشحلا

 0 1 اعلا م 0 اذه 1 10 1 ا

 ةدشل (او>رنا مننظ

 ةقاثوو مهتعنم و مهساب
 مهددع 2 م6نوصح

 مهلا اونظو ( مهلدعو

 (هللا نم مهتوصح مهنءلام

 قرفلاو هللا ساب نم مهعنم

 57 ير "لاما 4 ا ف نودمؤلا اهنا نب ب4 متتظام د | مدنا هيلع ءاحىذلا

 م6وصح مهتعناممهنا اونظو 9“ ريثك لختو راقعو نوصح لها اوناك مهنا كلذو لع اليلد ًادتبملا ىلع ربخلا
 هللا ناطلسنم مهعنمت مهنود>نا ريضتلااونن نظو ئا © هللانم 2210

 ( مهاناذ) مهنا مهسفناىف مهداقتعا ىلع ليلد هيلا ةلخعا دانساو نال اهعا مهريض ريبصتىفو مهابا اهعنمو

 مهعنك ممتوصحنا اونظو كلوقىف كلذسلو مهتازاغم ىف عمطيوا مهل ضرعتي دحاب اهعمىلا_ببال ةعنمو ةزنعف

 مهدوهع اوضقن ام دعب تاعرذاو ءاحنرا ىلا ماشلاىلا.ةنيدملا نم جرخاو رمشحنم لوا مهنال ( رسشخلا لوال )

 ريضنلا ىب ىنعي ( او- رينا ) نينمؤملا ريشعم اي متوجر ١ ( متنظام ) دحا ةعقو دعب مالسلا هيلع 0

 ا مهعنك مهنوصحت أ ( مهتوصح مهتمن ام مهنا ) ريضنلاى ب ىنعي (اونظو) ماشلا ىلا ةنيدملا ن

 هللاباذع ن



 ا

 اودظب ملثيح نم ( او.سنحم /!ثيح نم )2 كالهلا مهن اذ ىا هللا مها اذ ذاوشلاىفو هاقعو هللارصا ىا ( هللا مهاناذ ( ْ

 نوبْرْحي)فوحلا (بعرلا مهبولق ف فذقو) اءاضرهيخا دب ىلع ةغفرشالانب بمك مهدي رلتقوهو مهلايبرطخم مو ٍ
 داسفلا ةي راو مدهلاو ضقنلاب ٍداسفالا بارخالاو بريخلاو وريعوبإ نونرخم ( نيم ؤملا ئدناو مهيدباب مهتوس |

 ىذلا ورايد مهنمالو رادةئيدملاب مهل قيتالناو مهتفأش لاصئتسا نمهللا دا راال اهرهاوظ نولسملاواهنطاو نوي را وناكو ٠

 ةفزالا ءاؤفا اهب اوذسل 4 رشا ةدوس )ل ةراجاو نعخلاىلإ 4407 .مهتجاس بي رذلاىلا ماعدا

 نوبرخي# اه الميىا اهبعري ىذلا فوخلا اهيف تيئاو «#بعرلا مهبواقف قذقوإل
 ىدباو # اهتالا نم اونستسا امل احارخاو نيلسملا ىلع اهبانض ©« مهيدباب مهتوس |
 اهفطعولاتقلا لال اميسوتو ةياكن اهرهاوظ نوير اوناك اضيا مهناف 0 1

 هيف مهولمعتسسا مهناكف مهضغل نع بيسم نامل ببر نا ثىح نم مهيديا ىلع ا

 نم هنفال غلبا وهو ديدشتلاب نوبرُح ؤرعونأ ًأرقو تعرلل ريمش وا لاح ةلججاو ا

 اوريتعاف © مدهلا سرْخلاو ابارخ ئوشلا كرتوا ليطستلا :قارشحالا ل 0
 ىلع هب لدتساو هللا ريغىلع اودقتتالف اوردغتالف مهلاحي اوظعتاف © راصبالا ىلوأإب

 امهنيبال مكحىف اهيلع اهلمحو لاحىلالاحنم ةزواجملابماهناثيحنم ةجحح سايقلانا |
 «ءالحللا مهيلع هللا بتكن االول وف ةيلوصالا بتكلا ىفءانر رقامىلعهلةيضتقملاةكراشملانم |

 ْ هيبنماهللاناوهو # اويستحي /ثدح ند #8 هباذعوهّللا ما مهانا ىا # هللا مهاتاف ا ظ
 © بعرلامهبواق ىف فذقو 9 كلذز و.ظبال .اوناكو مهئالجا و مهلاتقب ملسو هيلعهللاىلص |

 مهيدباب مهتوي نوبرخحي فرشالا نإ بمك مهدي_س لتش ديدشلا فوألا ىا

 ناىلع مهلامامل ماسودهيلع هللا ىلص ىننلانا كلذو ىرهزلا لاق 4 نينمؤملا ىدناو َ
 هوس نوعا ىراهت ومدهيف مهل زانمىف ب بشحلا ىلا نو رظنم اوناك لبالاتلقاام ميل )ا

 نوضقنيو دسلا نومي اونك ليت اهقب نونمؤلا برخبو لبا لع ةولمج ان
 ناكليقو اضغيؤ مهم اهسح نونمؤملا اهناكسي الثل ناردحلا نوبقسو فوقسلا ||

 ا نشا ,عنبا لاقو الخان هلا ارو اهرهاظ نم م مهب نوبرخي نولسلا ١
3” 

 ميلان ريو ايانوتشلل اهدعب ىتلاىلا 5 اهرايدازم مهرود نوبقني ]ا ا

 # اوريتعاف 9 ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر باكا اهنم او رخ ىتلاب نومديو ||
 رئاصبلاو لوقعلا ىوذاي ىا © راصبالا ىلواي 9 مهبلزنام اورظناو اوظعتافىا َ
 نطولا نم جورخلا ىنيي © ءالجلا مهيلع هللا بتكنا الولو رف | ا

 م.زاجبدعأ 0و 0 ىانينمؤمللريعغلا لقو ءالجلا ىلا را لطشالاو ضررا وهو هياذغ يا 6 هللا مهاتاف 9 أ
 | مهقوثوةوقل 4 وبستحب ل ثيح نه# رصنلاواباذعلا ىا مها اذ"ىرقو هللارصن مهاناف ا ا

 . بشحلا دج نم مهْشاف
 نونمؤملا اماو جاسلاو

 ةلازابيرختلا ىلا مهيعادف
 مهل عسش ناو مهاصحل

 مهب رح عمو ب رم لاج

 مهنا .نيئمؤملا ىدبإب اهل
 داهعلا ثكتب مهوض عامل
 هق ببسلا اوناكو كلذل

 مهوفلكومب مج وما هناك

 ىلوا اي .اوزيتعاف ) هاياو
 ايف اولمأتفىا ( راصبالا

 ىذلاب بسلاو ءالؤهبلز'

 اودذحاف كلذ هن اوةحمسا
 مهلعف ثم اولعشت نا

 مهتنوقع لثمب اوبقاعتق

 زاوج نع ليلد وهو
 هللا ب تكن االولو) سايقلا
 1 ( ءالجلا مهيلع

 دلولاو لهالا عمن طولا نم

 هللا مهبذع ( هللا مهاناف )

 لتشب مهلذاو مهازخاو

 نم ) فرشالا نإ بمك
 نبيك ل بتقنم مهب لزنام مهبلزن نااوفاخي ملو 6س ؟ه اخ واق ) اولظب مل( اوبستحي ملثيح |

 لبق نوفاخال اوناكو هاجصاو ملسو هيلع هللا لص د#“ نم فوخلا (بع رلا مهبولق ىف ) لعج ( فذقو ) ف رشالا

 نوكرتتو ( نينمؤملاىدباو ) نينمؤملا ىلا اهب نومريو ( مهيدي اب ) مهتوس ضعب نومده ( مهوسنونرخم ) كلذ
 امب ريدنلاب لاقيو نيدلاف « راصبالا ىلوا اي اوريتعاف ) مهيلا اهب اومرو اومده ىتح نيئمؤملا ىلع مهتوس صعب

 ىلا ةسئندملانم جورخلا ( ءالجلا ) ريضنلاىنب ىلع( مهيلع ) هللا ىضق ( هللابتكنا الواو )ءالجالانم مهب هللالمف ٠



0 
 ' دشاال ىذلا (رانلاباذغ ةرخ ًآلاىف) اولتقوا اولج-ا ءاوس (مهلو) ةظيرقىنيب لعفاكىبسلاولتقلاب «ايندلا ىف مهبذمل)
 هلوسرو)ءوفلاخ(هللااوقاش)مهناببسب 714 #3- كلذ مبءاصا اغا ىا نو رشعلا ونمأتلاءزجلا) (مهنابكلذ)هنم

 هلوسرو ( هللاقاشي نمو
 ام باقعلا يدش هللاناذ)

 نايب وه ( ةنيل نم معطق
 بصنام لحمو معطقا#مل

 «,شىا لق هناك معطف

 ا 3-3 ريوضلا هنا 2
 وا ) ىلاعت هلوقفامهىلا

 ةنيللا نعم ىف هنال(اه وكرت
 ناولالا نم ةلخغلا ةنبللاو
 تلق واو نع اهؤايو

 لقاو اتهلك ام َةَرْيَكَل
 ةعركحلا ةلختلا ةئبللا
 نيللا نم اهوقتشا مهناك

 (هللانذانفاهل وصا ىلع ةئاق)

 هللا نذإب اهكرتو اهمطقف
 ( نيقسافلا ىزخملو )

 ) اندلاىف مهبذعل 0( ماشلا

 ةرخ الاىف مهلو ) لتقلا
 نم دشا ( راق اب اذع

 ءالجلا ( كلذ ) لتقلا
 (هللااوقاش مهناب) باذعلاو

 ( هلوسرو ) هللا اوفلاخ

 (هللا قاشي نمو ) نيدلا ىف
 هداعيو نيدلا ىفهللا فلاخم
 هل ( باقعلادي دش هللا ناف)

 صاو ةرخالاو اًندلاَق
 ملسو هلع هللا ىلص ىلا

 ع .
 ةوجملا ريغ مهر صاح ام

 اهعطش مهيماي مل هناف
 ريضنلاوثم“ كلذ مهمالف

 (ةنيل نم متعطقام هللالاقف

 اهوقكرتوا ) ةوجملاريغ
 مث ( اهلوصا ىلع ةئاق
 لذي كل ( نيقسافلا ىزخيو ) كرتلاو عطقلا هللايمابف ( هللانذابف ) ةوجملا ىنعي اهومطق#

 ا

 ا

 ايندلا باذعنم اوجننا مهنا ءانعم ىاتئت-١  رانلا باذع ةرخ الا ىف مهلو 9
 هللا قاشي نمو هلوسرو هللا اوقاش مهناب كلذ # ةرخ الا باذع نه اوجنم
 وهامو هددصب اوناكامو مهب قاحامم ركذام ىلا ةراشالا # باقعلا ديدش هللاناذ

 نع لف ةلمْخ نم متعطق 'ئث ىا * ةنيل نم متعطق ام ف ريخالا ىلاوا مهلدعم
 وا #9 نايلا اهعججو ةميركلا ةلخغلا اهانممو نيللانم لبقو ناولا ىلع عمجمو نوللا
 [ئرقو 4 اهلودا ىلع ةمئاق 9 ةنبللب رسفم هنال هئينأتو الل ريخلا # اهوتكرت
 ىرذلو# ءسماف © هللازذاف # نهرك هناىلع وا واولا نع ةعفلاب ءافتكا اهلصا

 اب مهقسفىلع مهيزخل عطقلا ىف مكل نذاووا متاهفو ىا فوذحل ةلع © نيقسافلا

 رانلاباذع ةرخ الاف مهلو وف ةظيرق ىبي لمفاكىبسلاولتقلابىني ايندلا ىف مهبذءلا»
 هلوسروهللااوفلاخ ىا #هلوسروهللااوقاشمهناب #9 مهب لزنو مهقلل ىذلا ىا كلذ

 اهوقكرتوا ةنيل نم متهطقام © ىلاعتهلوق 46 باقعلا ديدش هللاناف هللاقاشي نمو
 ريضنلا ىتبب لزتامل ملسوهيلعهللا بص ىنلاناكلذو ةي الا * هللانذابف اهلوصا ىلع ةئاق
 اولاقو كلذ دنع هللا ءادعا عزخل اهقارحاو مهل عطش سما مهنوصحب اونصحنو

 تدجولهو لختلا عطقو رجلا رقع حالصلانفا حالصلا ديرت كنا تمعز دما
 اوشخومهلوقنم مهسفناف نولسملاد+ وف ضرالاىف داسفلاكيلع لزنا هلا تمعزاهف
 انيلع هللا ءافا ام هناف اوعطقتال مهضعب لاف كلذفف اوفلتخاو اداسف كلذ نوكينا
 لياحتو هعطق نع ىهن نم قيدصتب ةب الاءذههللا لزناذهمطق مهظيفن لب مهضعب لاقو
 هلال وسر قرح لاق رمعنبانع (ق)' ىلاعت هللانذاب ناك كلذزاو مثالا نم هعطق نم

 اهوتكوتواةنيل نم متعطقام لزنف ةريوبلا ىهو عطقوريضنلا ىب لحن ملسوهيلعةللا ىلص
 كلذفو ريضنلا ىنلعضوممسا ةريوبلا © نيقسافلا ىزخنلو هللازذاف اهل وصاىلع ةئاق

 ريطتسم ةرووبلاب قيرح *# ىؤاىتةارسىلع ناهو تبان نب ناسح لو
 مهلخت عطقب ملوهيلع هللاىبص ىبلاناكو ةوجملأ الخام ةنبل اهلك لختلا سابعنبالاق
 ةنل اهلك لكلا ل قو ناولالا ركلأ نم ةومملا الخ ام نوعي ةنيدملال هاو ةوجملأالا

 ةءاورئف سابع نتا لاقو ءانثت-اريغنم اهلك لخلا ةنيآلا لقو ةيئربلاو ةومجملاالا

 اهرقلل اق لخلا نم برضىهلبقو لختلامارك للبقو لخلا نم نواىه هنع ىرخا

 دوحان م ناكو سرضلا هيف بغي جراخنم هاون ىريو ةرفصلا ديدش وهو نوللا
 ) فيصونم مهلابحاو فيصو نمت اهنمث ةدحاولا ةلخلا تناكو مهلا هبجحاو مهرمت
 | متاو داسفلا نوهركت مكلأ نينمؤملل اولاقو كلذ مهلعقش اهنوعطش مهواراظ

 أ هنذاب ناك اهعطق نا هللا ريخاف هيلع بلغ نمل وه اًئاق لما اذه اوعد نودفت
 أ اهمطق ىف ةفانذا دوهلا ءازخا لجالو ىتلاو دوبلا ىنعي © نيقسافلا ىزخيلؤ ف

 (جحا)

 || ةظيرقىني لعف اك ىبسلاو لتقلاب  اينالا ىف مهبذمل ف مهئاطوا نم جورخلا
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 كس باكروا لخ فاح ا كلذ نكي ملف ) باكرالو لعبد

 دمشاي تنكدق اولاق مهلي عطب سما امل 0 ةالصلا هيلع هلا ىور هب مهظاف

 زاو> ىلع ه لدتساو تلزنف اهشرحو لولا عطق لااش ضرالاىف داسفلا نعىهنش

 انوا كوبر ىلع للاءافاامو © مهظيفل ةدايز مهراجشا مطقو زافكلا رايد مده

 سانلا قلخ ىلاعتهنال هلنوكيناب .اقبقخ ناك هناف هيلع هدروا هل هريض ىنعم هلع هدأعإ
 نيعيطملل نوكيناب ريدج وهف هتعاطلا هب اولسوتيل مهل قلخ ام قلخو هتداعل

 هليصحت ىلع مترجااف # هيلع متفجوااف 3 ةرفكلا نموا ريضنلاىف نم عم 5

 هيف باغ لبالانم بكربام 3 باكرالو ليخنم 9 ريسلا ةعرسوهو فيجولانم |
 ىلع تناك مهارق ناف ريضنلاىن ىف دارملا ناك نا كلذو هيك ار ىلع بكآرلا بلغاك ١

 بكر هناف ملسوهيلع ىلاءت هللا ىلص هللال وسر ريغ الاجر اهيلا اوشف ةنيدملانم نيله |||
 مهب تناك ةثالثالا ايش هنم راصنالا طعيمل كلذلو لاثق ديزم رج ملو ازامحوا المح َ

 هللاو ## مهبولق ىف بعرلا فذقب © ءاشي نهىلع هلسر طلسي 9 ا
 اهريغب ةراثو ةيهاظلا طئاسولاب ةران دي ربام لعفيف # ردق؟ ىلع )

 ىرتوقرحتو مدجتنا سأبال مهزايدو رافكلان وصح ناىلع ةيبالا هذهبب ءالعلاهتحا

 © لوس رىلعهللا ءافاامو# لح ونعهلوو * اهو2و مه راج عطق كلذكو قيلاجملاب

 ىعل 01 هلع مفجو اق 9 ريضنلا ى دوهل نمىا » مهنم 2 هلوسرىلع هللادرام ىا

 مؤقلا لحم 5 لبالا ىنعي *6 باكرالو ليخنم # ريسلا ةعرسس وهو متعضوا |
 هللاىلص هللالوسر نم نولسملا نفط مهعايضو مهعابر | وكرتامل ريضتلاى نا كلذو |

 فجوب ملاهنا ةب الا هذهىف ىلاعتهللا نيبف رببخ متانغب لعفاك مهنيب اهعحقينا ملسوهيلع |

 ىنعب اوناكاماو ةقشم اولاث الو ةقش اهيلا اوعطّشملو اباكرالو اليخ اهياع نولسملا
 هيلع هللا 2 هللالوسر الا نك ,ملو ايشم اهلا اوف ةسدملا نمنيلس ىلع ريضتلاى |

 هللاو 2 هنادعا ن ءاشي نم ىلع هلسر طلاس هللا نكلو لمح ىلع ناك ملسو ا ْ

 يم لكلعا
 مهو ةجاح مهب تناك رفن ةثالثالا ايش اهنم راصنالا طعيملو نيرجاهملانيب ملسو ||
 سوانب كلام نع 49 ةيصلا نب ثرااو فيح ن لهسو ةشرخ نب كاعس ةناحدوا أ

 هيلعهللا لص هللا ل وسر اهيئسقف ءاشإ يح اهعضي ةصاخدل ىهفىا # ريدق ؛

 دنعو ناثعىف نيئم ٌوملاريما اي كل له لاقف 2 هيحاح ءاحاذا ةاعد رمعزنا ىرضتلا

 امري ءاحم ًالبلق ثدلف 0 ءن لاق 10 دعو ريبزلاو فوح تاي

 ريما اي سانعلا لاق الخ دالف

 حراو ا_ههنيب ضفا نيئمؤماريمااي لحا موقلا لاقف انه ىب ضفا نينمؤملا |

 لاسقف كلذإ مهومدق اوناكدق مهناىلا ليك سوا نب كلام لاق 00 اهدحا

 مف وا اه لريضنلاىت نم (مهنم) ةصاخ هلأيق'هلمج ( هلوسر ىلع هللاءافاامو) اهعطقف نذا مهظيفيو دوهلا لل ١
 مفجوا اف ىنعملاو لبالا باكرلاو كلذ ىلع

 ىلع هيلا متيشمامناو هيلع ” مقل |[2رود | لاتقلاف متيعتالو اباكرالو 71 ]- الز هيمو هيسحت ىلع |

 و منيلبم ىلع هنال كلج را

 هيلع هللا لص ناكو ةئدملا

 بسط رام ىلع ماسو

 هلسر طلس هللا نكلو)

 امنا ىنعي (ءاشب نم ىلع

 لاومانمهلوسرهللال وخ

 هولصحت مل 'ىش ريضنلا

 نكلو ةبلغلاو لاستقلاب
 ام ىلعو مهياع هللا هطاس

 طلي ناكاك مهدباف

 صمالاف ممادعا ىلع هلسر

 هعضي هسيلا ضوفم هيف
 جيمق ىسقنإل و ءاشب ثدح

 اهيلع لتوق ىتلا مئانغلا

 ارهقو ةونع تذخا و

 نيرجاهملا نيب ايعستف
 ةثالثالا راصنالا طعب لو

 هللاو ) مهرقفل مهنم

 عامه لنك ىلع

 ريدق 'ئث

 ىب دوب .ىنعإ نيرفاكلا

 مهليخت نم متمطقامب ريضنلا
 ( هلوسر ىلع هللاءافا امو )

 (مهنم ) هلوسرل هللاعفام

 لوسرل وهف ريضنلا ى نم
 ليسو هيلع هللاىلص هللا

 متفجو اا ( مكنود ةصاخ

 هيلا متبرجا اسف ( هيلع

 لبا( باكرالولي> نم

 هلال. ثمديلا متيشم نكحلو

 هللاو ) . ريضنلانخ ىنعي ( ءاشب نم ىلع اجو ادهم ئنعي ( هلسر. طلسي هللا نكلو ) 1 4 ناك
 ريدق ) ةينغلا و ةرضنلا نفذ



 . فطاعلا لخدي ملامتاو (ليبسلان باو نيكاسكاو ىئاتيلا وبر قلا ىذا و لو سرالو هللف ىرقلا لها نم هل وسر ىلع هللا ءافأام

 _ هللالوسرا نيب اهنع ةيدنجاريغ اهنم ىهف <57 زي- ىلوالل ناب 4نو رسشعلاو نءاثلاءزيللا) امال ةلجا هذهىلع
 عنصي ام ملسو هيلع هللا ىله

 نا هيصاوهلع هللاءافا اع

 سلا عضي ثيح هعضي
 ىلع اموسسقم متانغلا نم

 فيزو ةسملا ماسقالا
 نيرمسفملاضءب لوةلااذه

 تاز' ىلوالا ةباالالاقو

 دقو ريضنلا ىت لاوماىف

 ةصاخ هلوسرل هللا اهلعح

 لك منانغ ىف ةي الاءذهو

 ةازغلاة وشب فخؤت ةيرق
 فرصم نايب ةيالافو
 ةاديتيم نيف .اىهتج

 ام ( هلوسر ىلع هللاءافاام

 لهأنم ) هلوسرا هللاعق

 ةرع ىرق .( ىرقلا
 كدفو ريضنلاو ةظيرقو

 ةصاخ ( هللف ) ريخو

 (لوسرالو ) مكنود

 زئاج اهيف لوسرلاس ماو
 هيلع هللا لص ىلا لمط
 اففو ريخو كدف ملسو

 ىف ناكف نيك اسما ىلع هلا
 دب ىف ناكو هتايح ىف هدب
 ىنلا توم دعب ركب ىبا
 كلذكو ماس وهِيلعهللا ىلص

 ىلءوناثعو رم د,فناك

 ناك ام ىلع بلاط ىبا نبا

 ماللا هيلع ىبنلا دب ىف
 ىنلا مسقو مويلا اذكعو

 مهجايتحا ردق ىلع مهاطعا نردحاهملا ءارقف ىلع ريضنلاو ةظيرف 1و هيلع نها لس

 لوسرللو هلل #9 ةلعفطعب مكلذاو لوالل ناس «ىرقلا لها نمهل وسر ىلع هللا ءافاام»

 سدسي ليقف ىلا مسقف فلتخا © ليبسلان او نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلاىذاو

 هللالوسر نا نول له ضرالاو ءاعسلا موقت هنذاب ىذلا هللب كدشنا اودثتا رمع
 لبقا مث معن اولاق هسفن كلذب ديرب ةقدص انكرتام ثرونال لاق ملسو هيلع هللاىدص
 ظ نا نالعتا ضرالاو ءاعسلا موقت هنذاب ىذلا هللاب اكدشنا لاقو ىلعو سايعلا ىلع رمع
 صخهللانا رمعلاق معنالا ةقدص انكرئام ثروناللاق ماسوهيلع هللا, هللا ل وسر

 مهنم هلوسر ىلع هللاءافاام ولاقف هريغ ادحا اهب صصخم مل ةصاخم ماس وهيلع هللا ىلصهلوسر

 مكتيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر مسقف لاق ةي الاباكرالو ليخ نمهيلع متفجوا اف
 اهمسقواهوك اطعا'دقف مككود اهذخاالو مكيلع اهرئأتساام هللاوف ريضنلا ب لاوما
 ةنس ةقفن هنم ذخأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ناكو لاملا اذه ىتب ىتح مكف

 مث هتايح ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر كلذب لمعف هللا لام لمح هلع ققبام مث

 اسايع ديشن مث لاق عن اولاق كلذ ن ولعت ضرالاو ءاعسلام وقت هنذاب ىذلاةللاب كدشنا
 هللاىلص هللالوسر ىفوت املف لاق معن الاق كلذ ناملعتا موقلا دشنام لثع ايلعو
 | لمعف ركبويا هضبقف ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلوانا ركبوبا لاق ملسو هيلع

 | سابعو ىلع ىلع لبقاو ذئتيح مكاو ملسو هيلع هللا لص هللا لور لمت اهب هيف
 قعلا مبان دشار راب قداصل هنا ملعي هللاو نال وقناك هف لمع ركبابا نا نارك ذم لاقو

 نيتتس هتضبقف ركب ىباو ماسو هيلع هللا لص هللالوسر ىلوانا تاقف ركبابا هللاىفوت من

 هللاو ركب وباو ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر هيف لمع امب امهيف لمعا ىتراما نم
 | ةدحاو امكتملكو ام الك ىنامتتج مث قغلل عبات دشار راب قداصل هيف ىنا ملعب
 انك را ترو ال لا ملسسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا امكل تلقف عيمج. اكرماو

 | ىلع امكلا هّتمفد امتئشزا تلق امكلا اهعفدا نا ىل ادب املف انللا اهعفدا ملق ةقدص

 | ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لمع امب هيف نالمعتل هقاثيمو هللادهع امكلع نا

 | هتفدق كلذ ايلا هفدا امتلقف ناملكت الف الاو تيلوذنم هيف تلمعامو ركبوباو

 أ هيف ىغقا ال ضرالاو ءاعحا موش هنذاب ىذلاةللاوف كلذريغ ءاضق ىنم ناسقلتفا امكيلا
 ىلاعت هل وق * هامكيفك ١ ىنافىلا هاعفدافهنع امتز#عناف ةعاسلاموقتىتح كلذ ريغ ءاضَمب

 أ لاق ىرقلا لها رافك لاوما نم ىني © ىرقلال ها نم هلوسر ىلع هللاءافاام ©

 أ ىذلو لوسرالو هللف © ةنيرع ىرقو رببخو كدفو ريضنلاو ةظيرق ىه سابع نبا
 | دق ©« ليبسلا نباو نيكاسملاو ىئاتيلاو ف بلطملا ىنو مئاه ىنب ىني © ىبرقلا
 | هلا لوسرل هناف ءىنلا مكح امإو * اهتعقو ةمينغلا كح ىفلافنالا ةروسف هريسفت مدقت

 (ىبد)
 دييع ىت ىئاتب ريغ ىئاتيال هضءب ىطعاو (ىئاتيلاو ) بلطملادبعىنب ءارةفلهضعل ىطعاو ( ىبرقلاىذلو ) مهلايعو

 فيضلا (ليبسلا نباو ) بلطملا دنع ىن نيك اسم ريغ نك اسملل هضعب ىطعاو ( نيك اسملاو ) بلطملا

٠ 



 كدا تح دولا راب

 2001 ل 7 كول

 ىلاءتءهللاركذ نال سمي ليقودج اسملارئاسو ةبعكلااةرامعىفللا مهس ف رصي وة الاهاظا |
 رك اسعلاىلا ولوق ىلع مامالايلامالسلاو ةالصلاه يلع لوسرلامهسن الاف رصي و ميظعتلل .

 هيلع هناف ةينغلاك سمخم ليقو لوقىلع نيسملا اصم ىلاو لوقىلع روغللاو ||

 نالاو ءاشياكةعبرالا ساخالافرضيو كلذك سما مس. ناك مالسلاو ةالصلا ]|
 أرقو ءارقفلل نوكبنا هقح ىذلا 'يفلاىا © نوكبالك © روكذملا فالحلا ىلع |

 روديو ءاينغالا هلوادتبام ةلودلا © مكتم ءاينغالا نيب ةلود 9 ءاتلاب ةياورف ماشه ]|
 هذدخاوا مهند لوادياذ ئفلا نوكيالك ىعك ةلود "'ىرقو ةلهاجلا ىف ناك اك مهني |

 ةيلهاج ةلود عقبالك ى ا ةماتلا ناكىلع عفرلاب ةلود ماشه أرقو مهنيب نوكت ةبلغ |||
 مكللالح هنال © هوذخن ف سمالانموا؟ىنلا نمكاطعا امو © لوسرلا كانآ ام , |

 مهخس ةقفن هنم هلها ىلع قفني ناكف ءاشن .ثيح هعضي هنانح ةدم ماسو هيلع هللا ىلص ا

 ءاملعلا فلتخاو هللاليبسيف ةدع حالسلاو عا ركلاىف هللالام لمت قبام لعجمو

 ىفاشللو هدعب ةئالل وه موق لاقف ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسر دعب "ىفلا ف رمقؤا

 مهالاب مْ ةلتاقملاب ادسو نيملسملا حلاصا وه ىناثلاو ةلئاقملل هلا اهدحا نالوق هيف |!

 سمحت سمخ هلا ىلا موق بهذف ىلا لام سيمختىف اوفلتخاو ملاصملام مهالاف
 سمخمال هنا ىلا نورثك الا بهذو لاصملل وا ةلتاقملل ةعبراو ةمينغلا سمخ لهال
 هللاءافاام باطخلا نب سمع أرق قح هيف نيلسملا يلو دحاو هعيمج قرص لب
 نه اًؤواح نيذلاو هلوق ىلا نيرحاهملا ءارقفلل غلب ىتح ىرقلال هانم هلوسر ىلع

 هلوالاملسم ضرالاهجحو ىلع امو لاق ةماع نيلسملا تيعوتسا هذه لاق مث مهدعب

 ةلودلاو * ةلود # ؛ىفلا * نوكي اليك » كتابا تكلمام الا قح فلا اذهىف

 ءاسؤرلا نيب ىنمي 4 مكتم ءاينغالا نيب » مهني, موقلا هلوادتب ىذلا ىشلا مسا
 ةمينغ اومنغ اذا اوناك ةيلهاطلالهانا كلذوءافعضلاو ءارقفلاهيلع اويلغبف ءايوقالاو
 هللا ىلص هلوسرل للاهل ءاشام هدعب فطصي م عابرملاوهو هسفنل اهعبر سكرلاذخا

 ىلا لامزه ىا © هوذخت لوسرلا مانآ امو و هب هما اف همسقب ملسو هيلع ١|[
 لزان اذهو « اوهتاف # هريغو لولغلا نم ىا © هنع كاهنامو ف ةمينغلاو |

 لوقنم هنع ىهنوا ملسو هيلع هللاىلص ىنلا هب عاام لكىف ماعوهو ىلا لاوماىف

 هريغو 'ىفلا هيف لخديف مر<نع ىبنوا بحسم وا بودنم وا بجاو نم لمح وا
 تاصقتملاو تاعثوتسملاو تافئاولا هللا نعل لاق هلا دوءسم نب هللادبع نع (« ق

 بوق.ي ما اهل لاقي دسا ىنبنم ةأرصا كلذ غلبف هللاقلخ تاريغملا نيصبلل ناإفتلاو
 هتركذو اذكو.اذك تلق كنا :كنع غلب ثددحام تلاقف هتناذ نا رقلا ارت سنا
 هللا تاتككق وهو ملسو هيلع هللا لص هللال وسر نعل نم نعلاال ىلاهو هللادنع لاقف

 دقل هتأرق ثنكْنا لاقف هتدجو اف فمحملا حول تأرق دقل ةأرملا تلاقف ىلاعت

 نوكت ( ةاودنوكيالك)
 ةماتلاناك ىلع دز, ةلود

 لوديام ةلودلاو ةلودلاو

 نم رودب ىا ناسناللل

 الك هلوق ىنعمو دجلا
 ءاينغالانيب ) ةلود نوك<ي
 هولا نركب الئلد( مكنم

 ءارقفلا ىطعي ناهقح ىذلا

 نوشييعي ةغلب مهل نوكيل
 ءايتغالا نبك اد انه

 مان امو ) هب نورئاكشي
 كاطعاام ىا ( لوسرلا
 اونا يع جاف ون
 امو) هولقاف ( هوذحن )
 هذا نع ( هنع 1

 هودطتالو هنع ( اوهتاف)

 اليك) قيرطلا رامولزانلا

 نب ) ةيسق ( ةلود نر

 نيب ( مكنم ءاينغالا
 كان امو ) مكم ايوقالا
 ةيهتتلانم ( لوسرلا

 لاو هولبقاف ( هوذحن )
 اولمعاف لوسرلا كمآ ام
 اوهتناف هنع ؟ اهنامو) 4
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 5 و هيلعهللاىلص هللا لور فااخ نمل (باقعلاديدش هللانا ) هيهاوناو ءسما وأنا ونواهتتو هوفلاختنا (هللا اوقتاو )
 .لدب (ءارقفال) همومءىفلخاد 'ىلاصاو هنعئهنو ماسوهيلعهللا ىبسهللالوسر قلاب كلف اماع نزوكم نا د وجالاو

 لوسرالوهللانهلادبالاعنمىذلاو -*[25]577- هيلعفوطعملاو ؟نورشعلاونماثلاءزجلا» ىنرقلاىذلو هلوقنم

 كفلاخ نا بالا ديد ةقلازا #8 هلوسر ةفلاخم ىف « هللا اوقتاو © هزع || "لاك را ىنملا ناكزاو
 مدان ل لو زانق هياعاتفطعامو 'قرقلا ىذا نم لدن.« نا رجاهللا/ءانرفقلل » | جرد ا كج و نع هللانا
 ىنب ؛يفلاوا هدعباب لادبالا صصخ ىبرقلا ىوذ ءاينغا ىطعا نمو اريقف ىتسال هلوقى ءارقفلانءهلوسر

 1 ةكم رافك ناف *© مهلاوءاو مهرايد نم اوجرخا نيذلا  ريضنلا
 اب مهحارخال ةديقم لاح © اناوضرو هللانم الضف نوغتيب # مهلاوما وح
 مهكر »ف مهلاوماو مهسفناب # هلوسرو 000 مهنأش مخ مضت بجوب
 مهناميا ىف مهقدص رهظ نبذلا * نوقداصلا

 وهمشولا * اوهناف هنع ؟ اهنامو ءوذحت لوسرلاك ام! امو لجو نع هللالاق دجو

 | لمفي نا بلطت ىتلا ىه ةعشوتسملاو * لخكب ىشحم مث ةربالاب ناسنالانم وضعلاز رغ
 | ميرفت فلكتت ىتلا ىه ةييفتملاو * هجولا نم رعشلا فتتتىتلا ىه ةصمانلاو * كلذ اهب

 | ( ىق ) هنع ىبنم كلذ لكف اهتيشمىف جلفتت ىتلاىه ليقو ةعانصب اهايانث نيبام
 اذه ان سماىف ثدحا نهملس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاقثلاق اهنع هللا وذ رةشئاع نع

 ىلا نع # در وهف انما هيلع سل المع لمع نم ةياورىفو #در وهف هنمسلام

 ةئئابر هقكيإزا لع. يكتم كدا نيفلاال لاق ملسو هيلع هّللالص هللالوسر نا عفار

 0 هجرخا هائعتا هللاباتك ىف اندحوام ىرداال لوقيف هنع تيسهنوا ههترما امه سما

 ريرس نم هيلع ىتاام لك ةكيرالا ٠ نس>ثيدح اذه لاقو ىذمرتلاو دواد وبا
 | ديدش هللازا © ءؤلا ماىف ىا هللا اوقناو 8 كلذ وحن وا ةصنم وا شارفوا

 | هنع كامن وا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر هب كيما ام كرت ىلع ىا « باقعلا
 | نم اوجرخا نذلانيرجاهملا ءارقفلل # لج وزع لاقف ءؤلاىف قحلاهلنم نيب مث
 ظ كا نوغتبب 8 جورالاىلا ةكم رافك مهاجلا ىنمي © مهلاوماو مهرايد
 هللااضرل اباط مهرايدنم اوجرخ ىا د 00 هللا نم اباوث لبقو اقزر ىا

 | ةللارصنب دارملاو مهلاوماو مهسفناب ىا © هلوسرو لانورطتنو 9 لجو ززع

 ٠ مهةداتق لاق مهناسعا ف ىا نوقداصلام هكئاوأ ل هتلك ءالعاو هندد رصن

 | هلوسراو هللاخ اوجرخو رئاشملاو لاومالاو رايدلا اوكرت نيذلا نورجاهملا

 | رى طب ناك لجنرلانا:انلركد ىتخ .ةدشْم هبف اوناك امىلع مالسالا ااوراتخاو
 أ اهريغ راثد هلام ءاتشلاف ةريفملا ذب لجرلاناكو عوبللان م هباص هب ميقيل هنطب ىلع
 أ هللاىلص هللالوسرتععسلاق امهنعىلاعت هللا ىذر صاعلا نب ورمعن هللادبع نع © م )

 نيعبرأب ةنملاىلا ةمايقلاموب ءاينغالا نوقبسي نيرجاهملا ءارقفذا وه ملسو هيلع

 هلوسرو هللانورصنو
 هللا لو_سرب مفرتي .هلاو

 ناو ريقفلاب ةيستلا نع
 طظفللا رهاظ ىلع ل دبالا

 ميظعت فب حاولا فالخ نم

 نيرحاهملا) لج و نعهللا

 مهرايدنماوج رخا نيذلا
 ليادهيفو ةكمب (مهلاوماو

 نوكلع رافكلا نا ىلع

 نيزسملا لاوما ءاليتسالاب

 نيرجاهملا ىعت ىملاعت هللا نال
 رايدمهل تناك هنا عم ءارقف

 لاح ( نوغُس )لاوماو

 (اناوضرو هللا ند الضف)

 ةنحلا نولطي ىا

 هللان ورصْتسو)هللاناوضرو

 نورصني ىأ ) هلوسرو

 هلوسر نونيعيو هللا نيد
 ( نوقداصلا مه كئلوا)

 مهداهج 9 مهلاماىف

 هللااو_ثخا ( هللااوقتاو

 ديدش هللانا ) ؟مأ يف

 كلذو بقاع اذا ( باقعلا

 هللا ىب_دىئنل اولاق مهنال

 كبي_صن ذخ ملسو هيلع
 لاقفاهايا وانعدوةهنغلا نم

 (اشبر> 7 2 نيذلا) مهنال (نيرجاهملاءارقفلل) ريضنلاى نه ناطخلا نم ةعبس ىنعب مئانغلا هذه مهل هللا
 اباوث نوبلطي (الضف نوغتيب ) لجر ةئام ون اوناكو ةكملها مهجرخا (مهلاوماو) ةكم (مهرايدنءاوجرخا

 ( نوقداصلا مه كئلوا ) داهجلاب ( هلو_سرو هللا نورصنيو) داهجلاب مهبر ةاضرم ( اناوضرو هللانم)



 ملك وو

 ناميالا اوصلخاو ( نامبالاو ) ةئيدملا اونطوت « رادلا اًووبت ) راصنالا مهو نيرجاهملاىلع فوطعم( نيذلاو)
 ةنيدملا اولمجاكهيلع مهتماقتساو مهنكمتل مهل انطوتمو ارقتسم ناميالا اولعحووا # ادرايءاموانبت اهتفلع # هلوقك |

 راد نم فاضملا فذحو هلا ىاّقملا ماقم رادلاىف فيرعتلا مال ماقاق نامبالا رادو ةرجملاراد دارأوا كلذك
 نم ليقو ناميالاد ايندلاراد "وبن ىف مهوقبسمهنال نيرجاهملا لبق نم ( مهلبقنم) هماقم هيلا فاضل عضوو نامالا ١
 نع ناثاسما هلتناك نملزنو مهلزانم مهوازئاو مهلاوما مه ورطاشىتح ( مهلا رحاهنم نوبحن ) مرج لبق

 مهرودصف نودجنالو ) (:رشحلا ةروس ١ نيرجاهللانم .لجر 257 اس جوزت ىتح اهادحا 1

 نوطاال و (اونوإ اممةجاح || بيدا يب يازئاو نيررجاهملا لم بط «ناجالاو راحلا اور 0
 هيلاجاتحم بلط مهسفناف أ نيعالارادو ةرجهلاراد اًوبتائنملا ليقو امييفاونككتونامالاو ةيدملا اومزلمهنان |

 ن* نورجاهلا فد' ام | رولا اًؤوبتوا ماللا هنع ضوعو لوالا نم هيلا فاضملاو ىناثلا نم فاضلافذخل ١
 | هرهظم اهنالنامالاب ةنبدملاىعسليقو # ادراب ءاموانيتاهتفلع © هلوقكنامالا اوصلخاو |

 اؤوبت نيذلاو مالكلا ريدقت ليقو نيرجاهملا ةرجع لبق نء # مهلبقن 9 هريصمو
 | نودجالوإ# مهيلع لقثبالو © مهيلا رجاهنم نوبحب# ناميالاو مهلبقنم دادلا ||
 ظيلاودسحلاوةزازحلا وبلطلاك ة جاهلا هيلع لمحت اما ةج اح مهسفن ا ىف# مه رودصف ||

 #« مهسفنا ىلع نورئؤيو 9* هريغو ئفلان« نورجاهملا ىطعا امم # اوتواامم إف |
 ةدجاو نع, لزن ناتأرما هدنع.ناكن م نا ىتح مهسفنا ىلع نيرجاهلا نومدعو ||

 ةحرف ىهو ءانبلا صاصخ نه ةجاح #4 ةصاصخ مهب ناكولو ف مهدحا نم اهجوزو ||

 كيلاعص اورشبا ملسو هيلع هللاىلص هللالو_سر لاق لاق ديعس ىنا نعو # افيرخ |

 كلذو موي فصنب سانلاءاينغا لبق ةنجلا نولخدت ةمايقلاموي ماتلا رونلاب نيرجاهملا |
 « نامبالاو رادلا اًوويتنيذلاو 8 لجو نع هلوق *دواد وبا هجرخا ةئس ةئامسمخ |
 مهناىنعي © مهلبقنم 9* انكس اهوذختاو ةئيدملا هو رادلا اونطوت راصنالا ىنعي ||
 ملسو هيلع هللاىلص ىننلامودق لبق دجاسملا اوئئباو نامالا اوتاكو مهايدف اوزسا ا

 سيل ناميالانال اونما دقو نيرجا_هملا لبق نم رادلا اًووبت نيذلاو ىنعملاو نيتنسب |

 مهلزانمف نيرجاهملا اولزنا مهنا كلذو # مهيلا رجاهنم نوبحي © ًاوبتي ناكمب |

 اظيغو ةزازح ىا * ةجاح مهرودص ىف نودجالو © مهلاوماف مهوكرششاو ||
 هللالوسر نا كلذو مهنود 'ىنلا نم نورجاهملا اطعاىا © اوتواامم ف ادسحو ١
 ايش اهنم راصنالا طعي ملو نيرجاهملا نيب ريضنلاى, لاوما مسق ملسو هيلع هللا ىلص |

 لحق لد ياذا | اقيم ىا © مسضإ لع نويئوي در كلخب ناسنألا سنا تيا ل
 مالا ذه راصنالا ْ ىا # ةصاصخ مهب ناكولو 8 مهسفنا ىلع مهلزانمو مهلاوماب نيرجاهملاراصنالا |

 ناو مثانفلانم مكلمسقاو نيرجاهمللمكحرايدو مكسلاوما منسف مكشنا مككود ةصاخن.رجاهملا ءارقفلل ناطيخلاو
 مهرؤنوانلزانمو انلاوءا مهعمت هللالوسراي اولاقف نيرجاهملا ءارقف نيب ةهنغلا فاو يرايدو مكلاوما مكل مش ١

 هباحاو ملسو هيلعهللا ىلص ىبال ةرحفلاراد اونطو ( رادلاؤوت نيذلاو ) لاقف مهيلع هللاىتاف ةمينقلاب انسفناىلع '
 باحصانم ةنيدملا ىلا ( مهيلارحاهنم نوبح ) مهيلانرجاهملا 'ىجع لبق نمنينمؤم اوناكو (مهللقنم ناميالاو)

 امم ( اوتوا ام ) ةزازح لاشو اد_سح ( ةحاح ) مهب ولق ىف ) مهرودصىف نودحنالو) ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 ةجاحو رقف ( ةصاصخ مهب ناكواو ) مهلزانم و مهلاوماب ( مهسفنا ىلع نورثؤيو ) مهنود مئانغلا نم اوطعا

 هيلا جاتحلاو هريغو 'ىبلا

 نا ىنع ةجاح ىمس

 اوطعا ام عشتمل مهسوفن
 جاتحن هنم ؟ىش ىلا يعطت مو

 ادسح ةحاح لقو هللا

 نم نورجاهملا ىطعا ام

 ىبلا مهصح ثيح ىلا
 ليقوهب ملس وهيلع هللا ىلص

 مهرودص ىف نودحم ال

 اوتواامدقف نم ةحاح سم

 نورث وي و) نافاضملافذش

 اع ناكولو مهسقنا ىلع

 اهلصاو رف ( ةصاصخ

 هحورفىهو تدبلا صاصد

 ىالالا عض وءىف ةلخلاو

 ىور مهصاصخةضو رفم

 مهداهجو مهناجبب نوقدصملا

 وول



 فيض مهم لج رب لزت هلا

 مامطلا ب رقو ةيبضلامونق
 عبشيل حابصلا أفطاو

 نعووه لك ايالو هفيض
 سارمهضعل ىدها سنا

 دوهجم وهو ىوش»
 هتلوادتت هراح .ىلاههحوف

 داع قى سفنا ةفاندلا

 ىللاق ديزيوبا لوالاىللا

 دهزلاام خب لها نءباش

 11و دنع

 لاقفاث ريصان دقفاذا وانلك ١
 اذا لب غلب بالك ان دتءاذكه
 اندد>و اذاو انريص اندقف

 هسفن عم” قوب نمو) امرت

 ) قودفلا مه كتئلواف

 اودارا امي نؤرفاأفلا

 ل ناو مّؤللا عشلاو

 ةصيرحةزك لجرلا سفن
 عنملا وهف لا اما وعنملا ىلع

 لاملكا عشلا ليقو هسفن
 عنم لغلاو .الظ كيذا

 مغلا ىرتك ن عو كلام

 ريقفلان ال رقفلا نم رضا
 فالخم دجو اذا عستي
 حمجشلأ ا

 ( هسفنأ عت قوي نمو )
 ةهنش لح هنع عقد نم

 ( نودلقملاه كئاؤاف )

 روزهبلا نم نوجاللا

 باذعلاو

 ظ

 ظ

( 

[ 
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 قافنالا ضغبو لاملا بحنم اهيلع باغياهف اهفلاخيىتح «هسفن عش قوب نمو
 لج الا باوثلاو لجاعلا ءانتلاب نورئافلا © نوذقملا مه كئلواذ »

٠ 
 / ِإ

 | ءاح لاق هنغ ىلات هللاوضر ةريره ىبا نع 6( ىق ) ه نورثؤيام ىلا ةحاحو ةقاف

 هباست ضعنىلا لسراف دوهجم ىنا لاقف ماسو هيلع هللاىلص هللالو_سر ىلا لجر
 كلذ لثم لاقف ىرخا ىلا هب لسرا مث ءاملا الا ىدنعام قحلاب كعب ىذلاو تلاقف

 لاقف هلحر ىلا هب قلطناف هللا لو_راي انا لاقف ةلط وبا هللا راصنالا نم لجر
 لخداذاف مهمونو ؟ئشب مهللمفلاق ىنابص توق الا التلاق ئئث كدنع له هتآرمال
 هبطت ىكجارسلاىلا ىىوقف لك أل هدي ىوها اذاف لكأت انا هبزأف انفيض
 نع ادغ عصا الف نييواط انابو فيضلا لكأو اودعقف تلعفف هيئفطاف
 | هللا بع دقلا ملسو هيلع هللاىلص هللا لور لاقف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 ناكولو مهسفنا ىلع نورثؤيو هللالزناف ةياورىف داز ةنالفو نالفنم هللا كححنوا
 مسقأ ملسوهيلع هللا ىلص ىبنال راصنالا تلاق لاق ةريرهىنازع 6قال ةصاصخ مه

 اولاق رقلا ىف مككرشنو ةنؤملا انوفكت اولااقف ال لاق ليختلا انئاوخا نيبو انني
 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر اعد لاقدنع هللاوضر كلام نب سنانع (خ) انعطاو انمعس

 نيرجاهملانم انناوخال عطقتنا الا ال اولاقف نيرحلأ مهل عطقناىلا راصنالا ملسو

 ةياورىفو ىدعب ةرثا مكيصيس هناف ضوحلا ىلع ىنوقلتىتح اوربصاف الاما لاقف اهلثم
 ءارلاو ءاثلاو ةزمهلاع فب ةرثالا # ضوحلا ىلع ىنوقلتىتح اوريصاف ةرثاىدعب نوقلتم

 نا وهو راثئكتسالا هانعمو رهشا لوالاو ءاثلا ناكساو ةزمهلا مضب مهضعب هطبضو

 ليقو بيت ىمالاف مكا لمجتالو مكيلع كريغ لضفبو ايندلا روماب مكيلع رثأتسي
 *ىللا نم ةيبصن' ىف لضفف ريغ مكيلع رئات_سإ هنا دازا ىطعا اذا رثآ نم وه
 لاق سابع نأ نعو © رهظا لوالاو ةذدشلاةرثالا لبقو ءىشلان دارفنالا راثئتسالاو
 نرجاهملل مهتمسق متع نا راصنالل ريضنلاءوي ملسنو هيلع هللالص هللالوسر لاق

 مرايدو مكلاوما مكل تناك منئش ناو ةهنغلا,ذهىف مهن وكراشتو مرايدو مكلاوما نه
 مهرئؤنو انزايدو انلاومانم مهل مسقن لب راصتالا تلاقف ةهنغلا نو اين كل مدقن مو

 ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنا ىلع نورثؤيو لجو نعهللالزئاف اهيف مهكراشنالو ةونغلاب

 دقو صرخحلا عم لخلا' برغاامالكىف مشلاو نودفملا مه كئلواذ هسفن خش قوب نمو
 ةيئاسفنلا ةلاطاوه عشلاو عنا سفن لخلا لاقف عشلاو لذعلا نيب ءالعلا ضع قرف
 نمو #3 ىلاعت هللالاق مرجال سفنل!تافص نم علا ناك الو عنملا كلذ ىضنقت ىتلا

 لاق الجر نا ىورو اودارا امب نورئافلاىا © نوافملا مه كئلواذ هسفن عش قوب
 لوّش هللا عسا ىنا لاق كاذ امو لاق تكله دق نوك ١نا فاخا ىنا دوءسم نإال

 | ماقف للادهح رب -هفيضب نم ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف كلذ لثم نهلكنلقو |
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 نوعباتلاوا مالسالا ىوق نيح دعب اوراه نزذلا مث 6 مهدعب نه اًواج ,. واح نيذلاو © |[
 تد.عوتسا دق هب الانا ليق كلذإف ةمايقاامو.ىلا نيش رفلادعب نوئمؤملامهو ناسحاب 1

 ىا © ناميالاب انوقبسس نيذلا انئاوخالو انارفغا اير نولوّدب 9 نيننمؤملا عيمج |
 انبر 9 مهل ادقح © اونمآ نيذلل الغ اب ولق ف لجتالو ف نبدلا ىف انناوخال |

 انءاعد بدم ناب قيقخ # محر فور كلنا

 0 ١ نكلو 5 رقلاىف هللاركذ ىذلاعشلاب كلذ سل هللادنع لاقف وم :

 نا عشلا نزل يت لخناا ودلا سكيو لذلك لذ نكلو الظ كنخا لام
 ضرااوه 2 !ليقو هل سيل اهف لودنرلا نبع عمطتنا خ كلا اغا هلام لجرلا عني

 نع هللا هان اش نخأ منه لبقو مراحلا باكترا ىلع هحاص لمح ىذلا ديدشلا

 كابوم] راع 20 هسفن عم .هللاءاقودقف ةناطعاب هللاءما ايش عنمب ملو هذخنا
 ةمايقلا مون. تالظ ماظلاناف ملظلا وقنا لاق ماسسو هيلع, هللا ةللالوسر نا هنع

 اولهتساو مهءامد اوكتفس نا ىلع مهلمح مكلبق ناكنم كلها علا ناؤ عشبلا اوقناو |

 لخرلاىف امرش لاق ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر نا ةريره ىبا نع * مهم راح

 حيبحشلان ا هز. دارااو عزالا دشا علهلا * دوادوبا هج رخا غلاخ نيجو علاهعم

 عاخ ىذلا علاقخلاو * هدننم جر وا هنوش ئش ىلع نزحيو اديدش اعْرَح عز+

 ماسو هي هيلع 3 هللا ل وسر لاق لاق ةريه ىلا نع * هعزفو هفوخ ةدشل هداّؤف

 ناعالاو عش ا عمتجي الو ادبا دنع فوحىف مهج ناخدو هللا لسس ف رابغ عمتجال |

 ىنمي © مهدمب نم اًواج نذلاو ىلاعت“ةل وق ** قاتلا هي رخملا اذبا دنع للكل

 انلرفغا انير نؤلوش 9 ةمايقلاءوبولا مهل نوعباتلا مهو راصنالاو نبرجاهملادعب نم
 مهناوخالو ةرفغملاب مهسفنال نوعدي مهناربخا © ناعالاب انوقبس نيذلا انناوذالو ||
 اضغب و اذسحو اكغ ىا #4 الغ انبولق ىف لموتالو 9 نامالاب مهوقسس نذلا |
 دحال ضغبوا لغ هبلقفف ناك نم لكف © محر فؤر كلا انيد اوئمآ نذل |
 هللا هانع نم 0 هنأق مهعبمج ىلع حرت ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسو تا ا

 مهدمب نم مث نورحاهملا لزانم ثالث ىلع نينموملا بنر ىلاعت هللانال ةياآلا هذه |

 نكي ملنف ركذ اب نوفوسوملا نوعباتلا مهدعننم مث راضنالا |
 ا 25 بيصن نيلسملاف هل ىدلو ني ا |

 اًواج نيذلاو ناميالاو رادلااووبت نيذلاو نورجاهملا ءارقفلا لزانم ةثالثىلع ساثلا |

 دعس ىنانع 6 ق ) لزاتم ثالثلا هذه نم اجراخ نوكنال نا دهتجاف مهدعن نم أ[

 قفنا مكدحا نا ولف:ىناكصا ايستال ملشو هيلع هللا لص هللالوسر لاق لاق ىردخلا |
 لاق ريبزلا نب ةورع نع 6م ) هفيصن الو مهدحا دم غلام ايهذ دحا لثم أ

 ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر باعسال اورفغتسينا اويما ىتخا نبا اي ةشئام تلاق

 هللال وش ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر تءعم لاق لفغعم نب هللادبع نع © مهوسف

 نيلوالا نيرجاهملا ملسو ١ .( س ”9 اخ واق ) هيلع هللاىلص ىنلاىطعا اه

 مسوس 97 ا

 هل

 هداهم نيعباتلا نم

 «:هؤملا ماسقان م

 ئ

 ليقودمب نهاورحاهنيذلا مهو (رشحلاةرو-) نبرجاهملا لع 09 هرجع اضيانفطع ( نعش نأ ؤاحنيقلاو)

 ليقو نادحاب نوعباتلا
 ةمانقلامون ىلا مهداعإ نم

 هنع هللاذر رمع لاق

 نملك 'ولااذهىف لذخد

 ىقةمايقلامو:ىلادولوموه

 تاطعللؤا وا لمت مالسالا

 امهفنيذال ؟ئرقو امهيف

 انلرفغا انير نواوَش )

 انوةيس نيذلا انتاوذالو

 نورجحاهملا مهليق (ناععالاب
 هللاىىذرةشئاع راصنالاو

 اوال ناضل
 لمح الو ) مهويسف مهل

 ادقح ( الغ انبولق ىف

 ةياوصلا ند (اونمآ نذلل )

 ) ماموقكد كنا ب (

 لط 1 دلع 1 1

 ه.ئاوقام لوقالاق ريبزلاو

 مث ةيالا هذ هالتو هللا

 هلوش هيب بحت

 (مهدعب نم اًواح نيدلاو)

 نيلوالا نر جاهملا دعب نم
 ( انارفغا اسر نولوَش )

 نيذلاانناوخالو )انونذ

 ةرجملاو (نامالابان وقس

 ( الغانب ولقىف لمجن الو )
 نذلل ) اد_سحو اًضغب

 نيرحاهملانه(١ وقعا

 (ميحرفؤر كنا انسر )

 عقينا مهسفنا ىلع اوفاخ

 لبقل دسسلا مهبولق ىف
 تاوعدلا هذهب اوعدف مهن ود



 أ' هيلع هللادص ىلا مهرصاح نيح 2[ 77 ره*> ريضنلا ىرىلا ؟نوريشعلاو نماثلاءزحلا) اوسد هباتاو

 ق كولتاق ناف نسحلا

 مكعم نجر متجرخا
 ىف ( كف عيطن الو)

 نا نيزسملاو هللال وسر

 مكنالذخىفوا هيلع انلمع

 ند ع اندعوام فالخاو

 مات وق ناو ) ةرصلنلا

 مهنادهشي لاو مكت رصننل

 مهديعأوم ْق (نوذاكل

 ىلع ليلد هيفو دوهلل
 ارايبخلا دال! ةولدلا هه
 اوجحرخا نقل ) بيغإإب

 مهعم نوجر خال

 رظنت ملأ (0 07
 (اوقفان نيذلاىلا ) دمعاب
 ند موق مهو مهنيدىف

 ناعالاب اوملكت سوالا

 قافنلا اورساو ةينالع

 ( مهناوخال نؤلوي
 اورفك نيذلا ) رسلاىف

 ىنعي ( تاتكلا'لها' نم
 امدعب مهل اولاق ةظب رقى

 هللا ىلص ىنلا مهرصاح

 مكتوصح ىفاوتيثا ملسوهيلع
 (مجرخا َنل) مكسيد ىلع

 نم ادحا مكيلع نيعنال ( ادبا ادحامكف عيطنالو كعم نجد ) ريضنلا وس جرخا ام ةئيدملانم

 :,ذلا ديرب © باتكلا لها نم ارفكنيذلامهناوخال نولوقي اوقفان نيذلاىلاوتملا 9 |
 ١ | نجرختل 9» كرايدنم 6 متج رخ انتل إف ةالاوملا وةقادصلاوا رفكلاةوخامهنبو مهني |

 00| هللا لوسر نم ىا © ادبا ادحا #9 كتالذخو مكلاتقق ىف « مكف عيطنالو مككم || لد مكلذفمتال مكس
 1 © نوبذاكل مهنا دهشي هللاو © مكتوامنل © مككرصنل متللوق ناو 9 نينمؤملاو |
 مهعم نوجرْخمال اوجرخا نيل 8 لاق اك كلذ نولعفب ال مهناب هلعل |

 | نم ( ادباادحا ) كلاتق
 ىضغبف مهضغبإ ان يا يمن مهحا نف ىدعب اضرغ مهوذذتلال ىباحصا ىف هللا

 نا كشويف هللاىذا نمو للاىذا دقف ىناذا نمو ىناذا دقف مهاذآ نمو مهضغبا |

 ١" هه لولو باكا ندا ادحباا ضقتنا نم نسنا نت كلام لاقو ىذمرتلا هجزخا هذخنأب |
 ١ || مث نيلسللا ءىف ىف قح هل سيلف مهيلع لغ هبلق ىف ناكوا ماسو هيلع هللا ىلص |
 مهدعب نم اًؤاح نيذلاو ىلا ىرقلا لهانم هلوسر ىلع هللاءافا ام ةينالا هذه الت |
 ىراصتلاودوهبلا تلضافت كلامأي ىبعشلا لاق لوم ن كلام لاقو محر فور ىلا ْ

 تلئسو ىسوم باحا اولاق مكتلم لها ريخ نم دوهبلا تلئس ةلص ةضفارلا ىلع |
 لها رش نم ةضفارلا تلئسو ىبسدع ىراوح اولاق مكتلم لها ريخ نم ىراصنلا
 مهوبسف مهل اورفغتسسي نا اورما ملسو هيلع هللالص دم بادا اولاقف مكتلم |

 عمتجتالو مدق مهل تبثبالو ةيار مهل موقتال ةمايقلامويىلا مهيلع لولسم فيسلاو
 ضاحداو مهلعش قيرفتو مهتامد كفس هللااهأفطا كر اراب اودق وا انك ةلك مهل ا

 نا ةشئئاعا ليق لاق رباح نع ىورو * ةلضملاءاوهالا نم ماياو هللاانذاعا مهتجح
 امو تلاقف رمعو ركبأبا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بامصسا نولوانتي اسان
 نبانا ىورو رجالا مهنع عطشالنا هللابحاف لمعلا مهنع عطّقشا اذه نم نوبت

 نيرجاهملانما هل لاقف ملسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر باحصانم لام الجر عمس سابع |
 مهلنيعباتلا نم تسل كناب دهشا انافلاق اللاق تنا راصنالا نفلاق ال لاقتنانيلوالا

 مهو اورخاامفالخ اورهظاىنعي *اوقفاننيذلاىلا رت ملا## لجو نعدلوق#ناسحاب
 46 باتكلا لها نم او رفكنبذلامهناوخالنواوقب #8 هءاحاو لولسن !ىبان هللادبع

 مهلثم رافك مهنال مهناوخا نيقفاثملا لمجامناو ريضالا ىو ةظيرقىتب نم دوهيلا ىنعي

 عادبا ادحامكق عيطن الوؤلل اهنمىا# مكعم نجر ةئيدملا نم ىا  متج رخا تلو
 © مكترصتتل ماتوق ناو # مكف هعيطنالف مكتالذخو مكفالخ دحا انلأسنا ىنعي

 ىا © نوبذاكل #9 نيقفانملا ني © مهلا دهشب هللاو ف مكس نلتاقنلو مكتنيعنلىا
 مهعمنوج رخال اوج رخال ىلاعت لاقف نيقفانملا لا-نع للا ربخا مث اودعوو اولاقاأ
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 ( مهنا ) ملعي ( دهشي هللاو) مهيلع ( مك رصتتا ) هباحصاو مالسلاهيلع دمحم كلتاقناو (متلتوق ناو) ةئيدملا لها

 ( مهعم نوجرخيال ) ةظيرق ىنب ىنعي ةئيدملا نم ( اوجرخا نيل ) مهتلاقم ىف ( نويذاكل ) نيقفانملا ينعي



 مهنا راخالادعت مهو رصن نيلو لاق امناو ( نورصنمال مث رايدالا نويل مهورصن نلو مهن ورصنسأل اولثوق . لو

 فيك ناكوا نوكي الام ماعي وهفز وكيام ماعي اكو كلم عنطبحيل تكرشا نئلهلوقكربدقتلاو ضرفلا ىلع نورصنس ال ١

 مهقافن مهعفتيالو هللا مهكلهي ىا كلذ دعينورصنب ال مث نوقفاثمانءزهيل دوهلا نوقفانملارصن نلو ىنعلاو نوكي ٠
 بهر ردصم ةيبوهرم دشا ىا(ةيهر دعا متال) نيقفانملا ةرصن مهعفنتال مث دوهلا نمزهنلوا, مهرفك روهظل |

 نورهظي مهنا ىنعي مهقافن ( رشحلا ةروس / ىلع ةلالد 47571 زي- ( يهرودصف) هلوقو لوعفملل ىببلا |
 هللافوخ ةينالعلاف مكل )ل ماد 8

 مهرودصف بها متاو

 موق مهنا, كلذ هللانم )

 هللان ولخلال ( نوهتشال

 قح هوشُح ىت> هتمظعو

 ( مكنولتاقبال ) هتيمخ
 مكتلئاقم ىلع نوردشال

 ىنعي نيعمتجم ( اعيجج )
 ( الا ) نيقفاثملاو دوهملا

 ( ةنصحىرقىف ) نيّساك

 مث كلذب ريضنلاىج اولسار هءاحاو نانا ناذ كلذكناكو © ورصنسالا ولت وقتل |

 ربدقتلا و ض رفلا ىلع# مهو رصن يل وؤإ# نأ رقلا زاجتاوةوبنلاة ىلع ليلدهيفو مسوفلخأ |
 ةرصن مهعفنسالو هللا هاذ لب دعب © نورصتسالمث 9 امازهنا # رابدالا ناويل 9 ١

 متال 9 نيقفانملل نوكيناو دوهلل نوكينالمتحي نيلعفلا ريضذا مهقافنوا نيقفانلا
 مهناف «مهرودص ف# لودفملل ىنبلا لعفلل ردصم ةيوهرم دشاىا ©ةبهر دشا ا
 ناطنتساناف اقافن هنو رهظيام ىلع © هللا نم # نيتمؤملا نم مهتفاخم نورحضيإ اوناك |

 هللاةمظع نولعلال #4 نوهقشنال موق مهلا كلذ #9 هللاةبحر راهظال ببس مكتهر |

 نوقفانلاو دوهيلا 6 مككولتاتبالإ## ىشخينا,قيقحلا نان وملعي وهتيشخ قحهنوشخىتح ١
 ءارونءوا 9 قداخلاو بوردلاب 4 ةنصحم ىرقىفالا  نيقفتم نيت «اعبجو# ||
 لادلا ةحنق ورمعوبا لاماو رادح ورءءوباو ريثكنبا أرقو مهبهر طرفل » ردح(

 براحاذا مهسأب دشي هناف مهنحو مهفعضل كلذ سيلوئا © ديدش مهنيب ىسأب 9 |

 براحاذا لذي زيزعلاو نيب عاجتلانالو مهبولقىفبعرلاهللا ف ذقللب اضعب مهضعب |

 نموا)بوردلاوقدانخلاب

 039 وع ( ردج ءارو

 : 2 او |
 1 0 مهعم نوقفانلاجرخيملو اوحرخا مهناف كلذكمالاناكو «مهنو رصنسسال اولئوق لو ظ

 ٍ واوا مهرصن اوردق ول ىنعي © رابدالانلورلمهورصننئلو ف مهو رصني ملف اولتوقو ََ
 نوريصبالريضنلا ب ىنعي © نورصنبال مث © نيمزهنمرابدالااولوادوهبلا رصن اودصق |
 مهرودصىفةبهر دشأ 9 نيلسملا رسشعماي ىنمي 46 تنال مهورصان مزهنا اذانيدوصنم ||

 مكن وبهر مهنا ىنءملاوبارطضاو نزح عمديدشلا وخلا بهرلاو ةيهرلا لصا 46 هللا نم

 موق مهنا 9 مكتم فوخلاىا # كلذ # هللانم مهبهرنم دشا مكنم نوفاخيو

 ىا # ةنصحم ىرق ىف الا امي مكتولئاشبال 8 ىلاعت هللاةمظع ىني © نوهقفال
 وا # ىلاعتهلوق وهو ناردجلاو ىرقلاب نينصختم مكتولئاه امنا مكلاتقل نوزرببال

 ضعب ىلع ظف مهضعب ىا # ديدش مهنيب مهسأب 9 ردج "ىرقو « رادج ءارو نه
 ديدش نوصحلاو ناطيطلاءارو نه مهني اه مهسأب ليقو ةديدش اضعب مهضعب ةوادعوا ||

 نوفصوب ىذلا ديد_كلا

 اذا مهني وه امنا هب

 قبب مل مولتاقولو اولتتقا
 ةدشلاو سألا كلذ مهل
 دنع نحب عاشلان ال

 هلوسرو هللاةبراحم

 ( اولئوقنئلو ) نوقفانملا

 مالسسلاهيلع دمح مهلتاق
 دم ىلع (مهنورصنمال) لا

 نوعنبال ( نورصنمال مث ) نيمزهنم (زايدالا ناويل ) مالسلا هيلع دمع ىلع ( مهورصن يلو ) مالسلا هيلع
 دمع فيس نم دوهلاو نيقفانلا فو> لو (هللانم مهرودصف ةبهر دشا متال) نينمؤملل لاق مث مهب لزن امم ٠

 هللا دبحوتو هللارما ( نوهقشبال موق مهنأب ) فوخلا ( كلذ) هللانم مهفو> نم دشا هنامحاو مالسلا هيلع
 ءارو نموا.) ةنيصح .وصقو ادم ىف ( ةنصحم ئرق ىف الا امي ) ريضنلاو ةظي رق ىنب ىنعي ( مكتولئاشال )

 هللا ىلص دم عمال مهموق اولتاق اذا ديدش مهذب اهف مهلاتق لو (ديدشمهنبب مهسأب) طئاحمهنييو مكشي وا( ردج ٠

 هياححاو ملي هلع
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 مهني ناىني اهني, ةفلاال ةقرفتم ( ىتش مهولقو) داحتاوتفلا ىوذنيدتجم (اميج) نيقفانملاو دوريلاىا ( مهيسحت )
 . مهناب) قرفتلا (كلذ) مهلاتقىلع مهولقل عينت ونينمؤمالريسجت اذهو دضاعتلا قحنودضاعتيالف تاوادعو اذحا
 اوراىلع نيعيو مهاوق نهويام 2574. بولقلاتتشت نا (نورشعلاو نماثااءزجلا» (نواقميال موق
 ةفلاال ةقرفثم © ىتش مهواقو #9 نيقفتم نيم # اعيج مسح # هلوسرو هللا ( مهلبق نم نيذلا لثك)
 هنفام 4 نواقعنال موق مهناب كلذ ِِ مهدصاقم فالتخاو مهدْئاقع قارتفال امه || حا لثك مهلثم 3
 | دوهلالثمىا 5 مهلبق نم نيذلا لثك مجاوةنهوب بواقلا,تتشتناو مهحالص ( اسرق 0 ادتملا فذ

 مالانم نيكلهملاوا ريضنلا لبق اوجرخا مهنا عصنا عاقنيق ىبوا ردب لها لثك انمز مهليق نو دعم ىا
 انآ ) لذ را ردتلاذا لثع هاصتناو بيرق نامز ىف اينرق 99 ةيضاملا | (مهمالايوا وقاذ) اسيرق
 ةرخن الا ىف © ميلا باذع مهلو © ايندلاف مهرفكة قاع ءوب © مهرما لابو مندا دعو مهر فكة قاععوس
 | ناطيشلا لثنأك لاتقلا ىلع دؤهلا ءارغاىف نيقفانملا لثمىا 46 ناطيشلا لثك # | هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
 | - 0 , رومأما مالا ءارغا وكلا ىلع ةارغا * رفكا نابسنالل لاقذا # ظ كِئبو الك مهل وق نم ماسو
 .ةقرفتمىا © ىتشب مه ولقو اعبمح مهسخت ف هللاقلخ نيجا مهف مكلا اوجزخ اذاف اوف ا 9
 مهو مهتاداهش ةفلتع مهلاما ةفاتخ مهؤاوها ةفلتخم لطابلا لها ةدانق لاق ةفلتتع || "27الف لتقلا باع
 دوهبلا ند فلام مهءارآ و نيقفانلا نيد نا دارا ليقو قا لهاةوادعف نوءمتجب | © د ئاكولا باق
 نيذلا لثك 9 ىلاعت لاقف الثم دووملل برمضمل * نولقعبال موق مهناب كلذ 8 مضءارآو ناذع ةرذ الا ىف كلذ

 نكو ردبب لتقلا ىني 46 مهرما لابو اوقاذ 9 ةكم كرسشم ىنعي © اييرق مهلبقنم || ناطيلا لثك ) 3
 ليقوعاقنيق ىنإ ىني مهلبقنمنيذلالثك سابع نبا لاقو ريضنلا ىب ةوزنغ لبق كلذ رفك ١ ناسنالل لاقذا
 ةرخ الاف ىا © مبلا باذعمهلو 9 ناتنس امهنيب ناكو ريضنلاىب لثكك ةظيرق لثم | ىنعي دحتاي (مهبسحت )

 0 نع مهضع ىو مهلذاختىف اعيمج دوهبلاو نيقفانملل رخآ الثم برض م ن*» دويهلاو نيقفانلا
 لثك مهايا ممالذخو ريضنلا ىن عم نيقفانملالثم ىا © ناطيشلا لثك 9 ىلاعت 2 رصلاو ةليرق
 نبانع هريغو ءاطع نع ىوزام كلذو © رفكا ناسنالل لاقذا #9 ناطيشلا | .مولقو) دحاورمأ ىلع
 هللا صعب مل ةنس نيعبس هلةعم وصيف دمعت اصيصرب هللاش ةرتفلا ف بهار ناك لاق سابع ] ( كلذ ) ةفلتخم ( ىتش
 | نيطايشلا ةدرم موي تاذ عمشل لبحلا ءيماىف هاسيعا سيلا ناو نيع ةفرط ايف مهنإب ) ةنايطاو فالخلا
 ىذلاوهو ءاينالابحاص وهو ضيبالا لاقف اصيصربماىنيفكي مكتم دحا الا لاقو | َننارما ( نولقعبال موق

 هجو ىلع هللا سوسويل ليربج ةروص ىف هءاحو ملسو هيلع هللا لص ىبلل ىدصت | نذلالثلك ) هديحوتو
 كيفكا 8 سلال دنهلا ضررا ىمقا ىلا هعذدف مالسلا هيلع ليريح "ل ىجولا ؤ 2 لوشن( مهلبق نه

 هادانق اضيصر ةعموص .ىتاو هسار طسو قلحو نابهرلا ةنيزب نيزتف قلطناف هما هناا ةلطتتا ا ةظنرت

 مايا ةرهشع لكىف الا رطفنالو مايا ةرشع لكفف الا هنالص نع لتفنال ناكو هج ملف © 0 نال لثكا ةباوقثلاو
 اصيصرلتفنا املف ةعموصلا لصاىف ةدانعلا ىلع لبقا هنحال هنا ضسالاىار الف ةىم

 نابهرلاةئيه ىلع ةنس> ةئيعىف ىلصي ائاَق ضيسالا ىأرف هتفموص نم علطا هتالصنم
 ىتيدان كنا هللابقف هب مل نيخ هيسفن مال ىا هسفن ىف مدن هلاح نم كلذ ىار اف

 ةظي رق ىب لبق نه مهابق
 اوقاذ) نيتنسب ( اببرق )

 ةيوقع ( مهرما لابو
 تك و)) ١ .ر !(ناطلفلا لتكو) :ةرخ الا عيجو ( ميلا باذع مهلو) ريضنلا وثب مهو دهعلا ضقنب مهما

 بهارلا (ناسنالل لاقذا ) بهارلا عم ناطيسشلا لثكك مهولذخ ثيح ةظيرقىن عم نيقفانلالثم لوقب

 هللب ( رفك ا ) اصيصرب



 ( ارهظطا ةرؤس < ةنفا 2
 بداتاف كعم نوك الت ىلا ىتجاح ضيبالا لاق كتجاح اق كنع الغتشم ٠ ريك

 ىلا اصيصرب لاق كلوعداو ىلوعدت ةدابعلا ىلع عمت# و كلمع نم ستقاو ا |

 ىلٍاتسأ نا ابيصن نيئمؤملل اهث كل لعجيس هللاناذ انمؤم تنك ناف كنع لغش ىنا

 نيمبرااصيصرب هيلا تفتلنملف ىلصي ضيالالبقاو ضيبالا كرتو هتالص ىلع لبقأ مث |
 هللاق ضسالا داهتجا ةدش اضيصرب ىأر الف ىبصب اءاق ءا ر اهدعإ لتفنا اظن اموب 1

 ماقاف هتعموص ىف هيلا عفتراف هل نذاف كيلا عفتراف ىلنذأت نا ىتحاح لاق كتجاحام ١
 ارو كلذكالا هتالصنع لتفنالو ةرم امون نيعرالك ىف الا رطشالدبعتي الوح |١١

 الف شالا نأش همجتاو هسفن هيلا ترضاقت هذاهجحا اصيصرب ىأر الف نينائلاىلا دم 1
 دشا كنا تننظ كريغ ابحاص ىلناف قلطنم فا اصيصربل ضيبالالاق لوما لاح ' 1
 , اصيصرب, ىلع كلذزم لخدف تب 1ز:ئذلابغ كلغ اني ناكو تي 1 امم اداهتجا ْ
 يىدنعناهللاق ضسالا هعدو امو هدابتجا 5000 | هتقرافم 00 ديدشم| |

 ىلتبلاام.ىفاعيو ميقسلا اهب هللاىفشي هيف تناامم كلريخ وهف نهب وعدت اهكلعا تاوعد | ١
 ماع نا فاخا ىناو الغش ىسفن ىف ىلزال ةلزئاامذه ءركا انا اصنصرب لاق نونحللاو |١١

 لاقق سلبا ىنا ىتح قلطنامث هلع ىتح ضيالا هب لزب ملف ةدابعلانع ىنولغش سانلا ١
 لج رةروصف ءاج مث هقنفأ لجرل ضرعتف ضرسالا قلطناف لجرلا تكلها هللاودق '

 ىتا مهللاقف دشن ملف هملاعف معن اولاق هحلاعافا ان وح مكيحاصب نا هلهال لاقف ببطتم

 ناف اصيصرب ىلا اوقلطنا. 3 هللاوعدي نم ىلا كدشرأس نكلو هتنج ىلع ى ىوقاال ٠
 تاملكلا كلت اعدف كلذ هولأسف هبلا اوقلطناذ لاق ببجا هب اعد اذا ىذلا مسالا هدنع' ا 3

 مهل وعديفاصيصرب ىلا مهدشريو سانلاب كلذ لعش ضيسالا ناكف ناط.شلاهنع بهذف ٠

 ةثالث اهلو لمئارسا ىن كولم تاس نم ةيرالل ضرءتف ضسالا قلطناف.ن وفاجيف ٠

 ىتب كلم ةبراجلا كلت مع ناكف هانا نرؤسا تاماملف كلااوه. مهوبا ناكو ةوقبأ

 مهللاقف ببطتم ةروصوف لسانا تاي نا مك مهيلا ءاج مث اهبذعو اهينف لئاربا |

 نا ل كدشرأس ن كلو قاظبالا د راق ا ىذلانا لاقف معن اولاقاهخلاعا

 يي اههنودر تيقوعدق اهنا ملع اذاف اهلاعد اهناطيش ءاح اذاف هدنع اهنوعدت هب

 كلذ نمانأش مظعاوهو اذه ىلا انيبجحينا ان فيكو اولاق اصيصرب لاق وه نمو اولاق

 اهوعضفالاو اهلبقناف هيلع فرشت ىتح هتعموص بنج ىلا ةعموص اونساف اوقلطناف لاق

 ىباف كلذ هؤلاسف اوةلطناف لاق كتناماسستحافكدنع ةئاما هذه هلاواوقو اهتعهوصىف

 ابنهتتمو ف ةيواملا اودشوف ااوةلطن مث 'نضيمالا ملهررماا ما نلغا ةعفاوش اوتيق هلع |
 اضيصرب لتفئااملف اوفرصنامث اهف بستحاف كدنع ةناما انتخا هذهاصيصرإي اولاقو

 سما هيلع لخدو هبلق ىف تفقوف لاملانم هيلع هامو ةيراكلا ناغ ىتح هتالصنع

 امنع نانطيشلا بهذف تاوعدلاك لمن اصيصرب امدف اهةن ناطنشلا اهءاغ مظع

 ضرعءتتو اهسفن نع فشكت تناكف اهقنغف ناط.كلااهءاذ هتالص ىلع اصيصرب لام



 7. اج « نورسشعلاو نماثلا ءزجلا]

 هعفنب ملو باذعلا ف هكراشب نا ةفاخم هنع أربت © كنم ئرب ىتالاقرفك الف ©
 امهتيقاع ناكف نيملاعلا بر هللافاخا ىنا ## لاقاك كلذ

 كردتف. كلذدعب بوتتسو اهلثم دجن ل اهعقاو كحبو هللاقو ناطيشلا هءاجف اصيصربل

 رهظو تلمح ىتح ايهنأي كلذك لزب ملف اهعقاو ىتح هب لزي م ىمالانم ديرئام
 ناف بوتتو اهلتقتنا كل لهف تمضتقا دق اصيصرباي كحبو ناطيشلا هللاقف اهلمح
 لبجلا بناجولا اهئفدف اهب قلطنامث اهلتقف هيلعقاملف اهناطيش اهب بهذلقف كولأس
 عجر مث بارتلانم اجراخ ىتبف اهرازا فرطب ذخاف ليللاب اهنفدي وهوناطيشلا ءاجن
 اوناكو مها نودهابعتب اهتوخا ءاحذا هتالص ىلع لبقاو هتعموص ىلا اصيصرب

 00 0 | | تايمر( اوف اه «وضويو اع نولاسي مايالا ضعيف نومي

 كن ئربىنالاةرفك ال“

 (نيملاعلا ب رهللا فاخأ ىنا

 ىف نيقفانملا لثم ىا
 لاتقلا ىلع دوهيلا مهتاسغا

 ءاح نوبوركم مهو اوسما املف اوفرصناو هوقدصف هقطاملو اهببهذف اهناطيش مث رصنلا مهايا مهدعوو
 هاو اذكو اذك كتحاب لعف اصيضربنا كحو لاقف همانمىف مهريك ا ىلا ناطيشلا مهنالخاو مهل مهتكراتم
 كلذن مريخ اصيصرب نا ناطيشلانم وهو ملح اذه لاقف اذكو اذك عضومفف اهنفد ىوغتسا اذان اطيشلا لثك
 طسوالالاةف مهطسوا ىلا ناطيشلا قلطناف هب ٠ ثرتكي ملف لال ثالث هيلع عباتتف هم اربتمث هديكي ناسنالا
 نسال لا كلذ لثع مهرغصا ىلا قلطناف ادحا هب ربخ : ملو نك ال[! اقام لحم دارملا لقو ةفقاعلا ىف

 ارك الالاظ هلثم تير دق هللاو نأ ظسْؤالالاققف اذكو اذك تن .ار دقل هللاو هيوخال ردب موب اشيرق هؤاوغتسا
 لاقف انتخا تلمفام اصصراي اولاقق اصيصرب ىلا اوقلطناف هلثم تيأردق هللاو اناو || مويلامكل بلاغالمهلهلوقو
 اويمْتساو كمهتال ةللاوال اولاقف ىنومتمهتا دق مكن اكف اهلاحم مكتلعا دق سيلا ىلا مكل راح ىتاو سانلا نم
 2 اذك عضومىف ةنوفدمل امنا مكحيو لاقو ناطيشلا مهءاخل اوفرصناو هنم ناكف) كتم ئرب ىناهلوق
 اوشف مونلا ىف هوارام ىلع محا اوارف اوقلطناف بارتلانم جرخ اهرازا فرط ١ : ناسنالاة قاع ( امهتقاع

 اهنم هولزناو اصصصرب ةعموص اومدهق ىحاسملاو سؤّؤفلا مهعم مهاملعو مهلاومىف

 هللاقفهكسوسوف هانا ناطيشلانا كلذو هسغن ىلعرقاف كلملل هب اوقلطنامأ هوفتكو
 كلملا ما فرتعا املف قرتعا ةرباكمو لتق نارما كيلع عمتجم رباكت مث اهلتقت

 ناطيشلاو رفاكلا

 هلذخ هللاب ( رفك الف )

 (كنم ئورب ىنالاق )

 لاقال لاقف ىنفرعتا اصيصرب اي لاقف ضيسالا هانا بلص اهلف ةشْخ ىلع هبلصو هلتش ] هللا قاخاىنا) كسدنمو
 هللاتيشاامكحو كلن اجعسي نوهتوعد اذا تتكوتاوعدلا كيلع ىذلا كيحاصانا (امهقاطناكف ناملاعلا بر

 لزب ملف تيحمس| اما ليئارسا ىتب دبعا كنا تمعز كناو اهلها تنخ كتناما ىف

 كفن ىلع تررقا ىتح تمنصام كفكي ملا كلذ رخآ ىف لاق ىتح هفطيو هريعي

 ادبا حلت نا ةلاهلا هذه ىلع تم ناف كلفن تحضفو سانلانم كهاشا تحضفو

 ىتح ةدحاو ةلصخر ف ىنعيطت لاق عنصا فيكف لاق كئار ظن نم دحا ملفي نلو

 ىلد حت لاق ىهامو لاق كناكم نم كج رخاو مهنيعأب ذخ اف هيف تنا امم كصلخا

 ىذلا اذه اصيصر/ي لاقف اصيصرب لب لعفا كفرطب لاق لعفا عييطتساام لاق
 ىئرب ] لاق, رفك رف 8 كيرب ترفك نا ىلا كما ةقاع تراص كنم تدرا

 | ناطيشلا ىنعي # امهتبقاع ناكف 8 ىلاعت هنلالاق # نيملاعلابر لاف اخ ىنا كم

 © كلذو



 ١ 2 رشحلا ةروش) تانيا ف ا

 سنجلا ناسنالا نم دارملاو © نيلاظلا ءازج كلذو اهيف نردلاخ راسنلاف امهنا
 كلراج ىناو سانلا نم مويلا مكل بلاغالردب موي سيلبا هل لاق لهجوبا لقو ّْ

 ناكل ربخلاامهنانا ىلع امهبقاع 'ىرقو دادنرالاوروجلا ىلع هله سهار .لبقو.ةي الا

 ١ وغلرانلا فو نال ريخ اهنا ىلع نادلاخو

 سابع نبا لاق «نيملاظلاءازج كلذو اهيف نيدلاخ راثلاىف امهنا © نانالاكلذو
 ىلاعت هللازا كلذو ةنيدملا لها نم نيقفانملاو ريضتلاىنب دوهل لثما اذه هَللابرض

 اويبجتال اولاقو دوييلا ىلا وقفانملاسدف ريضنلا نب ءالجاب ملسو هيلع هللا ىلص هين سما
 مكمان رخ مكجرخاناو مكعماناف مكطاقناف كرايدزم اوجرخالو ؟اعدامرملا دمت

 مولذغ نيقفانملا رصن ءاحر 0 اوئصحنو مهنوصح ىلع اونردو مهوباحاف

 نا لاق 2 نيم رفلاةقاعزاكفهلذخ و اصيصر,نم ناطيشلا ار 3 مهنم اًوربتو

 عمطو نات ككاو ةيقتلاب الا لا رمسا ىتبىف نوشميال كلذ دعب نايهرلاناكف سابع

 جيرج صان» ناك ىتح عيتتلاو ناتهللاب مهومرو رابحالاف ر وجقلاو قسفلالعأ
 اورهظو هدغب نابهرلا تطسنا انزلا نم + وكر اعرف انا املف ناك ام بيهارلا

 هللا بص ىلا نع هنع هللاىضر ةريره ىنانع ىورام ىلع يرجح ةصق تناكو #* سانلل

 ناكو حيرج بحاصو 5 نبأ ىسع ةثالث الا دهملاف ملكتي مل لاق ملسو هيلع

 (اهفن دلاخرانلا ىفامهن)

 مدقم ناك ريخ امهتبقاع

 ىا اهريخ واهمسا عم ناو
 ىلع عفرلا عض ومىفرانلا ىف

 ان نا يشكلاح و عملا 1
 : خل

 1 ل الق انف رشناف نال لع ليال قالثمو عا براي لان ١ تلاقف
 تفرصناف هنالص ىلع لقأف قالصو لا براي لاقف يرج اي تلاقف هن ا دغلا نم (اهيفن.دلاخ رانلا ىفامهنا)

 هتالص ىلع لقأف قالصو ىما براي لاقف حرا تلاقف هنثا دغلانم ناك املف

 مط رت لارا وتيار هن تاسموملا هوجوىف رظنب ىتح هتمتال مهللا تلاقف

 لاق مكل هنتقال مش نا تلاقف مهم اهتشحم لمع د انما تناكو هتدابعو

 ايتدنم قم هتكماو هتحم وص ىلا يوان نع انعار تل اهيلا تفنلب ملف هل ٌتضرعتف
 هتءهوص اومدهو هولزتتساف هوناف حرج نموه تلاق تدلو الث تلمح اهيلع عقوف

 نبا لاقف كنم تداوف ىنبلا هذهب تينز اولاقف مكتأش ام لاقف هنوبرضي اولعجو
 هنطب ىف نعطف ىصلا ىنآ فرصنا اظث ىلصف ىلصا ىتح ىنوعد لاقف هب اًواْخ ىصلا

 هءن وسمو هنولش حير ىلع اولقاف لاق ىعارلا نالف لاق كوبا نم مالغاي لاقو

 اولمفف تناك م" نيط نم اهوديعا لاق بهذ نه كتعمو_د كل ىنن هل اولاقو
 هما تلاقف ةنسح ةراشوذ ةهراف ةباد ىلع بكار لحررف همان عضري ىصانيبو
 ىنلمجن ال مهللا لاقف هيلا رظنف هيلع لبقاو ىدثلا كرتف اذه لثم ىبا لعجا مهللا

 هللاىلص هللالو سر ىلا رظنا ىناكف لاق عضري لمخل هد ىلع لبقا مث اذه لثم

 ةيراجب سيمو لاق اهصمي لعمل هيف ىف ةبابسلا هعيصاب هعاضترا ىكحي وهو ملسو هيلع

 تااقف لكولاممنو هللاوسح لو ىهو تقرسو تيئز نولوقو اهنوبرضي مهو |

 ( كلذو ) رانلا ف نيهت#
 ءازج ) رالا ىف دولخلا

 ن رفاكلااةب وقع (نيملاظلا



 لاول ننال ابتت فلا ركن ( نفت رظنتلو ) اهوفلاخت الف ءيماوا ىف ( هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهللاي
 00111 7 2 لا نع ريعوأ ل ارش كموي ىلب ىذلا مويلأب هاس ةمايقلاموب ىتي ( دقلة تدقام ) ةرخ الل نمدقاف

 21 راند نب كلام نعو همظعل ههنك ىفرعيال دغل ىا هيما مظعتل ٠ ءريكشو دعو موي ناراهن ةرخالاو ايندلا نك

 '' ًانفلخام ان رسحانمدق ام انحبر 47+ 2- انلعام اندجو ( نوريشعلا و نمانلا ءزنلا 7 ةنلا باب ىلع بوتكم

 || ةمايقلا مويل  دفل تمدقام سفن رظتلاو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيا ايظ || ”الادرك (ملاوقناو )
 1 نبلاء ملنستلا م هريكشو هدفك ةرخالاو مويك ايندلا نالوا هوندل هب هاعم 5 أ ا
 َْق ةدحاو سفن رظنتلو لاق هلاك ةرح الل نمدقافن رطاولا نع شالا لالاقتسالاف 0 ءاداىف 2

 الآ 07 كل تاج اولا اداق لوالاوا دك انف رركت © هفا اواو وه كاز || ومسأو لم وه اب نرق

 ديعولاك وهو © نولمعتاب ريح هللازا © هلوقت هنارتقال مراحل كرف ىناثلاو || *ال ىصاعلا كر ىف هلل
 # مهسقنا مهاستاف # هقح اون © للا اوسن نيذلاك اونوككألو 99 ىصاعللا ىغ د“ يرجي امي نرق

 نم ةمايقلا موي معاراوا اهدلخمام اولعشيملو اهعقنبام اومعسي مىتح اهل نيسان مهلمؤل || هللانا ) هلوقو ديعولا
 | ىوتسيالإ# قوسفلاف نولماكلا * نوقسافلانهكئلوا ف مهسقتا مهاسناملوهلا 0 3_5
 نبلاو ةنجلل اولهأتاذ مسوفت اولمككسا نيذلا © ةخلا باحصاو رانلا باحتا | 3 ىلع ضير
 3 هللانأ هلعف تق "نه
 كلانهف اهلثم ىناعجا مهللا لاقف اهيلا رظنو عاضرلاكرتف اهلثم ىنبا لعجنال مهللا هما 2 9

 أ مهللا تلقف هلثم ىتا لمجامهللا تلقف ةئيهلا نسح لجريمتلاقف ثيدحلا اعجارت 0 هيك . رب
 | تلقف تقرسو تنز نولودب معو اهنوبرضي معو ةمالا هذه اورمو هلثم ىناعجمال 0

 0 ا اذ نأ اه 1 لمحتال مهللا 10

 | قرست ملو تقرسو نز ملو تبنز اهل نولوَع هذه ناو هلثم ىنلعحم ال مهللا تلقف مانا ) + ميمااشو
 اقرفم ىراذعلا هحرخاو هظفل اذهو هماعب ملسم هجرخا اهلثم ىتلعجا مهللا تلقف رك يرد( نخل

0 8 

 ةسموم عج ىئاوزلا تاسوللا ٠ ةصاخ اهنباو ةأرلا ثيدحو اقيطت يرج ثيدح ] وول رةولاو ةححرلإ
 | هبرضيو هنم ب جحش ىا اسست لثعهلوقو * اضيا ةينازلاىتلاو ٠ ةردافلا 0 نوجراخلا( نوقسافلامه

 00000 00 لاو اط لاخ نحاس ىأ ةةج ةراشوت هلوقو ٠ ٠ لثملا

 | اونمآ نيذلااها اي 89 ىلاعت هلوق * سانلل ىهاقلا ربكتملا ىتاعلا رابجلاو ٠ كلذ وحنو
 | نم هسفنل مدق 'ئث ىا كدحا رظنيل ىا # دغأ تمدقام سفن رظنتلو هللا اوقتا
 | ناك ساتاىلع هبرقو ةمايقلاموب دغلاب دارملاو هّشوب اًنس ما هجيا اخلاص المعلامعالا

 ىوتسال ) هللاةعاط نع

 ةّتلا بادو رانلا ب احا

 دمحم (اونما نيذلااها)
 ْ نا رقلاو مالسلا هيلع

 | © نولمعتامع 1 مان الراو لرد رهن تا وهام لكو ادغىأي ةمايقلاموب ا ع

 0101 تلال هادا ىف قااوقا لوألا شم لقو اديك أتىوقتلا الارث لقا "00
 سفن لك (سفن رظنتلو )
 هللارما اوكرتئا © هللاوسن نيذلاك اونوكتالو # تايهتلااونأت الف ههااوقتاو ىناثلا يق قال جرار
 | اهعقني اريخ اهل اومدَس مل ىتح مهسقنا ظوظح مهانا ىا # مهسفنا مهاناف ف ل ةما ملام ورل تامعام
 ةنخلا باحاو رانلا نادك مخول ال نوقسافلا مه كئلوا هك ةدمع 1 2

 باكا, (نولمعتاعريبخ هللانا) نولمعتاهف هللا اوشخا ( هللا اوقتاو) رشف ارش ناكناوريخت اريخناكنا ايندلا ف
 نوقفانملامهو رسلاىف هللاةعاط اوكرت (هللا اوسن نيذلاك) ةيصعملافنينم وملارشعماب (.اوُيوكتالو ) رمشلاو ريخلا نم

 كئاوا 7 هللا ةعاط اوكرىتح هللامهلذت ( مهسفنا مهاسنأف ) دوهلا 7 ةينالعلاو رسلا ىف هللاةعاط اوكرت لانو

 رسلا ىف هللا نورفاكلا مه لوش دوهلا ىلع ترسفناو نيقفانملا ىنعي ؛ نمسا ىقيههاب نورفاكلا ( نوقسافلا مه

 ةنلا لها ( ةنْلا بامساو ) رانلا لها ( رالا باما ) باوثلاو ةعاطلا ىف ( ىوتسبال ) ةينالعلاو



 ةلحاملا راثيا ىلغ مهكلامتوةيقاملا فمه ركفةلقو مهتلفغ ّط رفل مهني ناذباو سانلل هيشا اذه 0 افلا ما ص ]

 باح “0 ٠ يل ناب 00 نوباو 7 ةنحانإ 3 00 مم ع عااد 3

 لئقبال ملسملانا ىلع 5 5 ا هذه الا 5 ادق واتساع ىذلاةوبالا قح لعكاذب هيذتق فر 1

 ىف اذه لثم نع انبحادقو ( رشحلا ةروس + ءاليتسالاب ماسملا هي "م0 زههح لام كلعال رفاكلا ناو رفاكلاب 1

 باحصا 9 رفاكلاب لتقال ماسملانا ىلع انياحصا هب جحاؤ راثلا اوقحتساف اهونهقسا

 اهشاغح سارا ليج لك نآارقلا "انه انراارا 9 ميقملا ميعتلاب © نوزئافلا مه ةنلا
 هنقع كلذلو ةنامالا اض ىعانا هلوقىف ضاع ليخف ل 0 هللا ة ةيشخ نم اعدصتم !

 هلاثماىلاو هيلا ةراشالاناذ نورك مهلعل سانلل اهبرضن لاثمالا كلتو 9 هلوش ||

 هريدب ةلقو هبلق ةواسقل نا رقلا ةوالت دنع هعشأل مدعىلع ناسنالا خنوت دارو [!

 #ةدامشلا وبيغلا ملاءوهالاهلاالىذلا هللا وه#ماغدالا لعامدصم*ئىرقو ققشتلا عدصتلاو ١

 دغا تمدقام سفنرظنتلو هلوش مهطصلامىلا نينمؤملادشرا امل *نورئافلا مه ةنْطا باحا ُ
 ىوتسال لوس نيش رفلاانيب قرفلانيب مهسفنا مهاسن اف هللا اوشن لود نيرفاكلا ددهو ا

 مقملا م .ىللاىف مهنيذلا ىنعي ةئطلاباكاو مئادلا باذعلا ىف مه نيذلا ىنعي راثلا باكا

 ناف دقف ميقملا معلا هل هل لمح نم نا مولعمو نوز' ' افلا مه ةنلابادكا هلو هعبتا مث 5

 اعدصتم امشاخ هتبأرل لج ىلع نآ رقلااذه انازنا وا # ىلاعت هلوق ** اهظغ ازوف

 لزناو مكف لعج اكالقعو ايت لبجلاىف لعجول هنا هانعم ليق 86 للا ةيشخ نع

 لبجلاناىنملا و هللاةيشخ نم عدصتو ققشتو عضخو ًاطاطن ىا عشخل نا ىقلا هيلع

 ىف ىلاعت هللاّقح ىدؤيال نانم رذحو هللاةيشخ نه قفشم هتاززو هتبالض عم

 مل هناك ماكحالاو ربعلا نم هيف اسمع ضرعم هقحب فسم رفاكلاو نآ رقلا ميظعت
 لاثمالاو ظعاوملا نم نآرقلا هئمضتب امع لفاف وهف بلقلاة واسم هفصو اهععسإ
 عمضواو نان نسحاب بال امم بجاولاو لطابلا نم قحلازييمتو ديعولاو دعولاو

 نال لّشت اذهو ةيشخلاو عوشخلا هل بحوا همهفو اذه ىلع فقو نمو ناهرب |!

 ىلعلدي القعو ازيبمت هل ىلاعت هللاقلخي ناالا ةيشخلاو عوشمخلا هنم روصتيال لبجلا

 ىا © نوركفتي مهلعل سانلل اهبرضن لاثمالا كلئو * ىلاعت هلوق * ليثمت هنا ||
 ظاغو اهتواسقو رافكلا ءالؤه بولق داتسف ىلع هيبنتلا لثقلا اذهنم ضرغلا ||

 ىذلا للا وه #8 ىلاعت لاقف هتمظع فصوب هعبتا مظعلاب نا را رقلا تنصو الو مهعابط |

 0 ( نورئافلا مه ةنخلا باكا ) ٍ

 هوئاعي مل امم دابعلا نع باغ امب ملعا ىلاعت هنا ىنعي © ةداهشلاو و بيغلاملا وه الا هلال ||

 ىقاكلااو هقفلا لوسصا

 كرقلا اذه انزال. )
 انتا هنبارأ لح قع
 ) هللاةيسشخ نم اعدصتم

 ةارقلا ناس ند اغا

 ىف لعجول هنا هتمظعو

 هيلع لزناو ربيت ليلا

 عضا ىأ عم .ط نار هلا

 ققفن ىاعدمت واطاطتو
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 000 ]| | 21د كلام واهلا وأو ةيسدقلا يهاوطلا نع سلبا نع باغام
 | رسلاوا دوحوملاو مودعملاوا هب ميدقلا اعلا قلعتو دو>ولاىف همدقتل بغا مدشو

 || كلملا وهالا هلال ىذلا ةلاوه مبحرلا ندرلاوه ]ف ةرخ اآلاو ايندلا ليقو ةينالعلاو
 «مالسلا هيف ةغاوهو جفلاو ؟ىرقو اناصقنت بجوبامع .ةعلولا علا 86 سودقلا

 نءالاسهاو 4 ندهؤملا ةغاانملل هب فصو ردصم ةفاا و صقن لكن ةءالسلاوذ

 . ئش لكل ظفاحلا تيقارلا ن مهلا : راخلا فذح ىلع هنن هولا ىنعمي جفلار 'ئرقو

 ةيئالعلاو رسلا ىلاعت هلع ىف ىوتسا ليقو هولع امو هودهاش ام ملعو هولخإ لو

 ناعما 6 ميحرلانمرلاوه ف ةرخ 1 ايندلا لاح ملع لبقو مودعملاو دوجوملاو

 هللاةمحر و ةحرلاوذ اهانعمو ىلاعت هلل ناتفص اهو ةمحرلا نه امهقاقتشا ناقتشم

 ميحرلا ن٠ ةغلابم دشا نةحرلانا لقو هقلخ . ىلا لاتسح الاف ةمعتلا و ارا ةنئارا

 نمؤملا م ايندلا ىف ىلاعت هناسحا نال ةرذ آلا ميحرو اسدلا نة روه لبق اذهلو

 وهالا هلا ال ىذلاةللاوه 9 نيئمؤملاب هماعناو هناسحا صتخم ةرخ الا فو رفاكلاو
 هرهقو هكلم تحت مهفمهل كلاملا هقلخ عيمحىف ىبنلاو ىمالاب فرصتملا ىا 6 كلملا
 ىذلاوه ليقو هب قيطال امع هزئملا بيعلك نغ صهاطلاى ا 0 سودقلا #3 هيداراو

 ناذ قلطا قالت ةفآ لكو صئاقنلان م ملس ىذلا ىا © ماللا  هتكرب ترثك
 الكلذو راركنلاك نوكف قرف مالسلاو سودقلانيب تسال ريسفتلااذه ىلع ثلق
 عينج نع + هتعارب ىلا ةراشا سودقلان ا امهنب قرفلا تاق نا هلا ةحاصف قيل

 هش هيلع ارطنالا .هنا ىلا ةراشا مالسسلاو رضاحطاو ىضاللاىف ضئاقثلاو بويعلا
 هتمالس لوز“ كلذ نه 'ىد هلع م ىذلاناف ليقتسا!ىف صئاقنلاو بويعلا نم

 وه سابع نبا لاق * نمؤملا # هل نم هقلخ ملس ىا مالسلال قو اهلع سالو
 ذيل 11 ةليلاوه لمو هااذغ نم هباانما نم :نماوبهلطظنم سانلا نما ئذلا
 نم نيرفاكلا دعوا او باوثلانم مهدعو امب نينهؤملل قدضملاو مهل تازجلا

 بيغيال ىذلا مهلامعإب هدابع ىلع ديه_هلاىا سابع نبا لاق  نوهملا ف باذعلا
 ءانعم ىف دشناو هقزرب هقلخ ىلع مئاقلاوه ليقو 'ىث هنع

 ركتلاو فرعلاىف هيلاتلا هنيه # هبيث دعب سانلازيخ ناالا
 ىخاقلاوه» ليقو قدصملاوه ليقو ظفاحلا بيقرلاوه ليقو هدع سانلا ىلع مئاقلاىا
 هللا ىلص ىنلاحدمب ساعلا لوق هئموىلعلا ىنمع ليقو نمءتْؤملاو نيءالاىنعي وه ليقو

 اهنم تايبا ىف ماسو هيلع

 * نم نيلا كتيب ىوتحا ىتح
 ءانعمىف اودشناو هليوأتب ماعا وه ىلاعت هللا ءامسا نم مسا نهملا لبقو

 ىهنلاىلوا لوقعنع ىلاعت دقلو * هديبع تافص نع نيملا لح
 ىرال كيلمنع زج فصولاو * مهكيلم تافد مهمعزب اومار

 «زيزعلا)

 « نوزمشعلاو نماثلا ءزوللا )

 0| رانا اهناز مالع دج



 0 ابقللا ةروس ١ 78 همس 1

 هداراامىلع هقلح ربح ىذلا 6# رانا زنزملا #9 ءاه هتزمصه تلق نمالانء لعبفم ||
 اناسصقنوا ةحاح بجوبام لكنع ربكت ىذلا © ربكتملا 99 هسا ىنمب مهلاح ريجوا

 #* قلاملا هللاوه #8 كلذنم ءىثىف هكراكثبالذا #4 نوكرشيامع هللا ناسا |
 توافتلا ئم اًئيرب اهل دجوملا 3 'ىرابلا 98 ةتمكح ىضتقت نع اقول ذدقلا ١

 هذه حرش بانطالا ذارانءو داراك اهتايفكو اهروصا دجوملا * روصللا ا ||
 ةلاد اهنال # ىنسملا ءاسالا هل #8 ىملاىبتنع ىعسملاىناتكب هيلعف اهتاوخاو ءاعسالا |[
 اهلك صئاقنلا نع ههزنتل 6 ضرالاو تاووسلاىفام هل عسي #9 ىناعملا نداحيىلع |

 نبالاق # رابجلا # ىهاقلا بلاغلا ليقو ريظن هل دجوي ال ىذلا ىا # زيزعلا ف |
 وه ليقو تاذ ةفص وه اذه ىلعف هتمظع هللا توربجو ميظعلاوه رابجلا سابع |

 هلاعسوهو لمف ةفص وه اذه ىلعف ريسكلاربحيو ريقفلا ىنتي ىذلا ىتعي ريان م ١

 ىلعمهرهشو قلاب ىذلاوه ليقو ريقف لك ىنغيو نيسك لك ربحي كلذك ىلاعتو
 هلعف اما دارا اذا ىذلا راهقلاوه لاقف راجلا ىنعم نع مهضعب لثسو دارا اه[

 هللا ةفص ىف رامجلاو ىنادبالو لاشال ىذلا وه رانلا لبقو زجاح هنع هزجنإلا|
 مذ ةفص سائلاةفصىف * ربكتملا #9 كلذكو مذ ةفص سانلاةفصىفو حدم ةفص ىلاعت |

 ربك هل سيل هنال هقح ىف صقن كلذو ربكلا هسفن نم رهظي ىذلاوه ريكتملا نال
 امومذم ناكف هلعف ىف اناذك ناك ربكلا رهظا اذاف ةلذلاو ةراقحلا هل لب ولع الو

 ولعلاتافص عيمجج هل نال حدم ةفص وهف ىلاعآ هللاةفصف ربكتلا اماو سانلاق حف |
 ضعبنا ىليق هن اك # نوكرشي امع هللاناعس 8 ةب الارخآ ىف لاق اذهلو ةمظعلاو

 ةرملاو ةمظعلاو ولعلا هلف ىلاعت هللااما هقح ىف اصقن كلذ نوكيف ربكشي قلخلا |
 ربكت ىذلاوه ربكتملا سابع نبالاق لاك ىلا لاك مخ ناك كلذ رهظا ناذ ةايربكلاو |!

 قيابالامع مظعتلاوه للبقو ءوس لكن ع بكت ىذلاوه ليقو هلثم 'ىثالف هتيوبد |
 ليقو عاتتمالا ءايربكلاو ربكلاليقو هدابع ملظ نع ربكتملاوه ليقو هلالجو هلامجم |
 | مهسفنال نيكلا ءاطدا نم ىا نوكرسشي امع هللازاحبس كلملاوهو ءايربكلاوذ وه |

 وج ؤ ىلع هلاعفا ردق ىلاعتو هناك وهف هدجوبامل ردقملا ىا #2 قلاخلا تلاوه 9 ||
 6# 'ىرابلا# ءريغملا ريب دنلاب *ىثلابلقل ردقملاليقو ةدارالاىلا عجار وهف ةصوصخم |
 قلخي ىذلا ىا 4 روصملا # دوجولاىلا مدعلانم نايعالل ؛ىشنملا عرتخلا ىا |

 اهضعب يع ىتلا تامالعلاب تاقولخملل لثمملا ءانعم لبقو هديرب ام ىلع قلخلا ةروص

 ديرراملئثنملا 'ىرابلا قيس لاثمريغ ىلع هلعرتخلا قاغلل ئىدبملا قلاخلا لبقو ضعب نع

 ةساش لاكش اوةفلت*روص ىلعءاشن اوهقلخامل روصملا دو> ولاىلامدعلا نم هرهظيفهقل |

 مدق امئاواريوصت مأرب مث اقلخ نوكي الواف ليكمتلاو طيطختلا ريوصتلا ىنعم ليقو
 نالروضملا ىلع ئزايلامدقو ةردقلاريثأت ىلعمدقمةدارالا ريثأت نال'ىراملا ىلع قلاخلا
 ضرالاوتاوعسلاىفام هلعسل ىنحلاءاعسالا هل ف تافصلا داحا ىلعمدقم تاذلا داحيا

 بلاغلا ( زيزعلا ) ءاه

 ) رابجلا ) بولغلا ريغ

 هللذي ىذلا ميظعلا ىلاعلا

 ناشلا ميظعلاوا هنود ند

 واناطاسلاو ةردقلاف
 توربحلا وذ راهقلا

 ءايربكلا غيابلا (ريكتملا
 امع هللازاحعس ) ةمظعلاو

 اع ا نر رش

 وه ) نوك رسثملا هب هفصي

 ال ردقملا ( قلاخلا هللا

 دحوملا ( 'ئراللا) هدد وب

 ماحرألا ىف ( روصلملا

 ةلادلا ( ىنسمل اءامسالا هل )
 جس )العلا تافصلا ىلع

 ضرالاو تاوعسلاىفام هل

 ةمقنلاب( ؤيزعاا) ديهشلا

 ) راجلا ) نمؤيال نأ

 (ربكحملا) هدابع ىلع لاغلا
 ىربتملالاشو هنادعا ىلع

 ( هللا احس ) هوايخم امع

 (نوكرشن امع) هسفن هز
 هللاوه ) ناثوالا نم هب

 باللصاىففطنلل (قلاخلا

 لوحلا ( ىرابلا )ءابالا
 (روصملا) لاح ىلا لاح نم

 ىتاوا ارك ذ ماحرالاىفام

 لاش و اديعس وا ايقش

 حورلا لعاجلا ؛ئرابلا

 (ىنسحلا ءاعسالا هل) ةئسملا| ىف

 ةردقلاو معلا ىلعلا تافصلا
 كلذريغورصبلاو عهملاو

 ىج يد لك نم( ضرالاو ) قللا نم ( تاوعنلاىف ام ) مركذي لاقو هل ىلصي ( هل عسا ) اهب هوعداف ٌْ
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 هتزطست ةكم لها ىلا اباتك اهلمحنساو ادرب اهاسكو ريئاند ةريشع اهاطعاو ةعتلب ىلا نب بطاح اهاناف اهودوزو
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 مد 4 نمجرلا هللا مس, 2 بذك الو انيذك ام هللاو
 ةعتل ىبان' بطاح ىف تلزن * ءالوا مودعو ىودع اوذختال اون 3 نذلا اهيااي هيلع هللا ىبص هللالوسر

 0 ا 20020 | ةلقوا فيس لل 0
 هللاىلص هللالو_بر نا هنع هللاوذر راسي نب لقعم نع © ميكحلا زيزعلا وهو ا
 ناطيشلا نم ميلعلا عييوسلا للاب ذوعا تارص ثالث عيصي نيح لاق نم لاق ملسو هيلع | - < . 0

 نال ل لا لكو سئل ةروس رخآ نم تايآثالثلا ارقو مجحرلا | "300 0 م
 ٠ كلذك ناكىسع نيح اهلاق نمو اديهش تاممويلا كاذ ىف تام ناف ىسع ىت> هيلع

 ١ ملعا هللاو بي سغ ثدردح لاقو ىذمرزتلا هج رذا

 « نامثو ةثامثلتو با ةرشع ثالث ىهو ةيندم ةنحتمملا ةروس

 « فرحأ ةرشعو ةئامسمخو ل ةلك نوعبداو ©

 لم ١ ٠محرأا هللا 0-3
 << محل ندا اعد 8 هيلع كلمحام لاقو انيطاح
 ةباالا 6 ءايلوا 0 ىودع اوذختتال اونمآ نيذلاابا اي 8# لج'و نع هلوق * ثرنك اما لوس 11

 (قا) اهسفنان.نكأ ملو شن رقىفاقصامأ سم اتنكىنكلو م,نقرافذنم مهتببحاالو كتدصن ذن,كتششغالو تلساذنم
 ادي مهدنعذ#لا نا 0 لها لع تدشن ىربغ مهلاوما اومييلاها نومحن ة كم ؟تابارق مهل نيرجاهللا نهكغم نم لكو

 هللال وسراب ىنعددنع هللاىضر رمعلاقفهرذع ليقوهقدصف ًايشوهنع يال ىباتك ناو هنسأب ؛ مهيلع لزب هللاناتلعدقو

 اولمعا مهل لاقف ردب لها ىلع علطادق هّللالعل رمعاي كيردبامو ملسو هيلع هللاىلص لاقف قفانملا اذه قنع برذا

 (ءايلوا ودع وىودع اوذذغتال اونما نيذلا اهيا اي ) لزنف هنع هللاىضر رمانيع تضافف مكل ترفغدق ماشا

 ركذي ىتلا ةدوسلا نمو 9 هريغ دبعيال ناسما هناضقو هيماىف ( ميكا ) هءنءؤيالنمل ةمقنلاب عينملا (زيزعلاوهو)
 يف رحاةرشعوةثامسحو ف لااهفورحو نوعبراونامئوةئاقلث اهتالكورمشع ةثالث اهتليا ةيندم اهلك هو ةنئتمملا اهف

 (ىودع اوذنعتال ) ايطاح ىنعي ( اونما نيذلااهيااي ) ىلاءتهلوةىفساع نبا نع هدانسابو ( ميحرلا نمح رااهللا مسر)

 ةرصنلاو نوعلاىف ( ءايلوا ) ةكم رافك ىني لتقلا ف ( كودعو ) نيدلا ىف

 ىورواهر عش صاقع نه

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسرزا

 سانلا عسي نها ما و

 ىه ةعترا الا حفلا موي
 لوسر رضخسناو مهددا

 سؤ هيلع هللا ىلص هللا



 ( ةنتمملا ةروس + د ا

 هللا لوسر نا مهيلا بتك ةكم لها وزغي ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرزا ملعامل هتاف [

 بلطملا ىن ةالوم ةراشأعم هباتك لسراو كرذح اوذحت كدي مسو هيلع هللا ىلد
 هيلع ال هللا لوسر ثعبف هللا لوسر معاف مالسلا هيلع لّشاربح لزنف

 ىت> اوقلطنا ' ”لاقو دئصاباو دادقملاو رييزلاو ةفلطو ارامعو الع ماسو
 اهتم هوذخت ةكم لها ىلا بطاس باتك اهفما ةتعلت اهب ناف خاخ ةضور اوان

 لسف عودرلاب اومهف تدحجف هن اهوكرداف'اهقنع وب رضاف تيا ناف انشر
 هللاىلص هللالوسر رضحتساو اهتصيقع نه هتج رذاذ فيسلا هنع ىلاعت هللاىضر ىلع
 كتششغالو تلسا ذنم ترفكام لاقف هيلع كلمحام لاقو ابطاح ملسو هيلع ىلاعت

 ملسو هيلع هللاىلص هللال وسر ىنثعب لاق هنع هللاوضر بلاط ىلا نيىلغ نع 6« قل
 باتك اهعم ةئيعظ اهب ناف خاخ ةضور اونأت .ىتح اوقلظنا لاقث هادقلاو ىيرااز انا

 انلقف ةنيمظلاب نحن اذاف ةضورلا انينا ىت> اناخاس ىداعتت انقلطناف لاق اهنم هوذت

 بالا نيقلتلوا باتكلاىح رتل اكلقف ٍباتك نه ىمام تلاقف باتكلاىجرخا
 ىبا نب بطاحنم هيف اذاف ملسو هيلع هللاىلص ىنلا هب انيتاف اهصاقع نم هتحرخاف

 ماسوهيلع هللا ىلص ىنلاىما ضعبب مهربخ ةكم لها نم نيك رمشملا نم سان ىلا ةعتل
 ىناىلع لمنال هللالوسراي لاقف اذهام بطاح اي مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف

 مهل نيرجاهملا نم كعم ن٠ ناكو مهسفنانم نك 1 ملو شيرق ىف اقصلم 007

 هللوعفم ىلا ذْحلا ىدع

 ودعلاوءايلواوىودعاهو

 وفعك ادع نم لوعمعق

 ةئز ىلع هنكلو افع نم
 3 ةوأ ردصملا : 1 00 0

 1 3 0 00 زا للا ىضرا الو ىندنع اداديراالو ارفك هتلعفامو ىارق ابن نومحت اذ مهف ذختانا 3 8 ازغ هعاما | 12 بسسنلانم كلذ ىتافذا تببحاف ةكمب مهلاوماو مهيلها اب نومحي تابارق
 2 3 ا رم لاّقف مكقدص دق هنأ ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقن مالسالادعب نفك .ه د

 هلا ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقف قفانملا اذه قنع برضا هللالوسراي ىنعد ؟ الا مسأ ب

 دّقف مكشام اولمعا لاةفردب لها ىلع علطا هللالعل كيردي امو اردب دهش دق

 ءابلوا 1 دعو ىودع وذذتلال اونمآ نيذلا ماي لجو نع هللالزئاف مكل ترفغ
 هنا ليقو ةسدملانم دسالاءارمح برَش عض وم خاخ ةضور ل هلوق ىلا

 اهتمزالمل كلذب تيس ةرفاسملا ةأرملا ةنيعظلاو * م<ا لوالاو ةكم نم بيرق عضوم
 ىبا نب بطاح ىف هن الاهتحكل نورمسفملا لاق روفضملا رعشلا صاقعلاو * جدوهلا

 دبع نب مشاه نب ىيص نيورمع ىبال ةالوم ةراسزا كلذو ثيدحلا ىف ءاح مك ةعتل

 لوسراهللاقف ةكم حفل زهمتب ماسوهيلعهللاىلصهللالوسرو ةكمنمةنيدملاتنَأ فانم
 ءاحاف لاقال تلاق تْنح ةرجاهما لاق ال تلاق تئج ةلسما ملسو هيلع هللاىلص هللا

 ةديدشةحاح ت١ دقوىلإوم تبهذ دقو ىلاوملاو ةريشعلاو لهالا مك تلاق كب

 ةكم بابش نم تنا نباو اهل لاقف ىنولمحمو ىقوسكتو ىنوطعتل مكيلع تمدقف
 بلطملادبعىت اهلع ثخ ردب ةعقو دعب "ىش ىنم بلط ام تلاق ةحتان ةينغم تناكو

 نب دسا ىن فيلح ةعتلب ىنا نب بطاح اهاناذ اهولمحو اهوسكو ةقفن اهوطعاف
 لصوت نا ىلع نراها وزنا ةريشع اهاطعاو ةكم لها ىلااهعم بتكف ىزعلادبع

 06651715 ]| ز|ز|]ز]|ز0000ا



  ءايلوا مهوذذتال ربدقتلاو -27/]- اوذختتالىف 4 نورسشعلاو نماثلا ءزيلا ١ ريعشلا نم لاح ( نوقلت )

 تدراف ىلها ىمحن نه مهف ىلسيل شيرقف اقصام اما ت تاكى نكلو كتوصن ذنم ا ( ةدولاب مهلا ) نيقلم
 هيلعهللا لس هللا لوسر هقدصف أيش مهنعىنغبال ىناتكنا تلعدقو ادي مهدنع ذخا نا | ىلعمقو دعب فن اسمو

 ةديوم ءانلاو ةيتاكملاب ةدوملا مهيلانوضفت ** ةدولإب مهيلا نوقلت ف ءرذعو سو || ةدابع ءاقلالاو خئوتلا
 اوذختال لعاف نم لاح ةلمعاو ةدوملا ببسإ ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر رابذا وا ءاضفالاوةدوملالاصنا نع
 ]100 0 لا زار ىلإ اهبف ةجاحالو هلعنم ريغ لع ترج ءايلوال ةفسوا || ق ءابلاو مهلا اهب
 : نيلفلادحا لعاف نم لاح # قملا ن١ كءاجامع اورفك دقو 9 لمفلانود مسالا ف ةدك وم ةدئاز ةدوللاب
 اونمؤتناو#هتاسا ف انكتساوااو رفكنملاحوهوةكمن هىا «؟اياول ور لان وج رخم# اوقلتالو هلوقك ىدعتلل

 0000 ل1 لإ ةكط نأ نب بطانم باتكلا ف نتكو ةكم لهاا باتَكْلا وأ كبل ىلا مدا

 لا لل لراس تينرخ عرذح اون مجيب ملسو هلع اوس لافوسد أ د0 نا
 هيلع هللا ىلص هللا لور ثعف لمف امب ملسو هيلع هللاىلص ىنالاربخاف مالسلاهيلع 0 6 0
 اوقلطنا لاقف اناسرف دئىماباو دوسالانب دادقملاو لغو ريبزلاو ارامعو ايلع ماسو وسرراب مهل و
 نكارسلاىلا ةعتل ىنانإ بطاح نم باتك اهعن ةنعظ اهم ناف اخ ضو اونأت ىت 1 0 / هللا ىلد هللا

 0 اوجرخت اهقنع اوبرضاف مكل هعفدتم ناو اهليبس اولخو اهنم ءوذحن 1 8 0 0
 تفلُخ باتكلانبا اهل اولاقف ما-وةيلع 3 اك رش لاف اناا زاكلا تديؤ )2 00
 10017 0 اهل اواجع لق اهعات اونو اوضم انافك نم هك أهداب نأ 0

 لاقو فيسلال سو ملوهيلع هللا ىلص هللالوسر بذك الو انءذكام هللاو ىلع لاقف وا مواوتنال ىا نوقل
 نم هتحرخا دجلا تأر الق كقنع نررضالو كندردال الاو كلا ىحرذا مهلاح 0 مهنوداوت
 اهعم املالو الو رش لو اهل اواخ اهريش ىف هاج دك تناكو اهتاؤذ ( قحلا نم مءاحامي)
 هيلع هللا ىلص هللالو-ر لسراف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسروملا باتكلاِب اوعجرو نإ نكلاو مالا
 اهىلع كلمح اه لاق من لاق باتكلا فرعت له هل لاقف هاناف بطاح ىلا ماسو لوسرلا نوجرخ )

 ذنم مهتبح |االو كلتتدك ذنم كتعشغالو تالساذتم ترغكاام هللاو لاقذ "تعتض ريسفتلاك فانئثتسا( ماياو

 ابيع تتكو هتريشع عنجنم ةكك هلو الا نيرجاهلانم دحا نكي مل نكلو مهتقراف || كاحوامهوتعو مهرفكل
 ادب مهدنع )نأ تدرا ىلها ىلع ت تشف مهينارهظ ناب ىلها ن ناكو مهام (اونمؤتنا) اورفك نم

 "000 اللك ىلع بال قاكزأو نأ م« كلزني ىلاعت هللازا تلخ دقو ىا نو-جرخخيل للعت

 برضا ىنعد هللا ل و_سراب لاف باطلا نرم ماقف هرذعو ماسو هيلع هللا ىلص ةكم نم مكنو-حرخ

 دق هللا لما رمتاي كيرديامو ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف قفانملا اذه قنع مكنامال

 نا هللالزناف مكل ا ميسا اولا مهل لاقف ردب لها ىلع علطا نوهجوت(ةدولامهلانوقلت)

 : 16 : ا لإ ب نوفا باكل ءاقدصا ىنعي ءايلوا ؟ودعو ىودع اوذذال اونما نذلااهيا اي ةعتل از نأ بط نوعلاب كلا مهيلا

 مهيلا نوقلت ءانعم ىليقو ةحلا بايسإب ىا # ةدوملاب مه لإ نوقط 9+ اراشناو اورفك دقو) 0
 # اورفك دقو # مهنيو مكس ىتلا ةدوملاب هرسو ماسو هيلع هللا ىلص ىبلا رابخا 1 1

 لوسرلان وجرخي ف نآ رقلا ىنعي © قملان م كءاج امب وله اورفك مهنامهلاحو ىا باتكلا . قلاب .(
 مكتاعال كلذ نولعفي لاق هن'اك متنمإ نالىا# اونمؤتنا ف ةكمنم ىنعي 6 ؟أباو *

 (هللب) مككامبا لبقل ( اوئمْؤَت نا ) بطاحاي كاياو ( ىاياو ) ةكم نم مالسلا 1 73 9
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 هلسثىف نييوحلا لوقو قالوا ماكنا قادعا اولوتتال ىا اودع الب قلعتم ( مج رخ متتكنا مكبر ُهللب) ٠ 5

 نيدها#م مج رخ ماكنا ىا لاخلا عضومىف ردصم (ىلدسفف اداهج ) هيلع هلبقام ةلالدا فوذحم هءاوج طرش وه 8

 نورستوا ارس مكتدومب مهيلا نوضفتىا ( ةدوللب مهلا نورست ) ىناضرم نيعيتمو ( ىناضرم ءاغتباو ) لييسيف
 ىنمللاو ( متلعاامو متيفخا امب ملعا اناو ) ىائئتسا وهو ةدوملا بيسب ماسوهيلع هللاىبص هللالوسر رارسا مهبلا

 نورست ام ىلع ىلوسر علطم اناو ىملع ىف نايس نالعالاو ءافخالا نا متلعدقو ؟رارسا ىف مل لئاط ىنآ 7

 ( مكوفقثي نا ) باوصااو قحلا قيرط أطخا دقف ( ليبسلاءاوس لضدقف مكنم ) رارسالا اذه ىا ( هلمفبنءو:)

 مكيلا اوطسببو ) متئاامكءايلوا مكل اونوكيالو ةوادعلا ىصااخ (ءادعامكلاونوكي )يكنم اونكمجو مكباورفظي ىا

 ( نورفكت ول اودوو ) ( ةنتمللا رو ١) متشلاو لتقلاب 2[ 789 رف- ( ءولاب مهتلسسلاو مهيديا

 نع نودئرت ول اونو
 مهلاثماةداوم اذاذ مكتيد
 ىضاملاو مكنم مظعأطخ

 .باب ىف .ىرحي ناك ناو

 عراضملا ىرم ظرشلا

 لق هلأاك ةتكن هيفف

 ةسييغلا ىلا ملكتلا نم تافتلالاو بطاخلا بيلغت هيفو هب اونمؤت نإب 6 مكبر هللب |
 اداسهج ف مكئاطوا نع 46 متجرخ متنك نا 9 ناميالا بجويام ىلع ةلالدال

 فوذحم طربشلا باوجو قيلعتلل ةدمعو جورغلا ةلع © اضم ءاغتباو ىليدس ىف
 ىا انعم فانئتسا وا نوقلتنم لدب 6# ةدوملاب مهيلا نورست 9 اوذختال هيلع لد
 © مناعاامو ميفحا اع ملعااناو 0 ةدولابس رايخالاوا ةدومارارساىف 0 لئاط

 هلعشي نمو 8 ةيردصم وا ةلوصوم امو ةديزم ءابلاو عراضم ملعا ليقو مكم ىا
 عرفك 'ىث لك لبق اودو | موفقثي نا 9 هأطخا © ليبسلا ءاوس لض دقف #9 ذاخالا لمش نم ىا ةكمكتم
 نوديريممناىنيكدادتداو !| اوطسببو ف مهيلا ةدوملا ءاسقلا مكعفتبالو © ءادعا مكل اونوكي 9 مكب اورفظي
 ايثدلاراضم مكب اوقشلينا 3 نو اودوو# مشلاو لتقلاك ؟ءوسإ م * ءوسلامهتاسلاو مهيدبا مكيلا

 سفالا ل :5نم نيدلاو ]| ءىث لكل بق كلذ اودو مهناب راعشالل ىضاملاظفلإ هدحو هئيحمو ؟كدادترا اونَعَو

 سارح ارك نأ قلو مدقتم هلآ ل * اذه © و كا كبر هللا ف كدرو ضارعالا قيزتو
 هلوقو # ءابلوا ودع و ىودع اوذخ# الف *# قاضرم ءاغتباو ىليس ىف اداهج مضيت داضلاقيساارافكا | 1 يا ل ل لا ل

 نيدلانا مهل اسهاواد | ةدولانم ىا * متيفخا امب ملعا اناو 98 ةيصتلاب ىإ 6 ةدوللب مهيلا نورست 9#
 مكحاوزانم مكيلع نعا | ىر مكتم لدغ نمو 9 اهنم مكتتسلاب مترهظا ىا © متنلعا امو 9 رافكلل
 هنود اهل نولاذي مكنال || مث ىدهلا قيرط أطخا ىا 6 ليبسلاءاوس لضدقف # مهيلا ةدوملا ءاقلاو رارسالا
 نا هدنع ئثمها ودعلاو || اونوكي و كوريو مكبورفظي ىا © موفتثينا #9 ىلا.ةلاقف رافكلاةوادع نع ربخا
 هيحاصدنع ئثمها دصقب | متشلاو لتقلاو برضلابىا  ءوسلاب مهتتسلاو مهبديا مكيلا اوطسيو ءادعا مكل
 اك ناىنعملاواورفك كمهنيدىلان وءج رتىا#ن ورفكت ول # اونتىا ةكاودووإ#بسلاو

 ءاغتياو ) ىتءاط ىف ( ىليسف ) داهجلا ةنيدملا ىلا ةكمن» تجر بطاحاي تاكنا ( اداه متجرخ ) متتكذا .

 ( متيفخا امب ملعا اثاو ) ةرصنلاو نوعلاب باتكلامهيلا اورسن ال ( ةدوملاب مهيلا نورست ) ناضرباط ( قاضرم

 رذعلا نم بطاحاي تنلعا امو لوب ( متللعا امو ) قيدصتلا نم لاو باّتكلا نم بطاحاي تيقذا امب ىني

 دصق كرت دقف ( ليسلا ءاوس لض دقف ) بطاح لعفاملثم نيم وما ريشعماي (مكنم هلعش نمو) ديحوتاا نه لاّشو

 مكل ءادعا مهنا مكل نيبتي ( ءادعا مكل اونوكي ) ةكم لها مكيلع بلغينا. ( كوفقثي نا ) ىدسهلا قيرط

 اونمت ( اودوو ) نمطلاو متشلاب ( ءوسلاب مهتتسلاو ) برضلاب ( مهيديا ) مكبلا اودمي ( مكيلا اوطسييو ) لتتقلا ف

 هللالو سر ىلا مكترجمو نآ رقلاو ملسوهيلع هللا يلص دمحب مككامبادسب هللا اورفككنا (نورفكتول) ةكمرافك
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 0 مهيلا نويرقتتو مهلجا نمرافكلا نولاوت نيذلا ( ؟دالوا الو ) مكتابارق ( مكماحرا مكمفتم نا )

  نوذفرت مكلاف ةياالا هيخانم ءرملارشب موب كدالوا و مكبراقا نيبو ( مكتب لصفب ةعملا موب ) لاق مث مهيلع
 نبا لصف لجو نع للاوه لعافلاو ىلعو ةزمح لصفي مصاع لصفي ادغ مكتمزفي نم قحل ةاعارم هللاق>

 'ئربتلاف ةودق ( ةوسا مكل تناك دق ) مكلامعا ىلع مكيزاجين ( ريصب نولمعت امب هللاو ) لصفب مهريغناوكذ
 اهنم ئتتسا اذهلو هلاوقاىف ىا -*5 55 .زح ( مهارإاىف « نورشعلاو نماثلا ءزّلا ١ ةنسح ) لهالا نم

 «؟ءالواالو## مكتابارق *#مكماحرا مكمفنتنا# موفقثي ناو ةلصاح مهتدادو ناو
 ماع م 71 قر 5 3 8-0 ا 9 مملجال نيكرشملا نولاوت نيذا

 0 او نا از ءانلا كو دينلاو دام 0 0 7 0

 هللاو 8 لصف مصاع ًارقو مكب وهو ديدسشتلا عم لوعفملل ءابلا ىلع لصفب و رو تفرطلا

 ام 00 هل ١ مكلع :اكدق © 2ع زاجف * ١ نولمعت اع هللازود نم نودتح
 لاح وا وم 2 ريو ةعاث ةفص 0 نءذلاو ميهارإ ق هب ىدل ول لامفإلاب ( ة اد 01 ناك رحلوا ةلآن ةفص < 0 ١ 0 0 لا تسال ها

 فرا 4« مهموقل اولاقذا ف تفصو اهنال ةوسأل الاهل ةلسوا ةنسحىف نكتسملانم 1 0
 نم نودبعت امو 9 ءافرظو فيرظك *ىرب عج # م ا 1 2 نع رطل 1 1

 0000 ال1 لد كرا كوب وأ كيد ك6 5 نفك هلال ود 7 ريخ ١

 بلقتتف 6 هدحو هلل اونمؤوت ىتح ادبا ءاضغبلاو ةوادعلا 0 اني ادبو # 0 0 0
 ءانتتسا 4 كلنرفغتسأل هيبال ميهاربا لوقالا ف ةبحو هلا ءاسحلا و ةوادملا 007 6 0

 هللا و
 3 2 الف فالخلان م مهنبامل مهنوكاني الو هللاءاياوال ةدوملا نوصلخمال هللادعا ل يب ا اهدعو لغو

 مكتلمجيالو مكتوعدبال ىا 5 ؟دالوا الو مكماحرا مكعفتس نإ ِ مهوداوتالو ملا الو هلاوقاىف هَ اودتكا .

 ماسوهيلع هللاىلصهللال وسر ةنايخ ىلا ةكمب نيذلا مدالواو مكتابارقو مكماحراووذ أ 2( صح رافت ىياحرا مشن

 مكماحرا مكعقتسال هناف ممادعا ةالاومو مهرايخا لشو مهتدانم كرو نيئّؤلاو دال واالو)هللاب ترفكنا

 ها لخدي ىا * مكتب لصفب ةيقلاءوي لف مهلجال هللا متيصع نيذلا هالااالو || ااذع نم (ةيقلاو
 مكل تناكدق 9 ىلاتوق © ريس, نولسنا فاو #3 ا او ةنلاهتعاط .َ 5 ( مكن لسع

 2ك 8 2
 ياي ادستقالب أبو نينؤلاو اح بلاي «يارإف ةنح ةرسأ | مو يو بو كي ١ ءا ا 1 ١ ابطاح / | ىف ا ةوس 6 2
 * مهموقل اولاقذا #8 ناميالا لها نم ىا © هعم نذلاو 11 مالسلاو ةالصلاهيلع مكتب عني لاقرو ةلانتلا

 © مكان رفك للان ود نم نوديتاممو ِ ىربعمج 2 مكتم ءا ءارب انا قه نكرشملا ل (نولسا شار ادع

 اونمؤت ىتح ادبا ءاضغلاو ةوادعلا كتبو انس ادبو 9 مكسد 5 نكن ؟ اندحج ىا دقرسل) كلا

 مهوداعو مهموق نم اًوربت تاتا ا مارا نإ ىنملاو © هدحو هللا كل تناك دق ( كل تناك

 © كلن رفغتسالهسال مهاربالوقالا م م6 اهات نيئءؤملاو ايطاح صاف مهرفكل 0 ول 2 احا

 25527 اقلافاذآ) :نينمؤملا ع نم هعم نيذلالوق ىفو ( هعمنيذلاو ) ميهاربا لوقىف( ميهارباىف ) حلاسءادتقا

 ناثوالانم ( هللانود نه نودبعت امو ) مكتيدو مكتبارق نم ( مكتم ءا رب انا ) رافكلا مهبارقل ( مهموقل
 ( ءاضغبلاو ) برضلاو لتقلاب ( ةوادعلا مكتيبو انني ) رهظ ( ادبو ) مكئيد نمو كم انأربت ( مكب انرفك)
 ميهاربا لوقريغ ( مهاربا لوقالا ) هللا ةمئاد_>اوب اوردت ىتح> (هدحو هللاب اوئِمٌوَت ىتح ادبا) بلقلاىف

 هل لاقف هنم ًاريث رفكلا ىلع تام الف هاا اهدعو ةدعوم نع ناك هنال ( كل نرفغتسال هال )

 نذلاو 0 مهارإ لوقالا

 ليقو نينمؤملا نم ( هعم
 مهموقلاولاقذا)ءايبنا اوناك

 'ىر عمج ( 0 ءا رانا



 هذهو قفوتو ةرذفغمو ةباده ند ىا( كى ند للان ككل كلمأامو ) رفاكلا هيبال رافغتسالا ف باول

 دصقلاو هبال هلوق ةلمح ءانثتسا دارملا نكلو أيش هللا نم مكل كلمي نش لق هلوق ىلا ىرتالا ءاتتسالاب قيلئال ةلما

 ( انطوت كيلع انير ) رافغتسالا الا ىتتاطيف امو كلرفغتسا لاق هناك هل عبات هدعبامو هلرافغتسالا دعوم ىلا

٠ 

 ىهنلا ل قناك هناف هب اوسنأتن ا ىتش امئسبل رفاكلاه يسال هرافغتساناف ةنسحةوساةلوق | 1
 مزليالو ىتتسملا هلوق مامنه *# *ىشنم هللانم كل كلماامو # هايا اهدعو هدعولوا | ا
 «ريصملاكيلاوانيناكيلاو انلكوتكيلعاتبر ف هنأ زجا عيمجح ءانثتسا عومجلا ءانتتسانم || :
 نه هب مهاصو امل اهعتش مولوش ناب نيتمؤملل هللان٠ سما وا ءانئتسالالبق امب لصتم ألا

 مهطلست ناب #4 اورفك نيذلل ةنتف انلعجال انير 9 رافكلا نيبو مهنيب قئالعلا عطق
 « مكمل زيزعلاتنا كلنا انسرإل انمطرفام «انل رفغاوإ# هلمحت ال باذعب انوتتفيف انيلع ||

 ةوسا مهيف مكل ناكدقل #9 ىعادلاببجبو لكوتما ريجنإب اقيقح ناك كلذك ناكنمذ ||
 هلوقلدباو مسقلاب ردص كلذاو ميهارباب ىسأتلا ىلع ثملا ديزا ريركت © ةنسح ||
 نا نمؤمل ىنينيال هناىلع لدي هناف مكلنم # رخ الامويلاو هللا اوجرب ناكر # |
 لوتي نمو 9 هلوقب هبقع كلذلو ةديقعلا ءوسب نذؤم هكرتناو مهب ىسأتلا كرتي |[

 ةرفكلا هب دعوي نإ ريدج هناف # ديلا ىنفلاوه هللازاف |

 هنم ربت رفكلا ىلع هتماقا هلنيبت املف كل نرفغتسال هيبال لاق دق ناك ميهاربا نأف
 كنع ىنغاام ىنعي هبال ميهاربا لوقنم اذه ؛* 'ئىثنم هللانم كل كلما امو |
 همالسا ءاحر رافغتسالاب هدعو امناو هلتك رشا هتيصعنا هللاباذع كنع عفدا الو |

 اننا كيلاو الكوت كيلع انبر 9 نينمؤملانم هعم نمو ميهاربا ءاعدنم ناكو ا

1 
| 

! 

2 

0 
: 

 قحلا ىلع ءالؤه ناكول اولوقف كدنعنم باذعبالو مهندياب انبذعتال ءانمملبقوقألا ||
 ىنعي © مهيف مكل ناكدقل ميكحلاززعلاتنا كلنا انير انلرفغاو 9 كلذ مهباصاام ا
 هللا اوحري ناكنل #9 نسح ءادتقا ىا * ةئسح ةوسأ 9 هعم نمو ميهارباف |
 لوب نمو## ةرخ الاباذع فاو هللا اخينا ةوسالاءذهناىا «رخ الامويلاو ||
 © ديلا هقلخ نع ىا «ىنفلاوه هللاناف 8 رافكلالاوبو ناعالانع ضرع ىاأ]

 هباوسأتتالف كرمشلا هيبال رافغتسالاىفالا هروما عيججف ميهارنإب اوسأتتنا مكل ىنعي |

 | ىلعمهنا اوظيف انيلع مهرهظتال ىا # اورذك نيذللةنتف انلعجتال انر ريصملاكيلاو ا

 انوتتفيف انيلع مهطلستال ىا ( اوزفك نذلل ةنتف انلمجال انبر ) عجرملا ( ريصملاكيلاو ) انلبقا ( انينا كيلاو)

 مهيفمكل ناكدقل) ما ابلاغلا ى١ 4ةنحملا روس (ميكملازيزملا 2031 ]- تناشكلنا انبرارفغاو) باذعب
 او>رب ناك نا ةنسحةوسا

 رركمث (رخ الامويلاوهللا
 ميهارباب ءاستالا ىلعش.لا

 اريرقت هموقومالسلاهيلع

 ءاجاذلو مهيلع ادكأتو

 هنال مسقلاب اردصم هب

 لدباو دك أتااىف ةياغلا
 ناكنل هلوق مل هلوقنم

 ىا هناوث ىا هللاو>رب

 هلوَش هبقعو هللاىشخي

 ضرعي ( لو نمو )
 رافكلالاوبو انما نع

 نع ( ىنففلاوه هللاناذ )

 قمسملا ( ديجلا ) قلخلا

 نم اعون كرتي لف دمعلا

 نم( هللا نهكلكلماامو)

 مث( ئشنه) هللاباذع

 لاقفنول ودب فيك مهملع
 كيلع)انيراي (انبر)اولوق
 كنلاو) انتو ( انلكوت
 كتعاط ىلا انلقا ( انينأ
 عجرملا ( ريصملاكيلاو )

 رافك ( اورفك نيذلل ) ةنيل ( ةنتف انلمحتال ١> انشزايأ ' !6 نبأ "17 اخ و 167. اولوق (انسر) ةرَح الاد
 (انكلرفغاو ) انيلع ةءارج كلذب مهديزتف لطابلاىلع نحنو قحلاىلع مهنا اوظيف انيلع مهطاسنال نولوقب ةكم
 (مكل ناك دقل 7 كب نمآ نا ةرصنلاب ( ميكحلا ) كب ندؤيال نا ةمقنلاب ( زيزعلا تنأ كنا انبراي (اننر) انبونذ
 اص ءادنقا ( ةنسح ةوسا ) نينموملانم هعم نيذلا لوق ىفو ميهاربا لوق ىف ( مهيف ) بطاح اي كل ناكدقل '

 نمو ميهاربا لاقام لثم بطاحاي تاق الهف توملادعب ثعبلاب ( رخ الامويلاو ) هللافاخم ( هللاوجر ناك ن) '

 ديما لاش وهلاعفىف دومحلا ( ديملا ) هقلخ نعودنع (ىنغلاوه هللاناذ ) هللا ءسمأ امع ضرعي (لوتبنمو) هبنمآ



 01 - زر ج00 ل ب 2
 0 سال

 4 ع

 .نيكرمشملا نم ممانرقا عيب و مهمانباو مها ةوادعىف نومؤملا دد_ثنو تاياآلا هده تازئااكو هبءاحالادبك تلا

 .ةكم لها نم ىاأ ( مهنم مئيداع نيذلا نيبو مكتب لج نا هللاىسع ) لاقف هفالخ ىلا لالا لوحتىف مهعمطا

 باعت مهني مَ و مهموق ملسأف مهتينمإ هللامهرفظا ةكم ع رسب الث نامياللل مهقفويناب ( ةدوم ) مككابرقا نم
 مام ىف جايحلل ةهيش قسالف ىللعلوا ىسع حاولا ضعب ىف نولوش ثيح كولملا تداع ىلع هللانم دعو ىسعو

 | نيذلا نع هللا كاهنيال ) 80345 ]5- نيكرشملانم ؟نورمشعلاو نماثلا ءزيلا) ملسا نا (م>ر روفغةللاو)

 ملو نيدلاىف مولئاق مل

 كدايد نم موبجر م
 مهومركت ( مهوربتنا

 نونئمؤملاىداعا وذختال ل زئام * د وم مهنم ميداع نيذلا نيب ومكتب لم ناهللا دع ِ

 ءايلوامهل اوراصو مه رثك !لتساذا زاو كلذب هللا مهدع وفمهنع اًؤربت ناكر رمشملا مهبراقا

 قبالولبقنممهتالاومىف مكم طرفا #ميحر روفغ هللاوؤ# كلذ ىلع# ربدقهللاو 9
 : - م 3| داو رولا ارد

 0 6-2 0 1 0 ءرج مهورب
 نيذلانم لدب * مهوربت نا 9” هلوقنال ءالؤه ةربمن كاهنسال ىا 6 كرا َن عواتاش نيذلانملدبلا

 ريدقتلاو لاكشالدبوهو
 اوطاشو 2 نيذلارب نع

 مهلا اوضفتو ( مهيلا

 ركب ىلأ تب ءاعا اهثان ىلع ةكرمشم تمدق ىزعءلا دبع تنب ةليتقنا ىور نيلداعلا

 كلذبنينمؤمادجو ةدش هللاملعو ةءاربلاو ةوادعلا مهل !ورهظاو ناكر رشملامهءابرقا || اذاومه وملظتال و طسقلاب

 ةكمرافكنم ىا * مهنم مجداع نيذلانيبو مكتيب لعجنا هللاىسعإ# ىلاهتةللالزئاف || قحىف ماظلا نع ىهن
 اناوخاو ءايلوامهل اوراصف مهنم نيثك ملسا ناب كلذ ىلاعت هللالعفف #4 ةدوم !قحىف فيكف ة كل رمشملا
 نيطسقملا بحب هللانا )

 ديلا لاشو هدحو نإ «محر ر ونغهللاو# مكتب ةدوملا لعج ىلع ىا * ريدق#للاو 9 نايفس وبا مهلنالو

 مهولئاق ملو نينمؤملا اوداسي مل نيذلا ةلصفف صخر مث ملساو مهنم باث نمل ىا مها (نعحلا نك
 رايد نم كوج ري ملو ندلاف مولتاقي مل نرذلا نع هللا كابنبال ف ىلاعت لاقف هباوث نم ليزجلا ىزجبو
 هللا نم ىبع ) هللا ىسع 0

 مكنيب لعجي نأ ) بجاو
 مفلاخ (بداع نذلانيبو
 لها نم (مهنمد ندلاىف

 ةلدص ةدوم ( (ةكق

 ىنلا جوزتف اجيوزتو
 ماسو هيلع هللا بص

 تنبةييبح ما ةكم جل ماع
 (.ذهز ىلع هن روهظب ( ريدق هللاو ) ملسو هيلع هللا ىلص هلل الوسر نيبو مهني ةلد ناك اذهف نايفس ىبا

 نامالا ىلع مهنم تام نمل ( محر ) للاب نمآ و رفكلا نم مهنم بان نا زواج .( روفغ هللاو )شيرق رافك

 ادحا اونيعي ملوةكم( كرايدز٠ كوجرخيملو نيدلاف ؟ولئاَش مل ) نيذلاةرصن وةلص نع ( نيذلا نعهللا مكابنيال )ةبوتلاو
 دسهعلا ءافوب مهني اولدعت (مهيلا اوطسقو ) مهورصنتو مهولصت نا ( مهوربت نا ) ةكم نم مكحارخا ىلع

 لاق نيلداعلا ىا ## نيطسقملابحب هللازا 9 ربلاو مهيلا ناسحالاب مهيف اولدعتو
 ملسو هيلع هللاىلص هللا لو_سر اوحلاص مهنا كلذو ةعازخ ىف تلزن سابع نبا

 ريبزلا نب هللادبع لاقو مهربىف هللا ص> رف ادحا هيلع اونيعيالو هولئاّشالنا ىلع

 الرمدق ىرتلا دبع تنب ةلشق ابهما نأ كلذو ركب ىبا تنب ءامتا .ىهو هماىف تلزن

 || © نيطسقملا بحي هللازا 8 لدعلا ىا طسقلاب مهيلا اوضفت 6 مهيلا اوطسقتو 9»

 | نوئمؤماىداع رافكلا ةوادع, نيئمؤملا هللاما املف هئايلواو هتعاط لها ىلا ىا

 ' ىا # مهيلا اوطسقتو 9 كولئتاشمل نيذلارب نع هللاكاْيال ىا 46 مهوربت نا

 | ةيده كنم لقاال ءاععا تلاقف ةكرشم ىقو امو اصرقو ابابض اياد ةنيدملا اهيلع

 | ىلاعت هتلازتاف هتلأسف ملسو هيلع هللاىلصأ هللا لوسر نذاتسا ىتح اب ىلع ىلخدتالو

 !|| او اص لدم ونبو ةيزخو رميوع نب لاله موق ةعازخ مهو دهعلا ءافوب نيلداعلا ( نيطسقملا بحب هللانا )

 | || مهتاص نع هللاهنيمل كلذإف هجارخا ىلع ادحا اونيعيالو ةكمنم هوجرْخي الو هولئاقبال نا ىلع ةيبيدحلاماع لبقىنلا



 لاق اهلضأفا يع صو ىلع تمدق [|
 مهربو مهتلص نع ىهن نيذلاةللاركذ مث ندلاىف كوتا مل نيذلا نع هللاكاهنيال اهيف ِ

 انوه كرايد نم وجر خاو نيدلا ف كواتاق نيذلا نع هللاك اهني امنا © ىلاعتلاقف

 *6 نوللاظلامه كتئاوأف مهلوت نمو مهولوتنا 9 ةكموكر شم مهو «مكجا رخاىلع |
 ةياالا © نهونجتماف تارجاهم تانمؤملا كءاحاذا اونمآ نيذلااهيأي لف ىلاعت هلوق # ||

 نب ةورعنع 200 ا
 طرتشا اهث ناك ذئمون ورمع نب ليهس بتاك امل لاق ملسو هيلع هللا لص هللال وسر َ

 ىلع ناكناو دحا انم كيأيال هنا ماسو هيلع هللاىلس ىبنلاىلع ورمع نب ليهس |
 كلذ الا لمهس ىباو كلذ نونمؤماهر 5 ويميبو ان تيلخو انيلا هنددرالا كسد | 1

 ا

]| 
 ا
 ا
1 

 السم ناك ناو هدملا كلتف هدرا .لماووا انح] وتاب م ورح |

 6 ل

 | نع للك اهتياما 8 تلزنف لوذدلاب اهل نذأت ملو اهليقترف ايادهب امهنع ةلاىضد |
 يك « مكجارخاىلع اويهاظو مرايدنم كوجرخاو نيدلاف كولتاق نيذلا ||

 كي رتك 4 مرا وتزا# نيجرُحخلا !وناعامهضعب ونينم وما جارخا ىف اوعسمهضعلناف أ أ
 ةنالولا مهمض ول * نوملاظلامه كئلواف مهلوتننم و # لاْسالا لدب نيذلانملدب

 # نهونحتماف تارجاهم تانمؤملا مءاجاذا اونمآ نيذلا اهياي 99 اهعضوم ريغف |

 ناميالاف نهناسا نهبولق ةقفاوم مكتظ ىلع باقياب نهوربتخاف ||
 اهيده ليقتناو اهلزنم اهلخدتنا ماسو هيلع هللاىلص هللالور اهرماف ةب الاءذه ||

 امأبنع' ىلاعت ناشر قيدضلا كب ىا ثنا ءاحخا وع( از اهلا نسحنو [هرلا

 0 0 ا دهعف ةكرشم 3 3 ىلع د تلاق |

 هللا لزئاو ةنيبع نبا لات لوز داز اهدلص عن

 باحكا نع نار ةمرخم نب روسملاو ناو ص عمس هنأ ريبزلا ن

 نب ليهس هيا ىلا لدنج ايا ذئموي درف كلذ ىلع ماسو هيلع هللا ىلد ىلا هيناكف
 تانمّؤلا تءاحو

 ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهنع نولاس اهاها ءاخ قاع ىو ذئموب ماسو هيلع

 تارجاهم تانمؤملا مءاجاذا نهيف هللالزنا ىتح اسهمجرب مث مهيلا اهعجري نأ
 نا ةشئاع ىتربخاف ةورع لاق نهل. نولحم مه الو ىلا نهناماب ملعا هللانهونحماف ]

 تانم ٌوملا كءاحاذا ىنلااهيالي ةياالا هذهب نهن#* ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر |

 اهللاق نهنم طرشلا اذهب ترقانش ةشئاع ِتلاق ةورع لاق ميحر روفغ هلوق ىلا
 ةا سمعا دب هدب ا هللاو اهملك اًمالك كتعباب دق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر | ا

 ا ملسوهيلع هللا ىلص هللال وسر ليقاسانع نبا لاقو هلوش الا نهعباب الو ةعب املا ىف طق

 | هدر ةكم لها نه هانانمنا ىلع ةكم 0 هطاص ةينيدحلاب ناك اذا ىتح اروتعم |

 عءاجاذا اونمآ نيذل اهباي) / تءاخل هيلع اوتو اباستك كلذب اوبتكو هيلا هودريمل هباحصانم ةكم ىانمو مهيلا ||
 ىنإ نم رفاسم اهحوز لبقاو باتكَلا غارف دعب ةلسم تيلسالا ثرحلا تنب ةعيبس

 ىلع اورهاظو ؟رايد نه أ ةئملاةروس) وجر خاونيدلاف 2 كا نرذلا نع هللا عل أ

 وهمه واوننا مكجا رخا

 مولتاق نيذلا نم لدب

 ةربمنع مكاهنبال ىنعلاو
 نع ماهنب امئاو ءالؤه
 (مهلوتبنمو) ءالٌؤهىلوت

 (نوملاظلامهكئلواذ) مكتم

 ريغ ىلولا اوعضو ثيح
 اوما نذلااهيااي), هعضوم
 امس ( تانمؤملا ؟كءاجاذا
 نهقطل تانمؤم نه

 نهن الوا ةداهشلا ةملكب

 نهناعا تال تاقراشم

 ( تارحاهم ) ناحمالاب

 لاخلا ىلع تاصن

 نهواّتاف ( نه وضم ان)

 بلغيل تارامالافرظنلاب
 نونامياقدص مكن ونظ ىلع

 اهناححسا سابع نبا نعو
 هللاالاهلاالنادهشا لوقتن ا

 هللال واسر اندم ناو

 (نيذلا نع هللا كاهنياما )
 ةولتاق ) نيذلا ةلص نع

 ةكم لهامهو ( نيدلاف
 (؟رايد نم كوجرخاو )
 (اورهاظو) ةكمنم

 ) مكجارخا ىلع () اونواع

 ( مهولوت نا ) ةكم نم
 (مهلوتينمو) مهواصتنا

 ةرصلاو نوعلا ىف

 ( نوملاظلامه كئلواف )

 مف ال نوراضلا

 هللا تارقملا ( تاْمْؤملا

 نتئج اذامل نهوفلحتساو نهولأ_لاف ( نهونحتاف ) ةئيدملا ىلا وا ةيبيدحلا ىلا ةكم نم ( تارجاهم )
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 ) 0 رم 7 ا ةقيقح هللادنعو ةقيقح كلذ نوملعتال نهلاوحامثزد ناو مكئاف مكتم ( نهناعيب ملعا هّللا)

 "5 ىغش امو:بلاغلانظلا ناب نْدوِبالعنظلا ةيعسشو تارامالاروهظب بلاغلا نظلاوه ومكتفاطهغابت ىذلا ملعلا (تائمؤم

 (رافكلاىلا نهوعجرتالف) ملع هب كل سيلام فقتالو هلوقيف لخاد ريغ هبحاصو ملعلا رت راج سايقلا هيلا
 .ىا(نهلنولمي مهالومها لح ندال) <54 4 ر*- نيكرسشملا ؟نورشعلاو نماثلاءزجلا7 نهجاوزاىلانهودرتالف
 || ىذلاملعلا 6تانمؤ.نهومنلعنافإل# نهبولقىفام ىلع علطملاهناف ©ن هناي لعاةنلاإ» || كرعشتلاوةنمؤا ا نيب لحال
 ماعلاكمنإب اناذيا اعءاعم امناو تارامالا روهظو فلاب بلاغلا نظلا وهو هليضحت كتكمب ا الا عوق
 هلؤقل ةرفكلا نهجاوزاىلا ىا 0 رافكلاىلا نهوعج رئالف 9 هن لمعلا بو>وىف مموت ا و) ةلساهجورخم
 لوصحل لوالاوا ةغلانملاو ةقباطملل ربركتلاو # نها نولحي مهالو مهل لح نهالإلا اردو 01و ااه
 روهملا نم نهبلا اوعفدام 0 اوقفناام هوا و 0 فانئتسالا نع عنملل ناثلاو* ةقرفلا يي لثم نهجاوزا
 نهدر هيلع رذعت الك اندر مكم انءاحنم نا ىلع ىرح ةيدحلا حصن ال كلذو 5 روهملا نم نولا

 000 | لآ ةذاصلا هلع هلا ىوزاذا :نهروفم در همزل .هنع ىفنلا دوروا هيلا 8 دعب 9
 ىلع ددرا هماي لاقف رفاك وهو اهبلطف بهارلا نب قبص وه لقو موزخم لع 0

 دعب ف1 باتكلا ةيط هذهو انم كانانم انيلع درتنا تطرش دق كناف ىنأما || رقتسمب (نهناجياب ماعاهللا)
 ىلا رفكلاراد نه ىا تارجاهع٠ تانمؤملا ؟ءاحاذا اونمآ نيذلااهيااي للالزأف | ناف) ناجالاىلع نهبولق
 جوز ضعب نم تجرذام فاست نا اهناحتما سابع نبا لاق نهوتماف مالسلاراد | © تانمؤم نهومتلع
 (ندهوعج رئالف) ناحممالاب

 (رافكلاىلا) نهودرتال

 رافكلا نهجاوزا ىلا

 تانمؤملا ىنعي ) نهال (

 نهجاوزال ( مهللح )

 ىنعي ( مهالو ) رافكلا
 ( نيانواحي) رافكلا
 لحنال لوش تانمؤملل

 ةرفاك الو رفاكل ةنمؤم

 (اوقفناام مهو و) نمؤل

 اوقفناامنهجاوزااوطعا
 تل ريل نك نيلع

 ةغرالا ت>رخامو ايند ساقلا الو هتثدحا ثدحلالو ضرا ىلا ضرانع ةبغرالو
 اهدرب مل كلذ ىلع تفاح اذاف مبسو هيلع هللاىدص هلوسرلو هللابحو مالسالا يف
 اهجوز ىطعاو اهدرب مل تفلخ ةعيبس ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر فاحعساق
 نيذلااهنااي هلِوش دارملا نورسفا|لاق باط+لانبرمع اهحوزتف اهيلع قفئاامو اهره

 ناكف هسفنب نهئاحمما ىلوت ىذلاوه هنال ماسو هيلع هللاىبص هللالوسر اونما
 ءاح نم دريو نهروهم نه>حاوزا ىطعيو نان الرع ءاسنلا نم هءاح نم كسع

 ليقف امومعوا اظفل ةندهلادقعف ءاسنلادر لخد له ءالعلافلتحاو لاجرلا نم

 عنمو دقعلانم نهدر ىلاعت هللاغسف احيرص اظفل ةندهلادقعيف نهدر طرش ناكدق
 اح رصاظفل دقعلا ىف نهدر طرشي مل ليقو دقعلا ىف ناك ام ىلع لاحرلا ىف هاّشاو هنم

 ىلاعت هللا نيبف لاحرلا ىلعو ءاسنلا ىلع هلاقشال مومعلا .ىهاظ ناكف دهعلا قلطا امئاو

 6# نهناجيب ملعا هلال مكلف لاجرلانيب و نهنيب قرفو دقعلاءومع نم نهجورخ
 نهومجر تالف تانمؤم نهومتلع ناف * نهناعاب ملعا هللاو مكل ناحيمالا اذه ىا

 نهودرت الف ناميالاب نررقا اذا ىا © نين واحي مهالو مهالح نهال رافكلاىلا 0
 نيلعىا##اوقفناامل# نهجاوزاىندب# مهونا و## رفاكل ةنم وم جامل هللا نال رافكلا ىلا 1 - مليا

 (ن.) هيلع للابد ىلا ىطعاف اهلطىف رفاسم اهجوز ءاجو ةلسم ةيبيدحلا ماع مالسلا هيلع ىننلاىلا

 أ لحد نم نالع ةيالا ءذه لبق ةيبيدملامام ةكم لها مالسلا هيلع ىبنل اصدق ناكو اهرهم اهجوزل ماسو
 اهرهمنودؤتو مكل ىهف مكسدف انما تاخد ةأسعا اعاو مكبلا دروهف اننيدفف مكم لخدنمو ميلوهنمكسديف

 ةعيبس رهم ماسو هيلعهللا لس ىبنلا ىطعا كلذإف اهجوزولا اه رهم ىد ؤنفاننيد ىف تلخ د مكنم ةأصاامياو اهجوز ىلا
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 لحال ةلبسملا نالا ءاسنلاىفال لاحرلا ىف كلذ نا ناس ة هن . الاوت هللا ل زئاف مهم انمؤم ءاح نه ةكيلها 1 : نأ

 جوزتىف حاملا مهنع ىتنمث ( نهوحكنت نا مكيلع حانجالو ) لوالا مكحلا ةيالا هذه تنحف ليقو رفاكلل
 رجارهملانال نهروه.ىا (ةنملاةروس) (نهروجا نهومتيلا <22 7546 رذ- اذا ) تارحاهملا ءالؤه

 «هنع يو

1 

 ا 1

 ىوزخلا رفاسم اهجوز للقاف ةلسم ةيلسالا ثراحلا تن ةعيبس هنءاحذا ةسيدخلاب |||

 اهجوز ىطعاذ تفلش ملسو هيلع ىلاعتّللا لص هللال وسر اهفلختساف تلتف اهل ايلاط
 ناف © نهوحكت نا مكيلع حانجالو ف هنع ىلاعت هللاىضر رمع اهجوزتو قفناام

 طرش © نهروجا نهوقيت [اذا © رافكلا نهجاوزا نيبو نيني لاج مالسالا ||
 اوكسمتالو 9 رهملا ماقم موعبال نهحاوزا ىطعاامزاب اناذيا نهحاكتىف رهملا ءاتيا ||

 ىمنن دارملاو ةئصع عمج بيسو دقع نم ”تارفاكلا هب مصتعلاع # رفاوكلا مصعب

 اواثساو## ديدشتلاب اوكسمتالو نايرصبلا ارق تاكربشلا حاكن ىلع 0
 روهمنم © اوقفناام اولئسيلو # رافكلاب تاقحاللامكئاسن روهمنم #2 متقفناام |||

 © نهروجأن هومتينا اذا نهوعكتت نا مكيلعانجال ول نهيلا هوعفد ىذلار هملانم
 مالسالاراد ىلا برحلاراد نم تارجاهملاحاكت نيلسملل هللاحابا نهروهم ىأ

 نهحاوزا نيبو نهنيب قرف مالسالانال برحطارادف رافك جاوزا نهل ناكذاو |!
 هتجوز ىهف اهتدع ءاضقنا لبق جوزلاماساناف مدع ءاضقناب ةقرفلاتعقوو رافكلا ||

 هق رفلا عقت ةفيحونالاقو دمحاو ىيفاشلاو كلامو دعس نب ثالاو ىعازوالا لاق هو |[

 دقعلا ند هبمصتعاأم ىو ةعمع عج 7 رفا وكلا مصعب اوكسمالو 3 نرادلاف التحاب ا

 هلتناكناو ىلاعت هللا ل وش تاك رشملاحاكت ىلع ماقملا نع نينمؤملا ىلاعت هللاىهن ببسلاو ظ

 تازنام ىرهزلالاق امهنيب ةيجوزلا ةمصع تعطقنا دقف اه دتعيالف ةككب ةرفاك ةأ ما ا

 ةيما ىلا تلي ةسرق نايك امن كب اتناك نيت صا باطخلا نب رمح قلط ة هب . الامذه

 موثلك ما ىرذالاو ةكمب امهك رش ىلع اهو نايفس ىبا نب ةيواعم اهحوزف ةريغملانبا
 ةفاذح نب مهج وبا اهجوزتف هللادببع هنا ما هو ةيعازخلا لورد نب ورمع تن

 3 باطملادبع ن. ثرألا نب ة ةعسر تش ىورا تناكو امهكرش ىلع اهو مغنبإا

 ا مالسالاق رفف اهموق نبدىلع 2 تهو ةلط رحئاهف هللا ديبع ن ةلط َ

 تنب بنيز تناكو ىءشلالاق ةيمانإ صاعلا نب ديعسن,دلامالسالاىف هدعب اهجوزتف ||
 تقططو تردحاهو تلساف عيد نب صاعلاىبا ة اسما ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ||

 هيلع اهدرف ملساف ةئيدملا ىتامث اكرمشم ةكمب صاعلاوبا ماقاو محو هيلع هللاىلص ىنلاب
 ىنعي © متنا ام 9 نونموملااهيا ىا # اولئساو ممسو هيلع هللا ىلص هللالوسر [!
 نم اهوعنم اذا رهملانم متقفناام اوبلطاف ةدئرم نيك رمش اا مكتم ةارما تقل نا ||

 كوتا مإط كرهجاوزأ تقلل نيذلانيكرسشملا ىنعي #4 اولئسيلو © مهنم اهجوزت

 ةفينحوبا متحأ هيو عضبلا
 ةدعال نا ىلع هنعهللاىضر

 (اوكسمتالو) ةرجاهملاىلع

 مصعل) ىرصل اوكسمنالو

 الا, ( نفاوكلا

 داقع نه هب مصتمإ|م

 ةرفاكع مر فا وكلاوسييسو

 برحلا راد تش ىتلا هو

 برحلا رادب تقحل وا

 .؛ مب نكمال ىا ةدنص

 هقلع الو ةمصع نهسو

 ساس.ع نبا لاق ةيحوز

 هلتن اكن م امهنعهللاىضر

 الف ةكك ةرفاك 21 سما

 نال هاسن نه اه ندتعي

 عطق نيرادلا فالتخا
 اولئساو 0( ةكف اممصع |

 , روسجم ند ) متقْه اام

 تاقح الللا مكجاوزا

 اهجوزت نم رافكلاب
 نم( اوقشأام اولئسلو)

 (حانجالو)رفاسماهجوزل

 رمشعماب ( مكيلع) جرحال
 (نه وكت نا) نينمؤملا

 ثالللا ىنعي نهوج وزنا

 رافكلا نم مكسد ىف ناخد

 نهوّيطعا (نو وهنا اذا)

 ةدعالو ةعصع نو ء.اهحوز نيب و اهئيام مطقنادقف فاك اهَحورو نسا أسما اعا لوش نهروهم ( ن نهدوِجتا )|

 رفاوكلادعب اوذخأن ال ( رفا وكسلا مصعب اكتمال )' كاريكا ذا جوزت نا اهازاحو رفاكلااهج وزن اهيلع ٠

 اولئساو) مكجاوزانه اهب اودتمتالو ةمصعلا نه ن ءؤملااهجوز نيبو اهنيبام عطقنادقف هللب ترفك : 1 سماامجبا لوَش

 (اوقفنأام) مكم اوبلطيل (اولئسيلو) مهنيدفناخدنا م كجاوزا ىلع متقفناام ةكم لها نم اويلطا لوس نضال



 لل

 تقتائسما مالك مس مكي الا هذه ف ركذا «عيمج ىا ) هللاركح كلذ ) انم اهجوزت نم تارجاهملا مماسن روهه

 ا مكحلا لمجوا هللادمكحب ىا -9]420547- ريغلا ف ذح نو رسشعلاو نماثلاءزيخلا» ىلع هللا كح نملاحوا

 خوسفم وهو ةغلابملا ىلع

 انمالا زها لاؤس قي

 ميللع هللاو ) مهنم الو

 ن٠ 'ئىث مكتافزاو ميكح

 ( رافكلا ىلا مكجاوزأ
 نهنم دحا تلفنا ناو

 ةءارقىف وهو رافكلاوىلا

 هنع هللا ضر دوعسم نا

 مهوبصاف (ميقاعف) دحا

 ىتح ةبوقعب لاتقلاىف
 نيذلااوث اف)جاجزلا نع مف
 لثم م-هجا وزا تبهذ

 نيلسملا اوطءاذ (اوقفنأام
 ماحوز تدنرا نيذلا

 روهم برألا رادبنقحلو

 : ةينخلا هذه نم مهماحوز

 نارهملانممهجاوزا ىلع

 اذهىلعو مكتيدف ناخد

 هيلعهللا ىلص ىلا مهملاص

 مهضعلإ اودؤي نا ماسو

 مهئاسن روه»ه ضع ىلإ

 مكذ)ن رفك وأ نلس[نآ

 هللا ةضيرف ( هللا مكح

 لهانيبو ( مشب محم

 مكحالصب (ميلعتلل 0ك

 متي حا يع
 دخل واسم الا هده

 مكتاف ناو ) ىلا عاججالإ
 لوَش (مكجاوزانم ئش

 ند ةدحاو تعحر نا

 (اون اذ) ودعلانممتففف ( متقاعف ) قاثبملاو دهملا مهثيبو مكتيب سيل (رافكلاى لا ) مكجاوزا

 مكي »ف ةبالا ىف ركذام عيمج ىنعي # هللا مكح ميلذ# تارجاهلا مهجاوزا

 ةقلابملا يلع اكاح مكحلا لعجوا ريعغلا فذح ىلع مكحلانم لاحوا فانيتسا © مكتب
 تلفناو مكقبسناو ** مكتافناو #9 هتمكح هيضتقتام عرشب * مكح ملع للاو 9
 هعقوم ئث عاسشاو هب ئرقدقو مكجاوزانم دحا 6 مكجاوزان شا مكتم
 مكئبقع تءاخ 6 متقامف رافكلاىلا## نهروهمنم ءوثؤا ميمعتلا ىف ةغلابملاو ريقحتلا

 ءاداو ةران كئلوا ءاسن روهم ءالؤه ءاداب مكحلا هبش رهملا ءادا نم مكتبون ىا

 هريغو بوكرلا ىف بقاعتي اك هيف نوبقاعتب ىماب ىرخا ءالؤه ءاسن روهم كئاوا
 اهجوز هوتؤنالو ةرداهملارهمنم 4 اوقفنااملثم مهحاوزاتيهذ نيذلااوت اذ

 تارفرئاركلارهم اودؤينا. نوكرسملا ىبا ةمدقتملا ةيالاتلزنامل هنا ىؤر. رفاكلا
 لاق * ميكح ميلع هللاو مكتب مكحب هللامكح مكلذ 98 كتم اهجوزت نم رهملا نم
 نيبو ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نيب ناك ىذلا دهعلاو ةندهلاالوإاو ىرهزلا

 دهعلال بق تالبسملا نم ءاح نمي عنص كلذكو قادصلادرب ملو ءاسنلا كسمال شيرق
 .تاقفن ءادانم هباورماام اوداو ىلاعت هللامكحم نونمؤملارقا ةي الاءذه تلزن الف
 تاسقفن ءادا نم ىما ايف هللامكحب اورّش نا نوكرسشملا ىباو مهئاسن ىلع نيكرمشملا

 مكجاوزا نم 'ىش 9 نونمؤملا اهيا © مكتافناو #9 لجورنع هللالزناف نيملسملا
 متيصاو متمنفف متوززغ هاسنعم 6 متقاعف © تادترم مهب نقم ىا 4 رافكلاولا
 نيذلا اون اف 9 مكل ةبقاعلا تناكو مترهظ هانعم ليقو ةمينغلاىهو ىقع رافكلا نم

 تبهذ نيذلا اوطعا هانعم © اوقفنا ام لثم  رافكلاىلا ىا * مهحاوزا تبهذ
 تراسص ىتلا متانفلا نم اهيلع اوقفناام لثم تادترم رافكلاىلا مكتم مهجاوزا

 نيرجاهملانينمؤملا ءاسن نم نيكرشلاب قل سابعنبا لاق رافكلالاوءانم مكيدياىف
 ةمطافو ىرهفلا دادش نب ضايع تحت تناكو نايفس ىبا تنب مكحلا ما ةوسن تس
 رم دارا املف باطلا نب رمع تحن تناكو ةللس ما تا ةريغملان, ةيما ىلا تنب

 تشب ةنعو را نب نساعش م ةيقع تب عوربو تدنراو تبا رجاهن نا

 ماسشه نب لهج ىبا تب دنهو دودنع نب ورمع اهحوزتو ةلضن نب زيزعلاددع

 نهلكف باطخلان. رمعت تناكو موثلك ماو لثاوز: صاعلا نب ماشهت حن .تناكو

 مهلاسن روهم نهجحاوزا ملسو هيلع هللا ىله هللالوسر ىطعاف مالسالا ن + نعجر

 اجاونأك له اهحوزولا ءاسنلا نم تلسانم رهم درىف لوقلا فاتْحاو ةمينغلا نم

 نالوق هنفال ما ءاسنلادر ىلع عقو ناك له يصلان ا ةلكسسلاهذه لصاو ابودئموا
 هتددرالادحا انم كيتابال هنا ىور امل اعيمج ءاسنلاو لاحرلادر ىلع عقو هنا اهدحا
 اذه ىلعف رافكلا ىلا نهوعج تالف ىلاعت هلوقب اخوسنم ءاسنلا درىف مكحلاراص مث

 («ناك )

 ةينغلاو رهملا نم نهيلع (اوقفناام لثم ) رافكلا ىلا مهجاوزا تعجر ( مهجاوزا تبهذ نبذلا) اوطع :



 تب ا داو
- 

 ةينعلا نم تئاقلا لدي اون اف ةينغلا ىه ىبتع رافكلا نم متبصاف مككافنا هانعم لبقو َ
 8 هنم ىوقتلا ىضتقي هب ناميالا ناذ © نونمؤم هب تا ىذلا هللا اواو ف
 هناف حتفلاءوي تلزن © ايش هللاب نكرسشيالزا ىل# كنعبابي تانمؤملا كءاجاذا ىنلا ||
 الو نينزيالو نقرسيالو# ءاسنلاةعينفذخااجرلاةمس نم عرفا! مالسلا والاهل ا

 نهلح راو نهي دبانيب هسرتش ناتهس نيتايالو © تانبلا و ديرب * نعدالوانلتمب || ا

 ىلغنع ىور هنال ءاسنلادر ىلع عقب مل صلانإ ىتاثلا لوقلاو ابجاو رهملادد ناك |إلا
 ىخحنال لجرلانال كلذو هتددرالا كبد ىلع ناك ناو لخر انم كنتأبال لاق هلا

 اهيلع نمؤبال هناو اهايا كرسشملا ةياصا نم ةأرملا ىلع ىشخام درلاىف ةنتفلانم هيلع

 ىتخمالو هيلع باقلاةنين أمطو نامئالا ةلك راضاو ةيروتلا عم رفكلا ةلك راهظاب
 هنا ىف اوفلت>او ايودنم رهملا ناك اذه ىلعف ةيقتلا هتنادهو هتوقل لحزلا ىلع كلذ

 بجمال موق لاسقف رافكلا ةدقاعمىف طرش اذا لاملادرىف مويلا هب لمعلا بحي له

 ةخوسنمربغ ةب الاموق لاقو ةذاتقو كلياجتو ءاظعأ تو ةئع سقم ةناذلا نا اومعزو

 كءاحاذاىنلااهيأ اي نونمؤم همأ ىذلاةللاوقتاو #9 ىلاعت هلوق # اوقفنااممهيلع دريو 3

 ةكم ملسو هيلع هللا ىل هللالوسر تف امل نورسفللالاق ةيالا ©« كباب تائمؤملا

 لفسا باطلا نب رمعو هتعباس ءاسنلا هنا افصلا ىلع وهو لاحرلا ةعس نم غرفو

 نه افوذ ءاسنلا عم ةركتنم ةبقنتم نابفس ىنا ةأرما ةبتع تنب دنهو هنع نهفليب هنم

 نهعيإلا ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاققف اهفرعينا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 دح انفهنللا هاذ كافر اينو يحفل نقر < اع قلب نكرشيالاا لع

 مالسالا ىلع ذئموي لاحرلا عباب دق ناكو لاجرلا ىلع هتذخا 4 كاننآرام !سما انيلع

 نايفسابا نا دنهتلاقف # نقرسيالو ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلالاقف طقف داهجلاو

 نايفس ونا لاف ال ما ىللحنا ىردا الف تانه هلام نم تبصا ىناو حيحش لحجر

 ملسو هيلع هللاىل» ىلا كحضف لالح وهو ريغ اهفو ىغم اهف ئثنم تبصاام
 كنع هللافع فلس امع فعاف معن تلاق ة ةمقع تش دنهل كناو اهل لاقف اهفرعو

 © نهدالو ا ناتقبالو # لاقف ةرملا ىنزتوا دنه تلاقف © نينزبالو # لاقف

 هيلع هللا ىلص هللا لو سر مسنو قلتسا ىتح رمع كرعضف ردب موب لك دق نايففس

 , هللاو دنه تلاقف 00 نهد. ١ نيب هسرتش ناتيب نيتأي الو 8 ملسو

 : رفكلا نم جرخلا ىلا اهتياده ةلقو اهبلق فعضل اهيلع تهركاو تفوذ اذا ةدرلا

ظنح اهنبا ناكو ملعا مهو متاف ارابك مهومتلتقو اراغص مهانيبر دنه تلاقف
 / ىبانب ةل

 لاحوه (كنعيابي تانمؤنلا كءاجاذا ىنلااهيأي ) اًضيا خوسنم مكحلا اذهلبقو (نونم قم هب + متأ ىذلا لا وقناو)
 نمدبا نيب يا نيتأيالو) تانلا داودير (نهدالوأ نانقيالو نين زبالو نق رسال وأي شهلا نكرشبال أى لع) 1 ٠

 ناتهبلابىنككنمىداووه (ةنلاو ر روس اهِحوزالوقتفدوأو ملا 445410 طقتلت ةأرملا تناك( نهلج راو ١ ٠

 اهياحرو اهيدب نيب ىرتفملا
 هقصلت ىذلادلولا نع

 اهنطبنال ابذك اهحوزب

 نيديلانيب هيف هلمحت ىذلا
 نيب ههدلت ىذلااهجرفو

 ( هللا اوقتاو) سلا لبق
 مما ايف هللا اوشخا

 (نوئمؤم ه متاىذلا 0

 نه عيمجو نوفدصم

 نينم وا ءاسن نم تدنرا

 نا مي ةوسن تس

 باطلا نب رمع ءاسن نم

 تنب موثلكماو ةلسما

 تنب مكسحلا ماو لورج
 ذابعتتمم تناك نايفس ا
 ةمطافوئرهفلا دادشن

 ةريغملا نب ةيما ىلا تنب
 تناك ةبقع تب عوربو
 نه. ناقع نب نياعش: تيم

 تنب ةدبعو موزخم ى
 ةل_ضف نب ىزعلادبع
 دود.عنب ورمع اهجوزو

 لتسهج :ىبا:تنبإ دشنعو
 مشاه تحن تناك ماشه ن

 ىعهلسلا ل تاو ف ضصاعلا نت

 ىلص هللال وسر مهاطعاف

 مهماسن رهم مثسو هيلع هللا

 ( ىنلا اهياي ) ةينغلا نم
 كءاح اذا ) ادمم ىن

 مانصالا نم ( بش هللا نكرشيال نا ىلع ) كتطراشيب ( كنياس ) ةكم حت دعب ةكم هله ءاطن ( تانمؤملا

 ءامحانهتانس نفدد: الو (نهدالوا نلتشالو) اءزلا نلاحسلالو ( نينزبالو )نالحسللالو (نقرسيالو) كلذ نللاحسلالو

 (نهلجراو نهيدبا نيب ) هنعضيو جوزلا ىلع (هنيرتش ) انزلا نم دلوب نجح الو (ناتهس نيتايالو ) كلذ نلاعسلالو



 ىف كنيصعي الو) نيلجرلا
 هلوسروةللاةعاط(فورعم

 نهميابف )

 كنم وه اهجوزا لوقتل

 كنصعيالو ) هندلو اناو

 ام عيمج ىف( فو رعمىف

 كرت نم ن هاهنتو نه سمأت

 قيزئورءعشلازجوحونلا
 هوحولا شمحو باذثلا
 قاحو بوبجلا قشو
 3 نولي الناو سؤرلا

 نورفاسيال ناو بيرغ
 نم لقاوا مايا ةثالثا رفس
 مرع ىذريغ عم كلذ

 اذه ىلع ( نهعياشض ) نهنم

 اذ-ه ىلع نهطراشف

 هه 74 1
 | ١ع ها

 | 1 0 2 ا اهم نهصأت ةح © فقورعم ف كنضعبالو
 000 للا شامل ةويصال هلا لعاهيننت هبالا ضأيألا ملسو هيلع ىلاعت ها لس
 (/' 220 ءابشالا هذهب ءافولاىلع باوثلا نام كنيياباذا ©« نهمبابف 8 قلاخلا

 | © فورعم ىف كتيصعيالو 88 قالخالامراكمو دشرلابالا انممأتامو عبقل ناتيبلا نا
 دخا ام سدا ما ىثىف كصعن نا انسفناىفو اذه انسلحم انسلحام دزه تلاقف

 ةعبسو ةئامعبرا تاعيابملا نه ىصحانه ةلمخو ىزوجلا نبا لاق ةعببلانم نهيلع
 ةثّئاع نع ( ق ]ل مالكلاب نهعياب امتاو ةأرما ةعيبلاف حناصيملو ةأرصا نوسخو
 مالكلاب ءايسلا عباس ملسو هيلع هللا لص هللالوسر ناك تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر دب تسسم امو ايش هللاب نكرمشيالنا ىلع ةي.الاءذهب
 تائلاداو هيدادا نهدالوا ناتّشال و ىلاعتهلوقف هب الاريسفت اماو هاهكلعال أسما كنا

 هنيرتف ناتمب نيتأبالو دلولا لتقنم عون لكف ماعوه مث ةيلهاجلا لها هلعفيناك ىذلا
 طقتات تناك ةارملان|كلذو هدلوريغ اهجوزب ةارملاقللالىنعي نهاحراونهيدبا نيب

 هنم دارما سياو ىزتفملا ناتهلا وه اذهف كنم ىدلو اذه اهجوزل لوقتف دولوللا
 0000001 | دبا نيب ىنمو مرك د مدقت دق هنع ىهنلانال انزلا نع نييمن
 ١ نهانا الك فاكافو رعمىفكنيصعبالو اهيلجرو اهيدي نيب طقس مالا هتعضو اذا
 ١ ١ ىهللاوه ليقو دشر هيف مالكو هللاةعاط قفاو ىما لكىف لبقو هنع نهاهنتوا هب

 ( ]| ثدحت الناو هحولا شمحو هفتنورعشلا قلحو بالا قيزمّوليولاب ءاطدلاوحونلا نع

 || لاق مرح ىذ ريغ عم رفاستالو مرح ىذ ريغ لجرب ولختالو بناحالا لاجرلاةأرملا
 هجرخاءاسلا لع هللاهط رش 5 طرشوه اا فورعءمىف كئشصءيالو هلوقىف سابع نإ

 الع ًأرقف ملسو هيلع للايص هللا ل وسر انعياب تلاق ةيطع ما نع ( ق ) ىراغلا

 ةنالف تلاقف اهدب انم العا تضيقف ةحاسلا نع اناهنو اش هللاب نك رشي النا

 م م تقلطناف اش سو هيلع هللا لص ىبنلا اهللاق اف امزجحا نا ديرا اناف ىتدعسا

 مسوهيلع هللا لص هللال وسر نا هنع هللاىضر دوءسم نبانع « قر اهعياف تعجر

 نب ديسا نع 8 ةياهاجلاىوعدب اعدو بويجلاقشو دودخلا برضنم انم سبل لاق
 لتأو هلع هللالص هللالوسر ائيلع دخا اف ناك تلاق تاعبابملانم أيما نع ديسا
 الو اليو وعدنالو اهجو شمخت النا هيف هيصمنالنا انيلع ذذنا ىذلا ىفورعملانم

 هللالوسر نا هنع هللاوضر سنا نع © دوادوبا ه>رخا ارعش رشتنالواسح قشن
 |١ || ءاسن هللالوسراي ناقف نحب ال نا نهعياب نيح ءاسنلا ىلع ذخا ملسو هيلع هللا نص

 1| || مالسالا ىف داعسا ال لتسوهيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف نهدعسنف ةيلهاجلا ىف انتدعسا
 1| || ىلص هللال وسر لاق لاق هنعهللاىضر ىرءشالا كلام ىبا نع م2 قاسنلاهجرذا

 نارطقن م لابرس اهيلعو ةمايقلاءوب موقتاهتوم لبق بتن ملاذا ةحئانلا ملسو هيلع هللا
 .[| || هللاىلص هللالوسر نعل لاق هنع هللاىضر ىردخلا ديعسيبانعو #برحنم عردو
 أ || اذا ىني * نيعيابف 9 ىلاعت هلوقو © دواد وبا هجرخا ةمهسملاو ةحئانلا لسو هيلع

 (كشبابرل



 لحر نإيفستم انا نا دنه تلاقف . 0 5 /| هيلع لاقذ ايشلاب ١

 قزتوا تلاقف نينزيالو لاعقف كنع هللاافعلاق تا ا 31

 0 0 اونما نيذلا اهيا اي حر روفعةللانا هللانولرفغتساوإ»
 نولصاوب اوناك نولشسمل ! ءارقف ضعىفتلزن اهناىورذا دوهيلاوا رافكلاةماع ىنعي"
 طظحالهنامهلعلوا اهب مهرفكل # ةرخ الان ءاوسئيدق #9 مهران اوبيصيلد هبا |[
 تاي الاب دب ّوملا ةاروتلاف توعنملا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد لودسرلا مه دانعل اهف لا

 ىلعو مهنم ريخ مهلانيوا اوباثيوا اودي 6 ر دك باكا ن. رافكلا سسك ١
 هيلع ىلا نع * مهنا رفكلاناىلع ةلالدلل ريعغلا عضوم هيف ىهاظلا عضو لوالا |

 ةع*أ نع 7 و هللانا هللا نهل رفغتساو و نهغيابف طو رشلاهذه ىلع كنا

 نكعطتسا يف انا لاقف ةوسن ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر تعباب تلاق ةيقر تن

 ىنعي نايفس لاق انياب هللا لوسرايتلق انسفنإب انم انب محرا هلوسرو هللا انلق نّعطاو
 :دحاوءازمال عل رعك كاما ان لزت اك طسودياع هللاىلص هللا ل وسر لاقف انغاض أ
 ال اونما نيذلااهيااي 8 ىلاعت هلوق * عم نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخا ||

 اوناك نيلسملاءارقف نم اساننا كلذو دوهيلانم ىنعي مهيلع هللابضغ اهوق اداوت |
 هللامهاهنف مهرامث نم نوبيصيف كلذب مهبلا نولصوتب_نإ نيلسملازاخاب هوهيلا نوربخم |
 هللا ىلص ادم اوفرع مهنا كلذو دوهللاىعب 04 ةَرَح .:الا نه اود كلذ نع

 مهل نوكينا ن هماودكف هن اويذكف لسو هي هيلع هللا لص هللال وسر هناو لسو هيلع

 نيذلا سني اك ىنعي ©« روبقلا باحانم رافكلاسئب اك ةرد الاف ريخنوا باو
 نا كلذو ةرخ الاىف باوث مهل نوكي نان« روبقلاف اوراسدو رفكلاىلع اوتاه ا

 نم رافكلا سني ام هانعم ليقو ىلاعت هللاةمحر نم اوسبا مهروبق اولخد اذا راق راقكلا

 6س ؟؟ اخ و اق نا « دوبقلا باختا نم )ل

 مهياع هللا طخ ( مهيلع هللابضغ اموق) مثسو هيلع هللاىلص دخرب

4 

 ندا سسلا |'

 هال ودخو نا ىوزو افتتاام قفوش (محر) كفلشاا قعر ( رومَع هانا 0 ىضم امع ( 3 !

 هنم لفغسا دعاق رمعو افصلا ىلع وهو ءاسنلا ةعس ىف دا لاخرلا ةعيب نم عم غرفأل رتسو هيله

 هيلع هللاىلص هللالوسر نءافوخ ةركشت ةستقتم ١ ناقش ىف ءآيعا ةق كليا اددهو ةيغ نيل كا :

 نك رشي ال نا ىلع ءاسنلا 1 ًايش هللا 4 رمشتال ناىلع نكعيابا مالسلاهيلعلاقف ةزمح تعّتص امل اهف رعن نارتو
 لاقف تانه هلام نم تبصا ىناو ح

 فععاف معن تلاق دنهل كنا اهل 3 اهفلعو لس

 نالتشالو لاقف ةرخلا

 رم ك خف ردب موي لتقدقةلظاح 4 ةزجتملا روس ) اهنبا ناكو لعا 2549 ؛ رهو متاذ اراك مهتلتقو ا

 ضار تلاقف نهدالوا

 لوسر مس دن و قلمسا ْىح

 لاف اال

 تلاقف ناتهس ناتأي الو

 يبق سعال ناتهلا نا هللاو

 مراكهودشرلابالاا صانامو
 كنيصعب ال و لاف قالخالا

 كلو تاق فاورتماف

 ىو اذه انسلحم انسلجام
 ءوثىف كيصعن نا انسفنا
 ةعاط نا ىلا ريثي وهو
 رك_للاىف .بجن ال ةالولا
 ال اونمآ نذلا اهيا )

 هللابضغ اموق اول 5

 اع ةروسلا من مج )2م

 نوك ربثلا مه لق هن 4 1

 (ةرْخ الا نم اوسشيدق (

 نورك مهنال اهباوثن م
 ( رافكلاسئياك ) ثعبلا
 عضو هنا الا آودشاك ىا

 ريوقلا عضوم صهاظلا

 روبقلاف مه نيذلا مهفالسا سني اكوا مهيلا اوعجري

 ظح مهل ووك قا نه او دق مهيلع اروضغم اموق اولونال ىا دوهلا , م لبقو مهفلسك ٠ الؤه ىا ةرخ آلا نم

 مهانومنمرافكلا سناك ةاروتلاىف توعنملالوسرلاهلا نولي مهو ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر معدانعل ةرذ -الاىف

 ( .-ر) ةلهاجلاف نهنمناكامب ةكم 3 دعب زواجه ( روفغ هللانا ) ةيلهالا ف نهنم ناك ايف ( هللا نهار فغتساو (

 ءاشقاو ةرصنلاو نوعلاىف ( اولوتدتال ) هءاخاو ىبا نبهللادمعىنعي ( او نيذلااهيا اي ) مالسالا ف نهنم نوكي امب

 هللادب اولاق ني دوهبلا مهو ني ع

 نايك جاك حلا مان ) ا 0 0 هيلع 0 اد 98 2 ها ا



 اهنال ة ةرخآلا ريخ نم اوريقنيذلا رافكلاس ني ك ىارافكلل ناس رومقلاباحصانم لئقو ءامحا اوعجربو اوتعسْن
 . (ميحرلا نمحرلا هللامس ) د ةرشع عبرا ىهوةيثدم فصلاةروس # لع | هللاو مهماقنم ءوسو مهلاح 5 1

 طش ىور (مكحلازيزعلاوهو 256٠ زههح ضرالاىفامو 4 نورمشعلا و ن.اثلا ةزطا ١ .تاوعسا اقامتي عس)

 كلانا رإ النمل تانمؤلاو نونمؤلا هل ناك ةنمنمملاةروس ًارقنش مالسلاو ةالصلا . | تسجل اوسمؤينا لبق
 ىلا لامعالا بحا ملعنول

 ] ب 0 2 ١
 « ةباةرشع مي رااهماو ةيكم ليقو ةيندم فصلا روس ف 20 اتا الملا ده

 1-5 ميحرأ نمحرأا هللا سل :١ 8 زنق مهضعب أطابتقداهيللا

 اهيااي ف هريسفت قبس # ميكحلا زيزعلا وهو ضرالاىفامو تاوعسلاىفام هلل عيس ف ملاونما نيذلااهيااي )
 هللا ىلا لامعالاب حا انلعول اولاق نيلسملانإ ىور «نولعفتالامنواوفت مل اونمآ نيذلا || < نواعم الام نولوقت
 اواوف افصهليبسىفنولئاغ نيذلابحبهللانا هللالزناف انسفناو انلاوما هيف الذل ىلامت || ةلخاد ةفاضالا مال ىع مل
 ف اللا قدح راكآلاو ةيماهفتاتسالا امو رجلا مال نمت ةكرم ملو تلزتق دحا موي || لخداك ةيماهفتسالاام ىلع
 هللاىلص هللا ل وسر اونءاع نيذلا دوهيلانا ىنعملاو مهيلا اوءحرب نا روبقلا باحصا 0 6 اهيلع
 0000 ١ .اقكلا رثي اك ةرخن الاباوث ن. اوسيدق هب اوتمؤي مو مسوةلع [ 6 كلوق ىف رجلا
 معا ىلاعتو هناحس هللاو مهيلا اوعحرينا 0 مناد 0
 2 0 ب نال فلالا تفذح امناو

 ئثك اهريغ وا ماللاوام *« وهو ةندمابنا اهدحا نالوقابيفو فصلاةروس ريسفت ©

 « عبرا ىهو ةيكم امنا ىناثلاو روهمجاو سابع نبا لوق 1 ياعس نم اونوكن كلو

 ا ٌْ *« فرح ةقاضسمِلَو ةلك نورشعو ىدحاوناّئامو 3[ ةاردتع و 0
 1 : كا ةروسلا نهو

 1 0 محرلا حرا نلمس ج ىو تمل ا

 مالسس نب هللادبع نع ىورام !هلوزن ببس لبق * نولعفتالام نولوقت ملاونمآ || ناتئام اهئاكو ةرشع
 اناقف انركاذتف ملسو هيلع هللالص هللالوسر باحصانم ارفن اندعق لاق هنع هللاىضد || نورشعو ىدحاو

 ١ ضرالا امو تا 0 ىفام هللعس ىلاعت هللا لزنافانلمعل هللاىلابحا لامعالاىا ملعنول | ةتسو ةثامعست اهفورحو
 000000 اا نولض الام نولزغت ماونأ نذلااهيا اي مكحلازيزعلا وهو 86 نورسشعو

 نيئمٌؤلانان ورسفملالاوو ىذمرتلا هحرخا متسوهيلع هللا لص تالالم انيلع 0 14 ميحرلا نمح رلاةتلامس )
 لال زناف انسفنا وبانلاوما اهيف انلذباو هانامعل هللاىلا لاءالا بحا انلع ول اول

 ةراجن ىلع مكلدا له هللالزناو افد هلبسف نولئاقب نيذلابحي هللانا لجو نع | ( هللعس ) ىلاعت هلوق ىف
 هللالزئاف ةايحلا اومحاو توملا اوهركو نيربدم اولوف دحاموب كلذب اولتباف ةيالا ناك نا تلف

 ٍناوثب ملسوهيلع هللاىلص هلوسر ىلاعت هللاربخا امل ليقو نولعفتالام نولوقت مل ىلاعت (نا يتلا افاد ١ وق

 ||| هللامهريعق دحا موب اورفف انعسو هن نغرفنل الاتق انيقل نّنل ةباحتلا تلاق ردب لها (ضرالا ىفامو) قلخلا نم
 ١ كذا 22 2 يا ي5275س 525252525125255 لل ب22 222222222 يح يح حي

 ْ (هذه) نا صا هتاضقو 0س ف ( يكملا) هب نم وبال نأ ةمقنلاب ( زيزعلاوهو ) ىج * لك قلخلا نم

 ١ ]| نوملكتت مل ( نولعفتالام نولوت مل) نا رقلاو لسو هيلع هللاىلص دمحم ( اونمآ نيذلا اهيا اي ) هريغ دبعيال
 : | نيذلااهيا اي لاقو كلذ ىلع هللامهلدف هانلعفل هللاىلا بحا لمعى ا هللالوسراي مول اولاق مهناكلذو هينولمعت الام

 سابع نبا نع هدائسايؤ

 ا نيذلااهيا اي ميكملازيزءلاوهو ضرالاىفامو تاوعملاىفام نإ عسل لحونع هلوق# | عبرا اهتايآ ةيندم اهلك



 رين قوت

 فقولاو * ريرج تس ماقام ىلع * لاق اليلق لصألا لامعتسا ءاح دقو مهفتسملا مالك لامعتسالا ريثكوهو دحاو

 الام اولوقتنا هللادنع اتقمرك ) فقولا ىرحم هلارجالف لصولا ىف نكسا نمو ناكسالا وا تكسلا ءاهتدابز لع

 ىلع اقم بصنو اولوقت .نا ىلا دنساو هرئاظن نع جراخ ءىش نم الا نوكبأل بلا نال نيعماسلا بولاق ىف

 لجعتسا لمفاالام لوقانا ىنوصمأتا لاقف انثدح هللبقدنا فلسلا ضعب نعو ضغبلا دشا هنال تقملا ظفل ريتخاو '
5 

 عقوردصم مهسفنا نيفاص ىا ( امص هليبسوف نولئاغ نيذلابحيشللانا) لاقفهبحبام لجو نع هللا ىلعا مث هللاتقم ١
 ءاوّتسا هدي راليقو ضءِس هضعل 1 فضلا ةروس قحدال ( صوص ص ه9 ه١ قس ناش مهن 60 لاخلا عقوم ْ

 7 ان 2 د نسج صصص صصص

 0 رح 1 < || رك هنع مهفتسلااىلع ةلالدلاىف امهقانتءاو اعد امهلامعتسا ةرثكل رجلا فرح
 86 00 0 ةلالدلل زييقلاىلع هصنو ضغنلا دسشا تقملا © نولعفنال ام اولوقتنا هللادنع اتم
 ىذلا نان ' !ِ هنع عنملا ف ةغلايم ميظع لك هنود رقح نم دنع ن5 قفلاعت تقم اذه مهل وقنا ىلع

 وهو ضع ىلاهضعب صر مهن اك #9 ه,فصو ردصم نيفطصم 6 افص هليبسف نولتاق نيذلا بحي هللازا 9

 هموقلىموملاق ) رك ذاب ١] نايا ركّدإب ردقم « هموقلىسوم لاقذاو # هماكتساو ضعبلاب ءابلا ضعب لاصتا ||
 دوبي.( ىنوذؤت مل موقاي || «ىكيلاّلالوسر ىنانولعت دقو ةردالابىرلاونابصعلاب 86 ىنتنوذؤتمل موقاي لف اذك |

 0 5 000 الا ١ تمملماو لئاقب ملو تطاق لوقت لجسرلا نك لاثقلا نأسف كلذ ليد 00
 ََِ 00 1 , © || مهناكلذو نيقفانلاف تازن لبقو ةيالامذه تلزنف برضي ملو تبرضو ميو

 : يل : انيَالع نيلاع || نانا هب اوضملو أيش مهسفنا نم اودع!نا هانم #2 نولعفتالام اولوقتنا © هللادنع

 1 اا نولوزي الو افص لاتقلادنع مهسفنا نوفصي ىا # افص هلبس ىف نولئاق نيذلابحي
 ىميظعتو ىريقون كلذب ١ ىلاهضعب قزلاو ضعبب هضعب صر دق ىا ©« صوصرصم ناينب مهنأك وف مهنك اما نع
 ىلع لدا له اونمآ || ة. الاىغمو فصلاففا وصارت ثيدحلاهنمو لاخالو ةجرف هيف سياف مكحاو ضعب
 ةرخالا ق مكيج راح ىلاعت هلوق # ضوصزملا ءانبلات وشك ه ناكم مزايو هلدسقف داهحلا ىف تش نمسح هللانا

 عيجو ميلا باذع نم 0 : يا ا
 مكيولق 1 0 ةرهج هللاان رامهل وق اهمتنعتلا و ىذالا نم عاوناب هنوذؤل اوناك مهنا لق 3 ى وذؤت مل

 ا دعب اوْثكف | وكلا هالو سر ىنا نول" دقوؤلاةردالا هومر مهن |اهنمودحا و ماعط ىلعربصن نا مهلوقو

 نونمؤت لاقف مهلملاعت هللا نيف انيلهاو انسفناو انلاوما اهيف لذبنل ىف أم من انتل اولاتقف ىهام مهل نيبب ملو هللا

 ةيالا مكسفناو مكلاوماب هللا عاطف هللا لي بسيف نودهاجت و هلوسرو . هللاب مكنامبا ىلع نووقتست هلوسرو هللاب ٠

 ( نولمفتالام اولوقتن ا هللاذنع ) اضغب مظع ( اتقمربك ) نولمعتال اب نوملكتو نوفوتالام نودعت مل نولعفتالاه .
 نولتاقب نيذلابحب هللانا) لاقف هليبس ىف داهجلا ىلع مهضرح مث نولمعت الاب اوملكشتو نوفوت الامي اودعت نا ٠

 نيبدقو ردا هلا نولوش اوناكو ىلع نواو#ت اب ( ىتوذؤتمل موقاي) نيقفانملا ( هموقل ىموم ) لاقدق ( لائذا )

 مكيلا هللا لوسر ىلا نولعت دقو ) بازحالا ةروسف هتصق .



 لقب ملو ( ليئارسا ىئإي
 هنال ىسوم لاق ا" موقاي
 اونوكيف مهيف هل بسنال

 هلالوذكسو قا ) همّوق

 ىدب نبب امل اقدصم ملا

 لوسربءارششموةارولا نه

 ( دمحاهعسا ىدعب نم ىنأي

 لاح ىف مكلا تاسراىا

 نم ىنمدش ام قيدصصت ---

 ىريشس لاح ىفو ةاروتلا

 ىدعب نم أي لوسرب
 قيدنصتلا ىند نا ىتعي

 اعمح هلاساو هللابتكب

 ىدعل رخاتو مدقت ف

 وباو ورمتواو ىزاح

 لياخلا رايتخا وهو ركب

 اقدصم صتناو هيودسو

 قا نعاولام (اوغازالف

 لاما (هللا غا زا) ىدهلاو

 قحلانع( مهبولق 2 هللا

 اوغازالث لاشو ىدهلاو

 هللاغازا ىسوم اويذك

 نع مهبولق هللا ف رمد

 اوغازالف لاقبو ديحوتلا
 ىدهلاو ق+لان ع اولام

 هللاداز مهبولق هللا غا زا

 ملعلا ناف راكنالل ةررقم لاح ةلملاو تازجلانم مكتئج ام
 || 3 مهبواق هللاغازا #3 قحلا نع © اوغازالف © ملعلاق يقتل دقو هءاذيا عنيو هيظعت
 | ةياذه 6 نيقسافلا موقلاىدهيال ُهللاو 8 باوصلاىلاليمملاو قحلا لوبقنع اهفرص
 | © لئارسأ ىناي يسم نبا ىسع لاقذاو  ةنلاىلاوا قحلا ةفرعم ىلا ةلصوم
 | هللالوسرونا ]3 مهيف هل بسنال هنال مالسلا هيلع ىموم لاق موقاي لّهمل هلعلو
 ةاروتلان م ىمدقتال قيدصتلاحىف * ارشيمو ةاروتلا نم ئدي نيباملاةدصم مكلا

 ىنممنه لوسرلا ىف ٠١ نيلالا ىف لماعلاو * ىدعب نم ىنأي لوسرب 9 ئريشبتو
 هيلع اذمم ىني # دمح]هعس| 8 لمعيالقلوسرال ةلص وهذا وغلهنال راطااللاسرالا
 ةروهشملابتكلا لوا ركذفهنابناو هللابتكب قيدصتلاى دن اىنءملاومالسلاوةالصلا

 + كواسسرلاو مكبلا هللالوسر ىلا ايعطق الع نوللاع ماو ىتوذؤت ىنب

 غازا ف قللانع اولامو اولدع ىا * اوغاز الف 9 ىذؤي الو مرتحيو رقويو مظعي
 الىا # نيقسافلاءوقلا ىدهيال هللاو 8 هريغىلا قطان ع اهلاما ىا # مهولق هللا
 ءاذبا مظع ىلع هيش اذهو ةتادهو ةتعاط نع جراخ قساف هنا هلك ىف قدسنم ىده

 نباىسيعلاةذاو 8# ىدهلا نع بواقلا غيزو رفكلاىلا ىدؤي مهاذانا ىتح لسرلا
 فسصولاب مكيلا تلسرا لوسر ىنا ىا # مكيلا هللالوسر ىنا لسارسا ىناي ميرم
 فقرا 2 قل ىأ © ةاروتلا نم ىدبب نوامل اقدصم #9 .ةاروتلا ىف هن: فضو ىدتلا

 نع أي لوسرب ارشبمو ل مدقت دق نمم اعيج ُايناو هللابتكو ةاروتلاماكحاب
 همسا ]#9 لاقف همسا ام لق هناكف قيدصت لثم ىلع ةاروتلاب قدصي ىا 6 ىدعب
 ىثاجتلا اونأينا هبا ماسوةنلع هللا ىلص هللالوسر سما لاق ىموم ىبا نع © دمحا

 بخوي هوب

 | ئذلا هناو هللالوسر ادم نا دهشا لوش ىثاجتلا تمعس لاق هيفو ثيدخلا ركذو

 لآ ىتح هتيئال سانلا ما نم تلمح امو كلملانم هيف انا ام الولو ىسع هب نمشب

 ىسسعو دمحم ةفص ةاروتلاف بوتكم لاق مالسن,هللاددعنعو © دوادوباهح رخاهيلعن
 ىدمرتلا هر ربق عضومتببلا ف ىتب دق ىددملا دوادوبا لامفدعم نفدب مبسم نا

 اندعب له هللاجوراي ملثسو هيلع هللاىلص ىببعل اولاق نييراوحلانا رابحالا كك نع

 نوضري ءايدنا هقفلاىف مهناك ءايقتا راربا ءاطع ءامكح ةما كدعب ىتأي من لاق ةما نم

 نب نيج نع ( ف ) لمعلا نم ريسبلاب مهنم هللا ىضريو قزرلا نم ريسيلاب هللا نم

 ىمدق ىلع سانلا رشحت ىذلا رشاحلااناو رفكلا ىب هللاوتي ىذلا ىجحاملا اناو دما اناو

 موي 2 هنأ هللا مح َّق ناكنم نيرفاكلا (نيقسافلاموقلا 2 ةشيدولا دشرإل ( ىدهيال هللاو ) مهبولة غير

 أ ىدب نيبال ) عئارسلا ضعي وديحوتلاب اقفاوم (اقدصم مكلاهللالوس رىالءارساىاب ميس نبا ىسيعلاقذاو )نمؤيال

. 
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 :ااو نويبللا - ىذلا .

 ةءارق هديؤيو ةفلابملل ارح هتيعستو هيلاوا هب ءاحامىملا ةراشالا نيم رحس اذه |
 نمم ملظا نمو 9 مالسلاهيلع ىسبعملا ةراشالاناىلع رحاس اذه ىقاننكلاو ةزمح
 مالسالاى لا ىعدي نمت ملظا دحاالىا «مالسالاىلاىعديوهو بذكلا ةلاوع ىرتفا [|
 بيذكس هللا ىلع ءارتفالا ةباحا عضوم عضيف نيرادلا ريخ هلىضتقملا هني ةح.هاشلألا |
 هاعد لاش ىعدب ؟ىرقو تباثلا قلو ىنملا تابثا عنب هلاف ارحم هناي ةسنو هلو ||

 مهحالف هيفامىملا مهدشربال © نيماظلا موقلا ىدهيأل هللا 0 هسعااو ةيسلك هاعداو ||
 ةدارالا ىنعمنم اهبفامل ةديزم ماللاو اوفطينا نوديزيىا 6# اًونلعل ندير هَ ا

 ءارتفالا ن ودير ل كلاباال ىف اهل ادكأ ان ةفانضالا ىنعمنم اهيفال تديزاك اديك 1 ْش

 مهنعطب 6 مههاوفإب )ف هتبحو ا هءاتكواهنندىنعي 4 هللارون 8 اوفطبلا ٍْ
 ةفاضالاب صفحو 0 ةزمحو مك ا ًارقو «العاو هرغشفل هتياغغلبم ة#هرون ا

 مهل اماغرا © نورفاكلا ءركولو ف |[

 م“ هللاو

 لجورع هلل نودامح مهلك ءايبنالانا هانعمو لعاقلا نم ةقلابم هنا اهدحا نينعم لمتحي |

 0 الانا مر لوعفملا نو ةغلام 4 هنأ ناثلاو هريغ نه هلل اد 1 ىهو |

 نساحلاو لئا_ضفلل 0 ةغلانم رك 2 دعب لام ند 0 ا :

 سهاظ ىا 4 نيبم .رم 5 ل لم 2 دمع وه ليقو مالسلاو ا

 هؤارتفا غلب نم املظ عقا نءو ىا 4 بذكلا هللا ىلع ىرتفا ن نم ملظأ نمو 9
 وهو هاورفك مث هللان د ةمعل نه هولانامنا اولع مها كلّدو هللا ىلع كد نا َ

 هيببن ناسل ىلع هبرا هوعد نم الت اما شال أ يان ل1 ىلا ىعدي |
 ءارتفا هّملاحا نأكم لي ن.رادلا 3 هيف هلىذلا مالسالا ىلإ م اسو هلع ةارطب / ا

 0 «نيللاظلاموقلاىدؤيبال هللاوإ نيبم رحم اذه هلوَش هللاىلع بذكلا |

 مههاوفاب هللارون اؤفطيل نوديري # مهل ةبوقع مهلاح نء ماع امل ةيادهلل َ
 متع ىنعي (هرون متم هللاو 3 8 رح“ اذه نأ رقلا ىف مهلوشب مالسالا لاطبا مهتدارا | |

 زول ير رهظم ساسيع نبا لاقو هتياغ هفليمو هرهظمو قتل ||

 دمحاو اهحر افؤر ىلاعت هللاءاعسدقو ىن ىدعب سيل ىذلا بقاعلا اناوأ ةمايقلاموي |

 0 مملاو رس اولاق تائيبلاب مهءاحالف 98 نيلسرملا متاخ وه ىذلا ىنأ
 هللارون اًوفطيل نوديري )

 مكن اذه ( مههاوفا

 لاطبا مهتدادا ىف مهب

 نا رقلاىف مهلوش مالسالا

 مهلاح تاثم رحم اذه

 رون ىف نا نم لاح
 لوعفملاوهئفطيلهيشف سعشلا

 ليلعتلل ماللاو فوذحي

 يذكلانوديرب ريدقتلاو

 مههاوفاب هللارون اًوفطيل
 متم هللاو ) مهمالكب ىا

 ىلعو ةزمحو ىكم ( هرون
 مهريغرون مه صفحو
 هتباغ هغابمو قا متم ىا

 ىذلاادمحو مذيال ىذلا

 ىسع[( مهءاج لف )دم

 هيلع هللا ىلص دمحم لاشو

 صالاب ( تاشيلاب ) ماسو

 ىلإ ؟بئادعاو أ ليالاو

 رم اذه اولاق ) مهارا

 نك الاوز أنبب ( نيم

 هرفكىف ( ماظا نمو )
 قاتحا ( ىرتفا نم )

 ليش ) بذكلا هللا ىلع (

 ديحوتلا ىلا مالسلا هيلع ىنلا مهاعد دولا مهو دحوتلاىلا ( مالسالا ىلا ىعدبوهو ) ةحاصو ادلو هل.

 دوهبلا ىنعي ( نوديرب ) ايدوهي تومي هنا هللاملعيف ناكن. دوهيلاهنيد ىلا دشربال ( نيلاظلا موقلاىدهيال هللاو) ْ
 مهبذكو ايقيسأب ( مههاوفأب ) نا رقلا هللا باتك لاو هللا نيد اولطنبل ( للارون اوةطيل) ىراصتلاو '

 نوكينا برءااوكرسشهوىراصتلاودوهيااهركناو « نورفاكلا هركواو )هيدوهءانتك هرون : رهظم (هروثمثم هللاو)
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 نايدالا عيمج ىلع ( هلكنيدلا ىلع ) هيلعيل ( هرهظيل ) ةيفينخلا ةلملاىا ( قا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرا ىلاوه

 ضل مع ةراجن ىلع مكلداله م نيذلااما اي نو رمل ركولو)مالسالا نيدالا ضرالاىف نكي ل

 ١ بيجااذهلو هيوبيس دنع ]وما ىنءع وهو نوئمؤت لاقف لمعن فك اولاق مهناكفانئتسا ( نونمؤن) عاش مكي

 ” بودحوب ن'ذيالل ربخلا ظفل ىلع هئائاواودهاحوهلوسرو قانا هلا ذ وسسم نأ ةءارق 9 ال رك

 ٍ هلوسروةللإ) نيدوج ومداهجو هج + هع وح ناعانعربخ وهف ؟ نوريشعلاو نماثلا» حلا ( لثتماهناكولاثتمالا

 هللالييس ىف نودهات و
 (مكلذمكسفناو مكلاوماب
 ناميالا نم ركذ ام ىا

 )ع مكلريخ ( داهجلاو

 مكسفناو مكلاوما نم

 ريخهلا ( نول ممكنا )

 ذئنيح مكل اريخناكمكل

 كلذ .متملع اذا منال

 ناميالامتبحا هومتدقتعاو

 نون ام قوف داهجلاو

 ] نودقتف كسفناويكلاوما

 هلوح دعس «كلرفغي مكلدانانولبقت لهوا ا ودهاجتو اونمؤتنا هريدش مالكلا هلعلذ |

 ن. ىرجن تانج مكلخديو 0 ةرفغملا بحوت ال هتلالد درج نال مكلدا لهل اناوح |

 مكيونذمكل م

 نءىرجت تانج مكلخ ديو

 لسراىذلاوه 2 كلذ

 هللأ ىلص ارم 0 هلوسر

 ( ىدهلاب ) ماسو هيلع

 نا رقلاب لابو ديح وتلا
 ةداه-ث ( قحلا نيدو )

 هرهظل ( هللاالا هلاالنا

 ةيفينللا ةلااو# قطان بدو  ةرجمملاو! نآ رقلاب # ىدهلاهلوسرلسراىذلاوه

 ضخح نم هيفامل ©#نوكرسشثملا هركولو# نادال عيجج ىلعهيلعل 6# هلكندلا ىلعه رهظبل#
 ٍباَذَغن» ع ةراجن ىلع مكلداله كا نيذلااهياي لف كرشلالاطباو ديحوتلا

 هللا ليبسيف نودهاجتو هلوسروهللاب نونموَت أ ديدشتلاب مكنت ىماعنإ 00 ميلا

 لاكىلاىدؤملاداهملاو ناممالانيب عمجاوهو ةراجتل نيم فانئتسا #مكسفناو مكلاوماب
 # كل ريخ مكلذ ف هكرتي الامم كلذناي اناذما ربخلا 1 امئاو صالاهيدا 0
 لهاجلا ذا ملعلا لها نم متةك نا ** نولعت متتكن ا #9 داهجلاو ناعالا نمركذام ىنعي
 ماهفةساوا طرسشلو اربخلا ظفابهيلعلوادملا مالل باو 6# مكبونذ مكل رفغب #9 ل هغبدتسبال

 211 لإ © لك نذلا لع ءرهظيل قطا نيدو ىدهلاب هلودسر' لسرا ىذلاوه
 بولغ» وهو الا نايدالانم نيد قبب ملف كلذ لعف دقاو هل ةفلا#خلا نايدالا ىلع

 نبذلا اهبا اي ف لجو نع هلوق *# نوكرششملا هركولو 8 مالسالا نيدب روهقمو
 اولاق نيح ةي الامذه تلزن © ميلا باذع ن. مكنت ةرا ىلع مكلدا له اونما
 نوحرب مهنال ةراجم ءامس امناو هانلمعل لجوزع هللاىلا بحا لامعالا ا منول
 ىلاغت_ لاف ااا دل 1 رانلانم ةاجتلاو هتنح ليو لجو نع 2 هف

 © مكلربخ مكلذ مكسفناو مكلاوماب لال يبسف نودهاجتو هلوسرو هللبنونمؤت 9
 مكل رفغي نوملعت كك نا ## هلهس ىف داهملاو نامالان هب كسا ىذلا ىا
 ل 0 ودهاخو هلودسرو هللا نونمؤت هلوق باوج اذه  مكبونذ

 مكبونذ مكلرففإ كلذ مامف اذا ىءا هللا كيس ؟ اودهاحو هللا اونما 7 سما نايدالا ىلع ( هلكىيدلا ىلع

 نه ىرمب تائح يف اخدبو م ىتح ةعاسلاموقت الف اهلك

 241 ١ دورها ءرككناو ( نوكرشلا' ةركولو ) ةيزملا مهلا ىدا وا مالسالاىف لخدالا دحا قيال

 مكلدا له ةداوسلا لوا ْق مهذب دقو 0 نيذلا اهيا( ) كلذ 6-0 كارت وكر رشهو ىراصتااو

 هللأب مكتامباب نوقدصت (هلوسرو هللانودهؤَت ) ىغالاب ةرخ الاف 0 ( مبلا باذع نو يع هدا م ىلع

 كارما هقفن ا م هللا ةعاط ىف ( هللا لييس ىف نودهاحتو ) نيقفاذملا ىلءع.ثرسشف ل 0

 !١ نم ىرخ ) نيتاس ( تانح مكلخد.و ) هللا لدشق .ةقفتلاو اهلا ) 0
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 كلذ ) ليق اذك هب ماقا اذا ناكملا ندع لاش دولخو ةماقا ىا ( ندع تائح ىف ةيدط نك اس»و راهنالا اهتحن

 ىرخا ةمعن ةل> الاف باوثلاو ةرفغلا نء ةروكحذملا ةمعنلا هذه ىلا مكلو (اهنوبحتىرخاو ميظعلا زوفلا

 سراف ع وا شيرق ىلعرصنلاوةكمعتوهولجاعىا ( بيرق عثو هللانءرصن ) هلوق اهرسف مثمكيلاةبوبحم ةلجاع
 ةراجت ىلعو مكيجنت ةراجت ىلءمكلدا له هانء«فاشكلا بحاص لاقولجاعلاة كى ىلعغن وتلا ن ئث اهنوحن ىفو مورلاو
 اونمآ ليق هناك مالا ىنء»ىف هلال نونمؤت ىلع فطع ( نينمؤملا رششبو ) رصن ىه ىا رصن لاق مث اهنوبحتىرخا ,

 فامغ وهليقو كلذب 2 فصلا ةروس ١ نينمؤااهللالوسراي -*4550]+ رش وكر صتسوهللامكش اودهاجو ٠١

 ركذ ام ىلا ةراشالا © ميظعلا زوفلا كلذ ندع تانج ىف ةبيط نكاس»و راهنالا اهتحت

 ةروكذملا ةمعناا هذه ىلا مكلو # اهنوبحت ىرخاو © ةنلا لاخداو ةرففملا نه

 لج الاىلع لجاعلا نورثؤي مهناب ضيرعت اهنوحت ىفو ةبوحم ةلجاع ىرخا ةمهن
 « هانم نعت 95 رح ادتنوا نوخحتاوا مكطعي راعذاب ةبوصنم ىرخأا لبقو

 ام ةئرق دقو فواتح ريح بصللا لوق لغو ناكواالذ لراا ]5

 لجاع # بيرق حقو © ردصمللا وا صاصتخالاوا لدبلا ىلع بصنلاب هيلع فطع ||
 ىلعوا رمشبو اونما نيذلااهيا اي لق لثم فوذحم ىلع فطع * نينمؤملاريشو 0 ١

 مهرشبو نونمؤملا اهيا اودهاجو اوئما لاق ةناك مالا ىنعم ىف هناف نونمؤت

 4# ةلاراصتا اونوك اونما نيذلااهما اي #9 الج والجاع امهيلعمهتدعو امب هللالوسراي |[
 هللا راصلا ضب اونوك ىنمملا نال ماللاو نول ورمع ساو لا |

 اهجوتم ىدنح نه ىا © هللاىلا ىراصنانم نييراوكل يمنا ىسبع لاق ك9
 ىلوالا ةفاضالاو © هللاراصنان< نويراوحلالاق # ىلاعتهلوق قباطنل هَللاةرصنولا

 مظعلا زوفلا كلذ ندع تانج ىف ةبيط نكاسمو راسهنالا اهتحن

 مكلو ىا © اهنوبحت ىرخاو #8 ميظعلا زوفلا وه ركذ ىذلا ءازجلا اذه ىنعي
 ةرخاالا باوث عم لجاعلا ىف اهنوبحت ىرخا ةلصخ مكل ليقو ىرخا ةراجت
 شيرق ىلع رضللا وه للق * بيار وما نم رضنا» ةلصللا كل

 رصنلأب دمع اي ىا 4 نينمؤملا رشبو ف مورلاو سراف نيادم مث ليقو ةكم عنو
 ىلاعت لاقف نيفلا_كغلاداهحو نيدلارصن ىلع مهضح مث ةرخ الاىف ةئملاو اثدلاىف

 ىراصنانم نييراوعلل ميسم نبا ىسيعلاق م هللاراصنا اونوكاونمآ نيذلااهيااي 9#
 مهل لاق امل هللانيد نويزاوحلا رصصن اك هللانيداورصنا ىنعملاو هللاعم ىا م هللاىلا

 الر رشعىتلا اوناكو © للاراصنان<نو.راوكالاق 9 هللاىلا ىراصنا نم ىدنَع
 هنمو هتصالخو هيفص لحرلا ىراو>و مالسلاو ةالصااهيلع ىسعإ نما نم لوا |!

 امااي ىلق ادام لقىلع

 مكلدا له اونءآ ئيذلا
 اونوكاونما نيذلااهيا اي )
 راصنا ىا (« هللاراصنا

 ىزاجح هللاراصنا هنسد

 ىسعلاق م) ورمعواو

 ن٠ نييراوعلل ميسم نبا
 هىهاطظ ( هللاىلا ىراصنا

 لو اراصنامهنوك هيبشت

 فرو مهل لاق نيح ىسبع

 اك ا ةقادملا ىراشتا

 ىلا اهحوتم ىدنح نم
 باو قباطيل هللاةرمصن

 لاق)هلوقوهو نييراوحلا
 (هللاراصنان <نونراوملا

 نورصنم نيذلا نك ىا

 ىراصنانم ىنعمو هللا

 اهرش تحن نم ( اهت

 (اناينالا) اهنك انمو

 لسعلاو ءاملا ورا راهنا

 ( ةيبط نك اسمو ) ناللاو

 ةيهاطلاقو مكل الالح
 تركذ ىذلا ( كلذ ) ن»رلارادفف (ندع تانحىف) ناحيرلاو كسملاب هللااهبيط دق ةبيطلاشوةلح ةنضح لاو

 نونمت (اهنوبحت )ىرخا ةرات و ( ىرخا و ) رانلان اونو ةنلاب اوزاف ةرفاولا ةامتلا ( ىظعلا زوسفلا) ٠
 ةكم عت لجاع ( بيرق تت و ) شيرق رافك ىلع مالسلا هيلع دمحب ( هللان٠ رصن ) مكل نوكتنا نوهتشتو

 نا رقلاو ملسو هيلع هللاىلص دمحم ( اونما نيذلا اهيا اي ) كلذك اوناكنا ةناب نيصلخلا ( نيئمؤملا ريشبو ) ٠

 (.نييراوعل مم نبا ىسسع لاق ) ادعاىلع هللازاوعا لابو هودع ىلع مالسلاهيلع دمحل (هللاراصنا اونوك) .

 0 كناوعا (هللاراصنا نم ) هؤايفصا (نو.راوملا لاق هنادعا ىلع هللا عم ناوعا نء( هللاىلا ىراصنان م ) هايفصال
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 3 قتاا ان 0 معو هؤايفصا نويزاوطاو هللاةرصن ىفىبم نوئوكو ىب نوصتخم نبذلاراصنالا نم

 18 3 نوروحي نيراصق اوناك ليقو ضلاّلا ضايبلاوهو روما نه هصلاخ و هيفض لجرلا ىراوحو الجر
 |(ةزياطتيرفكر )ىبيبب -ه29561- ( لئازسا تنم ؟نورشعلاو نءاثلا ءزجلا ١ ةفئاطتنم اذ )اهنوضس

 | .لعافلا اال اكالاو لسامتالا + ًامهتم, ا رخ الاول نكراشتلا دا ةفاضا || . ىسأ+ نيتلا انديق ) هن
 15 كارلا ل نأ ىََع لاق مهل لق دارملاذا ىنملا رابتعاب ةببشتلاو لوعفلا ىلا انيوقف ( مودع ىلع
 . نويداوحلاو هللا ىلا ىراصنا نم ىسع مهل لاق نيح نويرا 1 رافك ىلع مهينمؤم
 | ضايبلاوهو راوجلانم الجر رشع ىثثا اوناكو هب نءا نم لوا مهو هؤايفصا ؟نيعلبلا اوصاف )
 00000 ىل © ةفئاطت رغكو لمارسا تنم ةثئاط تنم ا ف | كد هللا مهيلع اوبلغف
 | اوصاف ف مالسلا هيلع ىسيع عفر دعب كلذو برحلاب وا ةجحلاب « مهودع ىلع (| < *.ملعا ههلاو نينمؤللا
 فصلاةروص أ رقنم ملسو هيلع ىلاعت هللا بص ىنلا نع * نيبلاغ اوراصف ©« ن.يهاظ ظ ينو ةيندمتع| روش ب
 هقيفر ةمايقلامون وهو .ايندلاىف مادام هلا رفغتسم هيلع ايلصم ىسع ناك . هيأ ةرشع ىدحا
 6# ةرشع ىدحا اهياو ةيندم ةعمجاةروس © ا 9 ل ( ميحرلا نمحرلا هللا مسبب )

 م ميح رلا نمحرلا هللا مس 0-1 5 ودقلا كلما ضرالاىفامو

 | جيستلا ( مكسحلا زيزملا

 اوناكو ةادعا ىلع هللا عم

 ”ئرق دقو « ميك ازيزملا سودقلا كلملا ضرالافامو تاوعسلأىفام هلل عس زازا الا سبدلا ىام أ دعت" دع كاتس نست يسرع الح م سل

 ترفكو لارا ىن نم ةفئاط تنم اذ © ريبزلا ىراوح ماسوهيلع م
 قرفت عفر امل هنا كلذو مالسلاو ةالصلاه ىلع ىسع نهزىف سابع نبا لاق ةفئاط || كلوا الجر رمشع ىتا
 ظ ةقرفو هعفرف هللانبا ناك اولاق ةقرف و عفتراف هللا ناك اولاق ةقرف قرف ثالث هموق هورصنو هب اوما نم

 ١ | .نم ةفاط مهند ةقرف لك عبناو نونمؤملا مهو هعفر 08 هلوسرو هللا دبع ناك اولاق | ةناصارك ٌْ زب راصق اوناكوهادعا

 هللا لص ادح هللاثدب ىتح نينمؤللا ىلع ناترفاكلا ناتقرفلا ترهظف اولتتقاذ سانلا || 550 050 سم
 نيذلااثدبأف 9* ىلاعت .هلوق كلذف ةرفاكلا ىلع ةنمؤملا ةقرفلا ترهظف ماسو هيلع ىديب( ليئارساخنم) ١

 ا 54 - د قنحص .
 || 000 لقو نيبلاغ ىا ©« نيرهاظ اوصاف مهودع ىلع اونما 0

 ١  3 0هتلكو هللاحور ىسع نا ماسو هيلع هللأ ىلص دع قبدصتس ةريهاظ ىسلعلا نك | 1

 هباثك را ارمساو 1 ماعا هللاو مهلضا نيذلا مهو ميم
 0 أ 5 9 | 2 نذلا

١ 

١ 
  1أ(

0 
| 

 0 اننوقو انعا ( اندياف ) هب
 0 0 رح نورمصو ةئامكلمو 5 ١ ىسسب (اونمآ قذلا)
 ش [ . مد ميحرلا نمحر ا هللا مس 0-١ ْ | م.نذلا معاوأ لح نا
 ١ .اع) ودد.ا وفلاخم

 اوفلاخ نيذلا ( هودع َ | مكحلازرزملاسودقلا كللاضرالافامذ تاومسلاىف ام هنلعسي # لجو ئهلوق * | -+ يرعب نيد ,اوغلا# 1 ْ

 1 «وه) حا نم مهنال لاَشو هلل مهلالاصل مما دعا ىلع ةجلاب نييلاغ (نيرهاظ) اوراصف ( اوعكاف )ىسعنيد

 |  ةينافثو ةئامعبس اهفورحو نونامثو ةثام اهتالكو ةرسشع ىدحااهتايآ ةيندماهلك هو ةعجللا اهف ركذي ىتلا ةروسلانمو#

 2 لاَشو هلل ىلصي لوش ) هلل عسل ) ىلاعت هلوقىف ساع نا نع هدائسابو «ميحرلا نمحرلاهللا مس ) «نوعبراو

 | لوزيال ىذلا مئادلا ( كلملا ) ىح ئُد لكو قلخلانه © ضرالايف امو ) قلخلا نم ( تاويسلاىفام ) هلل ركذي

 - هئاضقو ءيمايف ؟ميكحلا) هب هءانمؤيال نمل ال بلاغلا (زيزعلا) كيرشالو دلوالب هاطلا (سودقلا) كلم



 انا الا ا ا نا

 جس وا ءاشالانع ههبرثو ىلاعت هللاةينادح و ىلع هتقاخ كتتاد "ىثلكىلا ترظن اذا ىنهب ةقاخ عيسأ نوكينا اما
 هدمحب عتلالا ءوش نم ناو هلوقىلا ىرت الا ههزيو ىلاعتهللا هه فرعبام ءُم لكف هفطلب هللا ل عجم ناب ةف 1

 ىذلاوه) كاذب هل ةفر-م ريغ نم ىهوج لكىبع جيستلاّلا رجب نإب ةرورض جيستوا مهعبست نوهقفتال نكلو
 نييما ىف ايما الجر ( ةعمجا ةروس ١) عل ١ قل ( مهنم هيأ *ها/ وس الوسر نيمالاقا) لترا كل

ٍ 
 ند هلوةك مهد لبق و

 هان ا نوولع مكسفلا
 نال برعلا ف ىا © نيبمالاىف ثعب ىذلاوه 9 حدملا ىلع عفرلاب عبرالا تافصلا

 مهلثم ايما مهتلج فر 6 مه الوسر #8 نرش الو نويتكبال مرزكا

 © مهكزرو ل» ملختالو ةءارق هنم دهعت مل مهلثم ايما هنوك عم 46 هليآ مهيلعاولتب 9ف |
 ةعيرمشااو نآ رقلا # ةمكحلاو باتكلا مهلعيو 9 لامعالاو دئاقعلا ثئابخ نع |
 نع اوناكناو #9 هافكل ةزجمم هاوس هلنكي ملولو لوقعملاو لوقثملانه نيدلاملاعم وا ١
 مهو. نقاد, .ةي يكل, ل مهجابتسا است ناياوكو ةياهاجلا ثبخو كرششلا ن © 'نيبم ىلالش ىنا لبق

 ا 3 1 ةففلا ىع ناو ماعم ن٠ كلذ ماعت لوسرلا نا مهوتبام ةحا زاو مهدشرب ىب ىلا

 010 ظ مهملعي ىف بوصنملاوا نييمالا ىلع فظع © مهنم نيرخا و 9 اهيلع لدت ماللا 0

 بوسمىالاو هلاو>او

 ن٠ نؤرشالو نويتكبال
 3 ا

 ( هيأ مهلعا ولت ) رابنالا بتكت ال ةبءا ةءا برعلا تناكو برعلا ىنعب ** نييبمالا ىف ثدب ىذلا وه |

 كربشلا نه مشرهطيو

 بودننم هلاك هيلع قلخام ىلع ىذلاوه ىمالإ ليقو للان مهبف ثعب ىتح أرقتالو |
 نم وهو هبسن نوملعي ماسو هياع هللادص ادت ىني © مهنم الوسر #9 هما ىلا |

 ىهلعاو) ةيلهاجلاكئايخو || هنوكو ىلا ىلا ءايبنالا بتكىف همن نال ايما ناك امئاو مهلثم ايها لبقو مهنج
 نارقلا ( باتكلا | نوكتلو ةمكطاو ىحواا نم هنىتا امىلع ةباتكلاب ةناعتسالا مهوتنم دعبا ةفصلاهذهب

 اة ل( صحا وو 4 هنايا مهيلع اولتب ف هةدصىلا برقاكلذو مهيف ثعلب نيذلا هتما لاه ةلكاشم هلاح

 اوناكناو ) نيدلا ىف هقفلا || لطابلانم قألاو مارحلانم لالملا اهب زيهم ىتلا هتاآ لبقو هتلاسر نيس ىتلا ىا أ
 دمحم لبق نم ( لبق نم | نارقلا ىا ©« باتكلا مهملعيو 8 كريشلا سندنم مه رهطي ىا © مهكزيو 9 |
 ىنل) ماسو هيلع ةللاىلص || لبقنه ىا 46 لبق ن٠ اوناك ناو © ةئسلاىه لبق # ةمكحلاو 8 ضئارفلا لبقو |
 ةلاهحورفك (نيبملالض || ىا # مهنم نيرخآ و نيبم لالض ىنل #3 ميلا ماسو هيلع هللاىلص دمحم لاسرا |
 ماللاوةليقثلا نمةففذعناو ]| نيلحملاناف مهنم اوراص اوملسا اذا مهنال مهنيدب نونيدياورهظ نيذلا نينمؤلا نه |
 ىف اوناك ىا اهيلع ليلد || ريبح نب ديعسو رمع نبا لوق وهو ميلا نيرخ الاب دارا ليقو ةدحاو ةماآ مهلك

 مظعاالالض ىرتال لالض || اسمولح ان لاق هنع هللاىضر ةريهىنانع ىور اه هيلع لدب دهاح نع ةناورو

 ( مهنم نب رخآو ) هنم || مهم نيرخاو غلب الف اهالتف ةعلاةروس تاز ذا ملسو هيلع هللاىلص ىبئلادتع
 ىلع فوطعم رور# || ىتحهملك مافانب اوقع“ مل نيذلا ءالؤهنم هللالوسراي لجر هل لاق مهب اوقحل املا

 ق هثعإ هنا ىنعي نينمالا ىلع هدب ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر عضوف انف ىسرافلا ناملسو لاق انالث هلا ا

 هدهع ىلع نيذلا نييمالا | ءالؤسه نم لاجر هلواتتل ايوثلاب ناميالا ناكول هديب ىسفن ىذلاو لاقو نال /

 ( مهم الو_سر) برعلا ىف ( نيم الا ىف ثعب ىذلاوه ) سا انو 5 هريسغ دعي النا سأإ

 ديحوتلاب مهرهطي (مهكزيو) ىهنلاو مالاب نا رقلا « هتايآ مهلع ) ارب ( اولي ) مالسلاهيلع ادم ىنعي مهيسن نع 1

 ( ةمكحلاو ) نآ رقلا ىنعي ( باتكلامهلاو) كلذ ىلامهوعدب ىا بونذلا نه ةبوتلاو ةاكزلاب لاقو كرشلا نه

 ئجع لبقنه (لبق نم) برعلا ىني اوناكدقو ( اوناك ناو ) نآ رقلا ظعاومو ملعلا لاّقبو مارحلاو لالحلا
 برعلانممهنهنيرخ الافو ( مهنمنيرخا و ) نيب رفكفف ( نيبم لالضىنا) نأ رقلاب مهلا ملسو هيلع هللا ىلص دمت



 ص اصاب نيذلامعو مب نوفطجسو دعب مهو ملىا ( مهب اوقح اه) نييمالا نم نيرخا -ىفو

 ١ (هلعو ىف بوصتلا ىلع فوطعم بوصتموا مجملا مه ليقو نيدلا موب ىلا مهدعب نم ا نيذلا مهوا مهنع

 دجوام لك ىلوت ىذلاوه هنأاكف هلوا ىلا ادتتسم هلكن اكن امزلارخا ىلا قسانتاذا مياعتلانال نيرخآ ملعو مهلع

 ةفاك نب نم مايا هرايتْحاو هيلع هديبأتو مظعلا صمالا كلذ نم ايما الجر هنيكمت ىف ( ميكحلا زيزعلا وهو ) هنم
 هلا لضف ) وه رباوغلا روصعلا ءاننا ىو هرصع ءاننا ىن نوكي نأ وهو ادم هاطعا ىذلالضفلا (كلذ) رشا

 لمعلاو اهلع اوفلكى ا ( ةاروتلا لمح نيذلا لثم مظعلا لضفلاوذ هللاو) هتمكح هيضتقو هءاطعإ ( ءاشي نم هوي

 اهوامحت م مهناكف اهب -2504ر- اوامعب ملمث ؟ نورمثعلاو نماثلا ءزجلا ١ ( اهوامحيمل مث ) اهيف اب

 /.اوقحلتال © عيمجلا مس هيلعل و هي هنوعد نافذ ندلامو ىلا ةياحلا دعب اًواح نيذلامهو 3 قع راما لكل

 سمالا اذه نم هنكمتف © ززعلاوهو © نوقطتسو دعب مهب 0 | رم اا
 .لضفلا_كلذ # هللا لضف كلذ ف هميلتو .رابتا ىف 6 مكحلا ةداعلا قراخلا | لمحيو ريكلا باتكلا
 لضفلاوذهللاو 9 ةيطعو الضفت 6 ءاشبنم هيَنؤي رف هلضف هئارقانع هب زاتما ىذلا لالا ىلع بصنلا لحيفف
 || || اولمح نيذلالثم # امهيسنوا ةرخالا ميعنوا اينادلا يعن هنود رقحتسا ىذلا 0 ميظعلا نال تتماوال 4
 [ ]| اوعفتنيوا اهب اولمعي مل  اهولمح مل مث اهب لمعلا اوفلكو اهوملع © ةاروتلا || * هكوقف ميئلاك راما
 اهب عفتني الو اهلمحىف بعتب ملعلا نم ابتك * ارافسا لمحب راما لثك 9 اهيف اع ملا ىلع مآ دقلو

 ىنلادعب مال-الاىف لخد ن. عج مهلبقو نوءباتلا مه لبقو نيا ىف هانرحأ 3 هيدك ا تك

 | اًواح مهنكلو مهوكردي مل 42 مهب اوقحلي امل 9 ةمايقلاموي ىلا ماسو هيلع هللاىلص 0
 ةياحصلاوأش نوكردال 001 نال ةقاسلاو لضفلاف مهب 0 مل ليقو مهدعب اولمحلمل مث اهفامظافحو
 لك لمح ىذلا ىا 4« يلل» راما ر هت ىذلا ب 0 ىا © زيزعلاوهو # | كاذو امي اب اوعفتتي ملاهي

 ليقو مالسالا ىنعي # ءاشي ن٠ هنؤي هللالضف كلذ هتينادحوب دهشي قولخم ||| هلالوسر تمن اهف نا
 | هقلخ ىلعىا * ميظملا لضفلاوذ هللاو © ملسو هيلع هللاىلص ادم اهب صخ ةوبنلا | ةراشبلا وماسو هيلعهللا ىلص

 || اول ن يذلا لثم 9 ىلاعت هلوق * ملسو هيلع هللاىلص ادم هلوسر مهيف لسرا ثيح

 | للان وه سيلو اهي امب لمعلاو اهب مايقلا اوقلك ثبح دوهيلا ىنعي © ةاروتلا
 اولمعيمل ىا © اهولمحي مل مث  ليفكلا وهليملاو ةلاملا نم وه اعاو رهظلاىلع
 | بتكلا ىهو رفس عج © ارافسا لمح راما لثكك 9 اهتح اودؤي ملو اهيف ام
 1 اا | ل ا نامالب هنال ارفس ىعس ملعلانم ماظعلا

 || اوهبش ملسو هيلع هللاىبص دمحمب نامبالاو ةاروتلاب لمعلا نع اوضرعا نيذلا د وهلا (] نيلوالا ىلا الوسو
 | ىذلا رامخلاب ملسو هيلع هللا ىلح دمحمب ناميالا ىلع لادلا ةاروتلا ىف امب اوعفتني لذا" 0111

 «لمحمإل 6 ميكحلا ) ماللاه لعدم هلوسربوهباتكبو هب نمؤيال نا ةمقنلاب عينملا (زيزعلاوهو ) ىلاوملاو
 .( هبتي ) هللانم ( هللالضف) دححوتلاوباتكلاو ةودلانم تركذ ىذلا (كلذ) هريغدعيال ناصصاهناضقو هما ىف

 هللا ىلص دمج ىلع ةوبدلاو مالسالاب ( ميظعلا ) ناا (لضفلاوذ هللاو) كلذل الها ناكنم (ءاشي نه ) هب مركيو هيطعي
 اول) نيذلا ةفص ( نيذلال ثم ) هقلخ ىلع باتكلاو لوسرلاب لابو نيئمؤملا ىلع مالسالاب لابو ملسو هيلع

 ١ مث)ةاروتلا ىف هتعنو مو هيلعهللا لصد ةفص اورهظينا اويما ىا ةاروتلاىف امب اولمعينا اوىما ( ةاروتلا

 ( راما لثك )ةارونلا ف هتعنو مالسسلا هيلع دم ةفص اورهظيول ىا اهيف اورما اب اولمعي مل ( اهولمحممل

 نم هيلع امي راما عفتنيال اك ةاروستلاب نوعفتتيال دوهيلا كلذك هلمح عفتنيال امتك ( ارافسا لمحب )رامخلا هبثك

 ال ) ىلاوملا نه لاهو

 برعلاب ) اذ اوقحلا

 اونوكي مل لوه لوالا

 لو نونوكيسف دعب
 مالسلاهلع ادمم هللا ثعب



 ربل:

1 

 ردكتلانممرهظوهسنجم ربامالا اهنم ىرديألو اهب ىشمب وهف ململابتكنم أراك ابتك ل مح راسجلاب هب اوُنمْوب مَا
 موقلا لثم الثم سني ىا ( هللاتاي اب اوبذك نيذلا موقلا لثم سئب)هلثم اذهف هلعإ لمعي ملو لعنم لكو بعتلاوا
 دمع ةوين ةحح ىلعةلالدلا هللاتاياب اوبذك نيذلا دوهيلا مهو مهلثم نيبذكملا موقلالثم سئبوا هللاتاي اب اوبذك نرذلا
 نونه هلعىف قبس نم ىدهالوا ملظلا مهرايتخا تقوىا ( نيملاظلا موقلا ىديال هللاو ) ماسو هيلع هللا ىلص

 متنك نا توملا | ونقف سانلا نود نم هلل ءايلوا مكنا .متمعز نا ) دوهت اذا دوه داه (اوداه نيذلااهبااي لق ) املاظا

 سنب © انيعم راانم دارملا سيلذا ةفصوا لثملا ىنعم هيف لماعلاو لاح لمحيو |
 نوبذكملا دوهيلا مهو اوبذك نيذلالثم ىا © للاتاي اب اوبذك نيذلا موقلا لثم |
 موقلل ةفص نذلا نوكي نا زوو مالسلاهيلع دمحم ةوبن ىلع ةلادلا هللاتاياب |

 46 اوداه نيذلا اهيااي لق نيملاظلاموقلا ىدهيال لاو 9* افوذحم مدل صوصخملاو |
 هللاءايلوا نحت نولوقب اوناكذا © سانلا نودنم هلل ءايلوا مكنامتمعز نا ف اودوهت

 راد ىلا'ةيلبلاراد نم مكلقنيو مكتيمب نا هللانم اونقث © توملا اونقث 9 هؤابحاو |
 # مهيدبا تمدق امب ادبا هنونمتالو 9 مكمعزىف 4 نيقداص متنك نا 9 ةماركلا |
 مهلامعا ىلع مهيزاوف 4 نيملاظلاب ميلع هللاو ف ىصاعملاو رفكلان٠ اومدقام ببسب |

 ةاروتلا نرش نيذلا دوهبلا كلذك اهب عفتنيالو اييفام ىددي الو بتكلا لمح
 ماو نأ رقلا ىناعم مهفي منه قدي لثملا اذهو اهفام اوفلاخ مهنال اهب نوعفتنيالو
 لها ايزارهمن نوع“ لاق اذهلو هيلا جاتحيال نم ضاىعا هنع ضىعاؤ هيف ا لمعي

 هنم دارملاو لثملا اذه مذا مث ةب الاذهالت مْ مكعبتينا لبق نا.رقلا اويَشا نا ول

 اوبذكن يذلا #9 موقلا لثم الثم سْنب ىا * موقلالثم سب 9 ىلاعت لاقف مهمذ
 دارملا ليقو نأ رقلا تايآ نم هب ىتاامو ملّسو هيلع هللا ىل_ص ادمم ىنمي © هللاتاي اب
 ممسو هيلع هللا ىلص دمحت ناميالا اوكرت نيح اهب اوبذك مهنال ةارونلاتايا تاي الان«
 ليقو املاظ نوكي هنا هلع قيسنم ىدهال ىا * نيملاظلاموقلا ىدهال هللاو 8#

 دخت اي لق ىا * لق ف هئاينناو هللا تايآ بيذكتب مهسفنا اوملظ نيذلا ىنعب |
 دمح نود نم ىا # سانلا نود نم هلل ءانلوا مكنا متع نا اوداه نيذلاامما اي 9

 توملاب مكسفنا ىلع اوعدا ىا 25 توملا اونقت ق# هباساو ملسو هيلع هللازص
 ىذلاوه توملا ناف هؤابحاو هللاءاسنبا مكنا متمعز اهف ىنعي  نيقداص متنك نا

 مهيدي تمدقامب ادبا هنونمتالو# ايندلا نم هللاءايلوالربخ ةرخ الانزال هيلامكلصوي
 نيلاظلاب ملع هللاو 9 بيذكتلاو رفكلانم اومدقام ببسب ىا

 ط1 7020212 12 175 جن 0 نشل تحل تع تحسم كه 2-2

 51و مح مكلوت ناكنا 4 ةملا ةروس ١ ىا هؤاحاو -2576ةز- هللا ءاسا نحن نولوش اوناك ( نيقداص'
 0 "م8

 نا هللا ىلع اوم هش ىلع

 أل ريس مكلقنو 3

 اهدعا ىتلاهتمارك رادولا

 هن ونال و) لاقمث هئايلوال

 ىا (مهيدياتمدقامب ادبا
 رفكلا نم اومدقام بيس

 لكناىفناوالنيب قرفالو
 ليقتسملل ىنأ امهمةدحاو

 و انك انا قا نارألا

 ةرص ىتافالف سلادبدشت

 هونت ناو دك تلا ظفلب
 هنونعالو هظفلريغب ةرمو

 ( نيملاظلاب ميلع هللاو )

 اوبذك نيذلا ) موقلاةفص
 هللا ىلص دمح* ( هللاثاي اب

 دولا ىنعي نا رقلاوماسو

 دشرإال (ىدهال هللاو )

 (نيملاظلا موقلا) هند ىلا

 هللاملعف ناك نم دوببلا

 ةيدوهلا ىلع تومي هنا
 نذلااهياي) دمعاي (لق)

 "0 ا ينود نم )هلل ءامحا ( هلل ءايلوا مكنا متمعز نا) ادوهيو مهو اودوهت و مالسالا نعال ( اوداه ئ

 هلل ءايلوا مكنا ( نيقداص متاكنا ) توملا اولأس اف ( توملا اونقف ) هباححاو”مالسسلا هيلع دم نود نه
 صغالا كلذ لو دحا مكنم سيل هللاوف انتما مهللا اواوق ملسو هيلع هللاىلص ىبلا مهللاقف سانلا نود نء

 توللا نولا_هسبال مهنا ىلع دوهملاب ( نيملاظلاب ميلع هللاو ) ةيدوهملا ىف ميديا تامه امب ( ميديا تمدق ام 1



 توملانا لق ) مهلديع و

 الو ( هم نورت ىذلا

 ةفئخ هونت نا ورسم
 مرفك لابوب اوذخؤتنا

 ةلاحم ال ( مكيقالم هناف )

 تلخدو ناربخ ةلمجلاو
 ىنعم ىذلا نمضتل ءافلا

 كا نودرت مث 0 طربتلا

 ةداهثلاو بيلا ىلاع

 (نولمعت منك اب ا

 نم هلها متا اب مكيزايأ
 اونمآ نيذلااهمااي ) باقعلا

 موين٠ ةولصال ىدوت اذا
 نموناذالا ءادنلا (ةعملا

 موبو هلريسفتو اذال ناس
 ثيدحلاىفو مايالا ديسةعجلا

 هللا بتك ةعمجج ا موي تام ن»
 ربقلا ةنتفىقووديهش رجا هل

 5-5 وملانا)دمشاي مهل( لق)

 هنوه رك (هنمنورفت ىذلا
 مكب كزان ( مكيالم هتاف )

  عامجال ىؤل نب بمك هاع< ليقو ةبورعلا ةيمست برعلا تناكو ةالصال هيف سانلا

 ا

 د نأ ةفان .ذ* كاس هونمتْنا نوفاختو # هنم نورفت ىذلاتولانا لق #

 | ( ناودر 72 ه2 0

 | (بيغلا ملاعىلا)ةرخ الاف
 53 0 امودابعلا نع باغام
 دابعلا هماعام (ةداهشلاو)

 كرب (متينيف) ناكامو
 (نولمست متك امي )

 رشلاو ريا نم نولوقتو
 1 كلاااا

 نا رقلاو مالسلاهيلعدمحت
 اذا ( ةولصال ىدون اذا )
 ناذالاب ةالصلا ىلا متيعد

 ةعملجا موي نم )

 4 نورشعلاو نماثلا ءزجلا ] 1م

 مسالا نهفتل ءافلاو هنوتوفتال مك قحال * مكقالم هناذ 8 مكلامعاب اوذخؤتف
 'ىرق دقو مهب هقول | عرسو 0 مهرارف 0 فصولا رايتعاب طرشلا ىنتعم

 8 بيغلا مع ىلا نودرت من 14 ةقطاح ءاغلاو.ارزخ لوصأولا نوكيا از وخنو اهرش

 / ىدوت اذا اونمآ ا ِ هيلع مكي زان إب © نولمعت متكامب مككينيف ةداهشلاو

  عانجال ةمج ىعم امئاو اذال ناب # ةعئإلا موب نم © اهل نذا اذا ىا 4 ةولصلل

 | نودرت من * © !ةنعارازفلا مكمفني ال ىا 5 كقالم هناف هنم نورفت ىذلاتوملانا لق

 لح و نعهلوك # ديدهوديعو هق ا 5 مكن 3 ةداهشلاوب غلا ملاع ىلا

 0 يللا راق 16 ةنلل امي نم# كاملا تقوا ىا 0 01 اذا او“ :ما ١. نيذلاهمااي#

 هللال و -ردهعف نك مل هنالةيطخلا رينا ىلع ماءالادوعقدنعزاذالا ءادنلا اذهب داداو
 | لالب نذا ريثملا ىلع ماسو هيلع هللا ىلص سلج اذا ناكهاؤس ءادن ملسو هيلع هللا ىلص

 ريتا ىلع مامالا سل اذا هلوا ةعملاءوب ءادنلا ناك لاق ديرب نب بئاسلا نع © ١
 كالا و ناك ناك ناملف رمعو ركب ناو ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر دهع ىلع

 | ناك لاق دواد ىنالو كلذىلع صال تدثؤ ةياورىث داز ءاروزلا ىلع قاثلا ءادنلا داز

 ]|| رجلا باب ىلع ةعملاموي ربنملا ىلع سلج اذا ملسو هيلع هللاىلص ىلا ىدب نيب َنْذْؤِ

 |١1 لقو مدا قاخىف عج لاعت هللازال ليقف ةعجمويلا اذهةيعلىف اوفاتخاو # ةراتلاك
 | تاءاجلا عاتججال ليقو تاقولخلا هيف تءقتحاف هيف ءايشالا قاخ ن» غرف ىلاعت لازال

 | نم لوا ةلس وبا لاق ىؤل نب بمك ةعجج مويلا اذه ىعس نم لوا ليقو ةالصلل هيف
 ةبورعلاموب اهل لاَ ناكو ةعمح ةعئلا ىعسنء لوا ناكو ىؤؤل نب بمك دعب اما لاق
 ظ ةئيدملا ملسو هيلع هللا لد ىبنلا مدقي نا لبق ةن.دملا لها عمح لاق نيريس نبا نع

 هي لك هيف نوعمتمم موب دوهيلل اولاقو ةعمملا اوعس نيذلا مهو ةعمالزنتنا لبقو
 | اولاقف ىلصنو ىلاعت هللامسا رك ذف هنف عمتجل اموب لع“ ملهف موي ىراصنللو مايا

 || كلذيف ىلاعت هللا لزنا مث ةبورعلا موب هولعجاف ىراصنلل دحالاموي دوهبلل تبسلاموب
 | ءادنلا عمم اذا ناكهنا كلام نب بمك نع ةباالا ةولصلل ىدون اذا اونما نيذلااما اب

 أ ءادنلا تمس اذا تبااي نمحرلا دبع هنا هللاقف ةرارز نب دعسال محرت ةعملاموب

 1 ةرد ند تيبنلا مزهىف انب عمج نم لوا هنال لاق ةرارز نب ديكس تمحو

 أ وبا ه-رخا نوعبرا لاق ذئموي متنك مك هلتاق تامضخلا عيقن هللاقب عيقنىف ةضايب
 | ريسلا بادحا ركذف هبادكاب ملسو هيلعهللا صهللال وسر اهعمج ةعمج لوا اماو # دواد

 | فوعنب ورمع ىن ىلع ءابق لز' ارجاهم ةئيدملا لخد امل ماسو هيلع هللاىلص ىنلانا

 ءاش ماقأف ىىضلا دما نيح لوالا عمر ند تلخ ةرشع ا نينسالامون كلذو

 «موير)



 هك ١"

 ةنسدملا مدق امل هنا مالسلاو ةالصلا هيلع هللالوسر اهعمح ةعمح لواو هيلا هيف سانلا
 فوع نب ملاس ىنإل رادىف ةعئإجا ىلصو ةنيدملا لذد مث ةمجلجاىلا اهب ماقاو ءابق لزت

 ركذلاو ودعلانودىهسلاناذ ادصق نيعرسم هيلا اوضماف ## هللاركذ ىلا | ومساف#
 4 عيبلا اورذو 9 اهبوحو ىلع لدي اهيلا ىسلاب ضالاو ةالصلا لقر هليل

 عفنناف ةلءاعملان. *# مكلريخ و هللاركذ ىلا ىعسلا ىا © مكلذ ف ةلماعملا اوكرتاو

 ( انا ةروس)

 ملعلا لها نم مث كا وا نيقيقطارمشلاو ريا 43 نول مندي 0 #3 قباو ريخةرذ لا ١

 : ناب ند خ > مل مهدجسم سسسأو سيملاموبو ءاعرالاو ءاثالثلا و نينمالا موب 1

 مهيداو نطبىف فوع نب ملاس تف ةعمججا ةالص هتكرداف ةئيدملا ىلا ادماع ةعجلاموي |

 مه رهظا نيب نم جر

 بطخو ملسو هياع هللاىلص هللالوسر هيف عمجن ادم عضوملا كلذف اوذخنا دقو

 ن٠ دارملا سيلو هل اولمعاو هيلا اوضماف ىا # هللاركذ ىلا أوعساف ف ىلاعت هلوقو
 ١ وضماف أرق م باطلا ن. رمع ناكو لمعلا هنم دارملا اناو ىثملاف عارسالا ىعسلا

 ىلا ا 58 نا اومن مدقلو مادقالا ىلع ىعسلاب وهام هللاو اما نسحلالاقو هللارك ذ ىلا

 هذهىفةداتق نعو عوشمخلاو ةينلاو بولقلاب نكلو راقولاوةنيكسلا مهياعوالا ةالصلا

 لوأتيناكواهلا ىتللاوهوكلمعو كبلَش ىعستنا ىعساالاق هللا ١ ةىلاةاودسات ة
 لاقلاقهنع'هلامْيِخر 'ء نها نبأ نع( هع ىتم بلف هلوش الا غلب الف هلوق

 ةنيكسلا مكيلعو ةالصلا ىلا اوشماف ةماقالا متععم اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 ةاللسصلا تمثا اذاف ةياورىفو اومتافم تونر اولصف متكددا ا ع او عرسال راقولاو

 اذا مكدحا ناف ملسم داز هركذو ةيكبلا مكيلعو نوشمت اهونأو نوعست اهوتأت الف

 لاقو ةاللصلا هللارك ذ ىلا اوءساف هلَوّش دارملاو ةالصلاىف وهف ةالصلاىلا دمعي ناك
 عيبلانالءارششلاو عيبلا ىني  عيبلا اورذو 9 مامالا ةظعوموه بيسملانب ديعس
 لاقوىناثلا ناذالادنع ءارعثلاو عيبلا مرحب امناو همزاونهوهو اءمح امهلواندي مسا

 ءارمثلاو عيبلامرح سمشلا تلاز اذا كا_تلالاقو مامالاجورخ دنع ىرهزلا

 14 مكلريخ #9 ءارشلاو عيبلاكرتو ةءجاروضح نم متركذ ىذلا ىا © مكلذ #
 معاىلامتهللاو مكسفنا حلاصم ىا #نوملعت متتكنا #9 تقولا كلذىف ةعيابملانم ىا

 لناس هيفو امكان مساو 0 ةعمجا لضف ىف لصف

 اهلضف ىف ىلوالا ةلئسملا

 ملسو هس لع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ه ةع هللا ىكر ةراره ىبا نع( م0

 جرذاه فو ةخلا لخدا هيفو مد قلخ هيف ةعلا مود سعشلا هيلع تعاط موي ريخ |

 هللالأسإ ىل-صي وهو ما اسم دنع اهقفاوأل ةعاس هيق لاَقف ةعا مون 0 ملسو هي هلع

 مل“و هب 4ع 1ع هللا ىلح هللال وسر نا هن 3 22 اهللشإ هدر راشاو ءابا ءاطعا اللا اف

 ةندب برق امن 2 ىلوالا ةعاسسلا ىف كنف 0 ةبانلا لسع ا لستغا نم لاق

 هللا ىل هللال وسر نا هنع ( ق )) ةعم امويىف الا ةعاسلاموقتالو ةياورىف داز اهْمم 2

 “ئرقو اوًضماف (اوهساف)
 ىلا ءارقلا لاقو ان
 دحاو باهذلاو ىخملاو

 هظردلا اهب دارملا سلو
 ىا (هللارك ذىلا) ىشملا ىف

 هيو روهمل ادنعةيطتلاىلا

 ىضر ةفينح ونا لدتسا

 برطخلا نا ىلع هنع هللا

 زاح هللدما ىلع رمصتتقا اذا
 صالادارا(عيبلااورذو)

 ركذ نع لهذبام كرتب

 امئاوايندلا لغاوش نم هللا

 نال اهني نم عيبلا صخ
 عيبلاهيف راك ةعاموب

 ليقفلاوزلادنع ءارشلاو

 َ ار لا راجي اورداب مهل

 ايندلاةراحن اوكرتاو
 ىذلا هللا ركذ ىلا اوعساو

 عرأ و هنم عفنا 'ئثال

 هعشن ىذلا عيبلا اورذو

 ىسلا ىا ( مكلذ) ريسي

 ( مكلريخ ) للاركذ ىلا
 نا ) ءارعثلاو عملا نم

 (نوملعت منك

 ]1) |وصماف (اوعسات

 مامالاة طخ ىلا (هللا ركذ

 (عيبلا اورذو)هعمتالصلاو

 ناذالا كعل عيبلا اوكرتا

3 00 
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 هي 7+ - 4 نورشلاو نماثلا ءزجلا +

 0 امناكف ةثلاثلاةعاسلا ىف حار نمو ةرقب برق امنأكف ةضاثلا ةعاسلا ىف حار نمو

  ةساخل|ةعاسلا ىف حارنمو ةحاحد برق ا 2 ةعنارلاةعاسلاىف حارنمونرقا | اشك

 اذا ةياور ىفو * ركذلا نومقسي ةكئالملاترمضح مامالامرحا اذاف ةضس برق امنأكف

 اذاذ لوالاف لوالا نوتك ةكئالام دجاسملا ب اون أنه باب لك ىلع ناك ةعم موب ناك

 لسغ ةعججلا موي لستغانم هلوق * ركذلان وتس اًؤاحو فنصلا اووط مامالا سلج
 لاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا هنع ( م )) ةيانْلا لفك السغ ءانعم ةبانجلا
 ىرخالاة عما نيو هنيبام هلرفغ تصناو عقساو ةعملا ىنا مث ءوضولا نسحاف أضوت نه

 هلغشي هنا ءانعم اغادقف ىصحلا سمنموهلوق * اغل دقف ىصحلا سمنمو مايا ةثالث ةدايزو

 وبا ىنكردأ لاق ةدابع نع 6 خ ) وغللاك هلم مالكلا هلغشباك ةبطخلا عامس نع

 تربغا نم لوق ملسو هيلع هللا ىلس ىبلا تدعم لاقف ةعملا ىلا بهاذ اناو ىسيع
 تدرخ لاق هنع هللاىخر ةريبره ىبا نع * راثلاىلع هللاهمرح هللا ليدسىف هامدق

 001 ١) اذ ]) نع ذك هم تللخ رابجإالا سك تيار روطلا ىلا

 هللا لوسر لاق هلتلق نا هتثدح اهأ ناكحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مدا قلخ هيف ةعملا موي سعثلا هيلع تعلط موي ريخ ماس و هيلع هللا لص
 ىهو الا ةباد نم امو ةعاسلا موه هيفو هيلع بيت هيقو تام هيفو طصا هبفو

 سنالاو نملاالا ةعاسلانم اقفش سمشلا علطت ىتح صن نيحنم ةعجإلا موي ةؤيصم

 لاق هايا ءاطعاالا أيش ىلاعت هللا لأسي ىلصي وهو ملسم دبع اهقفاوبال ةعاس اهيفو
 قل ن1 1ك ارفق ةمج لك ىف لب تلقف موب ةنسس لكى كاد سك
 ا مال نب هللادبع تقل مْ ةربره وبا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 ىا تلعدق مالس نب هللادبع لاقف ةعمجلا مويىف هتثدح امو رابحالابمك عم ىسلجب
 رخآ ىهلاق ىلع .نضت ةياورفو ىنعنكتالو اهب ىربخاتلقفةري هوبا لاقىه ةعاس
 ١ هللالوسرلاةدقوةعججاموبىفةعاسرخا لوقت فيكو تلق ةريرهوبالاق ةعجلاموبىفةعاس

 هللادبع لاق اهيفىلصيال ةعاسلا كلتو ىلصي وهوملسم دبع اهفداصيال ملسو هيلع هللا ىلص

 وهف ةالصلا رظتني اسلجم ساجنم ماسو هيلعةلاىلص هللا لوسر لقب ملا مالس نبا
 ىف كلام هحرخا كلذ وهف لاق ىلب تلقف ةربره وبا لاق اهيلصي ىتح. ةالص ىف
 لستغي ال ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق نالسنع 6 خ ) قاسنلاو أطوملا

 بيطنم سيو هنهد نم نهديو روهطلانم عاطتسا ام رهطتيو ةعمجا موي لجر

 مامالا ملكت اذا تصني مث هل بتك ام ىلصي مث نينا نيب قرفي ملف جرخي مث هتبب
 لوسر تمءلاق ققثلا سوا نب سوا نع * ىرخالاةعمللا نيبو هنيام هل رفغالا

 بكررملو ىثمو ركشباو ركبو لستغاو لسسغ نم لوب ملسو هيلع هللاىلص هللا
 اهءابقو اهمايص ةنس لمع رجا ةوطخ لكب هل ناك عقحاو غلب ملو مامالانم اندو

 ( هجرخا 2



7006 
 ل يس

 4 ةعجلا : ةروس م ااا

 لسغ لاق لستغاو لسغ نع لومكم لثس دوادوبا لاق ناسنلاو دوادونا هج ا
 هدسحو ةيلآا

  اهكران' مثاىف ةيناثلا ةلثسملا

 هللا وسر انفمس املا لوط ناو نضاقلا نا ورحت نفاد ل
 تاعمأجا مهعدو نع ماوقإ نيهتنيل هريم ىلع لوب ماسو هيلع هللا ىلص

 هل ناكو ىرعملا دعطاىلا نع * نيلفاغلا نم نئوكل مث مهبولق ىلع هللانمتيأوا ٠

 ىلع هللاع.بط انوامت عمج ثالث كرت نم لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا ةبحض ٠

 هنع هللا ىذر دوعسنإا نَء © 0 ىذمرتللو قاسلاو دواد وأ هحرخا هنلق 3

 مهت ومب ةعجا نع نوفلختم لاجر ىلع قرحا مث سانلاب ىلصي نا .
 انوجو دش 6 ةثلاثلا ةلملا

 وح ملسم لك ىلع بجت نابعالا ضورف نم ةعملا الص 00
 رذسء ريغ نم اهكرت نمو اهكرت ىف رذع هل نكي ملاذا ميقم رك ذ لقاع غلاب

 الو ضرفلا لهانم اسل امهنال امهيلع ةعجالف نونحلاو ىصلااما ديعولا قعسا

 الوسر نا ٍباهش نب قراط نع ئؤرام هيلع لدي قاشالا 0 0
 دبع ةعيرا ىلع الاةءاجىف ماسم لكىلع بجاو قح ةعممسا لاق ماس و هيلع هللا 0
 هللا ىلص ب .لاىأر قراط لاقو دواد وبا ه>رذا ضي صوا ىد , ارا كولمم

 0 عمسب ملو ماسو هيلع هللاىبص ىنلاباخانم اضعبو ملسو هيلع
 لاق ماسو هيلع هللا ىلص ا نا انبَع هللا ذر صاعلا نب ورمع نب هللادبع |

 هدنسا امئاو هوعفري ملو ةعامح هاور لاقو دواد وبا هجرخا ءادنلا ععسنم ىلع ةعمجا
 ىلا ليالاءاوأ نم ىلع ةعمإجا لاقماسو هيلع هللا بص ىنلانا ةريره ىبا نع # ةصيبق

 ب2 ىعازوالاو ةداتقو نسحلالاقو دينعلا ىلع ةعا بحتنالو ىذمرتلا هحرخا هلها .

 ىداوبلاوىرقلا ل ها ىلع ةعماب و ناتياور ديبعلا ىف دمحا نعو بتاكملا دبعلا ىلع

 ةعج الف اوعمسي ملناو روضحلا مهمزايف ةعمجا هيف ماقت عضوم نم ءادنلا اوعمس اذا

 توصلاىروهج نذؤم ءادن مهغلس نا طرشلاوقحاو دمحاو ىجفاشلالاق هءو مهيلع

 عضوم نم نوكت ةيرق لكف ةنكاس حايرلاو ةثداه تاوصالانوكت تقوىف نْذؤي

 بيسملا نب ديعس لاقو ةعم اروض> اهلها ىلع بحي ردقلا اذه ىلع برقلاىف ةعجلا

 لاقو لايما ةّتس ىلع ناك نم ىلع بحت ىرهزلالاقو تدبملا هاوا نم-ىلع علا بجت
 ةعمحال ةفيثح وبا لاقو لايما ةثالث ىلع ثاللاو كلام لاقو لايما ةعبرا ىلع ةعسر
 ىورام هقفاو نمو ىفاشلا ليلد ةديعبوا ةميرق ةيرقلا تناك ءاوس داوسلا لها ىلع

 هللالو_بر دحيم ىف ةعمج دعب تعمج ةعمج لوا نا لاق سابع نبا نع ىرامتلا



 ' 7 ]م / ورمشعلاو نماثلا ءزجلا )

 و 6 دواد ىبالو نيركلانم ىاؤجم سقلاد.ع ذم ىف ماسو هيلع هللا ىلص

 / َ - ' ىرق نه ةبرق ىف او

 08 رذعل اهكرتىن ةعبارلا ةكسلا
 هل اذكو ةعخللا كرت هلزاج فوخ وا ضيم دهمتوا ضرص نم رذع هل نه لك
 .بطخ هلا ساع نا نع ىورام كلذ ىلع لدب لحولاو رطملا رذعب انيك

 . رظنف لاحرلاىف ةالصلا لق لاق ةالصلا ,ٍرع ىح غلب املف نذؤملا صاف غدر ىذ مويف
 / وه نم هلعف اذه نا اذه متركتا م < اك لاقف كلذ اوركلا مب 1 ىلا مهضعب
 003 مكجرخانا تهرك ىناو ةمزع ا-مناو ملسو هيلع ع ىنلاىنعي ىنم ريخ
 - بجتال نم لكو ملسمو ىراخعلا هجرخا قازلاو ضحدلاو نيطلا ف نوشمت ةياورىف
 " هب لمكبالنكلو رهظلا ضرف هنع طقبس ةعمجامامالا عم ىلصو رضح اذاف ةعمجاهيلع
 ددعلا هب لك رضح اذا هناف رذعلا بحاصالا ةعمملا مهب دقعنت نيذلا ددع

 ةعمجا هب دوعن ىذلا ددعلا ىف ةسماخلا ةلئسملا

 نيعبرا نم لقاب دقعنتال ليقف ةعملا هب دقعنت ىذلا ددعلا ف ملعلا لها 46

 0 الن يقال هءو زيزءعلادبع نب رمعو هللادنع نب هللادسع لوق وهو الجحر

 | اونوكل نب كلذو لامكلا لها نم الجر نيعبرانم لقا ةعجللادقعنمال اولاق قحساو

 0 ل1 | | ١ و ءاممنع نومظيال عضومق نيميقم نيلقاع نيفلا, ارارحا
 دنع طرش ريغ ىلاولاو لاو مهبف نوكي نا زيزعلادبع نب رمع طرشو ةجاح

 م * ىأرلا باكا لوقوهو عماج رصمىف الا ةعمجال بلاط ىنا نب ىلع لاقو ىفاشلا

 دقعتت فسوب واو ىعازوالا لاقو هدنع طرش ىلاولاو ةعبراب دقعتل ةفينح ىنا دنع

 دقعنت ةعسر لاقو تاولصلا راسك نينثاب دقعنت نسحلا لاقو لاو مهف ناكاذا ةثالثب

 ىصلاورفاسملاو ةأرااودلاك ةعباهيلع بجتالنمب ددعلا لمكمألو الجر رمشع ىناب
 دمحا لاقو ف سوي وباو كلامو ىفاشلالاق هبو دلبلا نم دحاو عضومىفالا دقعننالو
 عمالا قاضو سانلارثكاذا نيعضوم عمت

 ةمذاسلا ةلكسملا

 ىلرلاناككا زوو ةعلا صير نالبق لاوزلادعب ةعملاموب لخرلارفاسينا زوال
 لاوزلالبق رفاس اذا اما تقولاجورخ لبق دابلا ق راش, ناك اذا لاوزلادهب رفاسننا
 0017 تال رق رقم نوكناألا زكي هناا ريغ زوبع ةلاف نجلا عولط دسباو
 ىلع لدب ةعئلا"ىلصي ىتح رفاسب الف اهقم ا وب جصا اذا هلا ىلا مهضعب بهذو
 نإ هللاديع ملسو هب هلع هللا ىلد هللال وسر ثعب لاق سابع نبا نع ىورام هزاوج

 هلال وسر عم ىلصاف فلختا لاقو هبادتا ادفف ةعجاموي كلذ قفاوف ةيرسفف ةحاور

 كعتمام لاَقف هآر ملسو هيلع هللا ىلص ىنااعم ىلص لف مهقحلا مث مث ماسو هيلع هللا ىلص

 «نا



0 

 لضفنءاوغتباوضرالاىف اورشثتلاف © اهنم غرفو تيدا # ةولصلا تيضق اذاذ 9 ١
 ثيدحلاىفو ةحابالا رظحلادعب مالا لع> ن. هب محاو مهياعرظحامل قالطأ 6# للا َ

 هللايف خا ةرايزوةزانجروضحو ةدايعوه امئاو ايندلاب لطب سيل هللالضفنم اوغتباو |
 ةالصلاب هركذ اوصختالو مكلاوحا عماجمف هوركذاو # اريثك للا اوركذاو © ||

 هناىور «اهيلا اوضفنا اوهلوا ةراجم اوأر اذاوؤ# نيرادلا ريخم «نوعلفت كلم 9
 الا مهيلاسانلا جرت ماعطلا لمحت ريع ترف هيلعةءمجلا ب طخ ناك مالسلاو ةالصلاهيلع

 لبطلا وهللا نه دارااناف ةدوصتملا اهنالةيانكلادرب ةراجتلا دارفاو تلزتفرشع ىتا ||
 لبطلاعامس در ضفانم مهنمنا ىلع ةلالدال ديدرتلاو ريعلا هب نوليقتسياوناك ىذلا

 اوضفنا ةراجت اوأر اذاو هريدقت لبقو كلذبىلوا وهللا ىلا ضاضفنالا ناكامومذم |
 ريثما ىلع ىا 6 اًئاق كوكرتو 9 هيلا اوضفنا اوهل اوأر اذاو اهيلا |

 هيلع الجر ىأر رمع نا ىورو * ىذمرتلا هحرخا مهتودغ لضف تكردا ام اعيمج
 ةعما ناف جرخا رمع هللاقف تجر ةعماموي مويلاناالول لوق همعسو رفسلاةبها
 ردقلااذهىفوهقفلا يتكىف ةروكذم بادا و ننسو طئارش ةعمجلاو *رفس نع سحنال

 * ضرالاىف اورششتناف ةولصلا تيضق اذاف 9 لجو نع هلوق * ملعا هللاو ةيافك
 كجم اوح ىف فرصتلاو ةراهتلل ضرالا ف اورسشتناف ةعما ةالص نه غرف اذا ىا
 تّئش نا سابع نبا لاق ةحابا ما .اذهو قزرلا ىنمب 4 هفالضننم اونساو

 ضرالاىف اورشتناف هلوق ليقو رصعلاىلا لصف تْئش ناو دعقاف تْئشناف جرخاف [!

 لبقو هللاف خا ةرايزو ةزانج روضحو ضيرم ةدايعل نكلو ايند بلطل سيل |
 فرصن !ةعممجا ىلص اذا ناك هنا كلامنب كا ىعنعو ملعلا باطوه هللالضفنه اوغتباو

 م ترشتناو كتضيرف تيلصو كنوعد تبحا مهللا لاقو رجلا ىلع فقوف |
 اذا ىا # اريثكّشا اوركذأو 8 نيقزارلاريخ تنأآو كلضف نم ىقزراف ىتىعا
 ناسللابلبق اريثك هلل!اوركذاف ءارسثلاو عييبلاو ةراجتلا ىلا متعجرو ةالصلانم متغرف

 امهطضمو ادعاقو ائاقءركذنىتح اريثك هللا ني ركاذلا نم نوكتالىق ةعاطلاب لبقو
 ايلا اوضفنا اوهلوا ةراجت اوأر اذاو » ىلاعت هلوق * :* نودلت مكلما

 | ناكاذا ا عافتنالاو اهبلا ةحاملا عم ة راجل ىلا ضاضفنالا نا ىلع ةلالدللواهتيؤرو
 اذا اوناكوا ران ىداولا |
 اعواشسا رعلا تلقا[

 ضرالاىفام تقفناوا لاقف مهعبتا مث كعم ىلصا نا تدرا لاق كباخا عم ودفتنا

 ماعلا بلطوا قزرلا ( هللا لضف نه اوفتباو ) ةحابا سما ( ضرالاىف اورمنناف ) تيدا ىا ( ةولصلا تيَضَق اذاف)ا
 اذاو ن وعلقت كلءا) هضرف ءادال مكقف وام ىلع هو ركشا و (اريثك هللا اوركذاو)هللاف خا ةرايزوا ضارألا ةدايعوا

 اهدحافذختهللا اوضفنااوهلوااهملا اوضْفناةراجت اواراذاو هريدةتواهلاكنع اوقرشت (املااوضشنا اوهلواةراحن اوأر ١'

 ةئيدملا لهانا ىور مهدنع (ةعج اةروس) مهاتناك اهنال ةراجتلا ه0 هزه- هيلع روكذملا ةلالدل صخامتاو '

 مدقفءالغو قل مهاصا

 نءةراجإ ةفيلخ نب ةيحد

 ةعئجا مويبطخ ماسو هيلع
 هعم ىتب ام هيلا اوماقف
 لاقف رسشعانشاوا ةينامثالا

 ىذلاو ماسوهيلع هللا ىلص

 اوج رخو أديب دم سفن

 دارا اوهف قيفصتلا و لطلاب

 ىلع ) كوكرتو ) وهللاب

 هيفو بط ( اعاق ) ربذملا

 بيطخلا نا ىلع ليلد

 امئاق بطخم نا ىنذي
 اذا (ةولصلا تدضق اذاذ)
 ةعجج اةالص ن٠ مامالا غرف
 ( ضرالا ىف اورسشتناذ )

 نا ريبملا نم او>رخاف

 (هللا لضف نه اوغتباو) مش

 نا هللا قزر نم اويلطا

 دعب ةصخر هذهف مدس

 رخا هحو اهلو ىلا
 تيضق اذاف لوَه

 نه مامالا غرفاذا ةالصلا
 -اةالص إد 0 ىف اورشتناف ةمملاةواس | هيلع هللا ىلص هللالوسر عم ىلصن نحن اهني لاق راج نع (قال © اناق كوكدتو |
 رسلا ملعىني مكل لضفا وهام | ويلطاةلالضف نم اوقتنأو < ( ساد6# اح و 5 ) نيكل قاوق رفق زال ظ

 طزعسلا نما ونت كل (نودلقت كلعل) لاح لكىلع « اريثك ) ناسللا و بلقلاب (هللا اوركذاو) لكوتلاو دهزلاو ديحوتلاو
 اوجرخو اوقرفغت (اوضفنا )'ليطلاتوص اوعمسوا (اوهلوا) ىلكلاةفيلخنب ةيحد ( ةراخن وار اذاو ) باذعلاو ٠

 بط ريدم ىلع (اًمئاقكوكرتو ) اهيلا اوجرخيمل نيت ماو الجر رسشعىاريغلاقبو طهر ةينامئثريغ ( ايلا ) دجحسملانم ٠
 م



 -205565- 4( نورشعلاو نماثلا ءزجلا )
 5 هيلع هلا لص ىبنلا عم قام ىتح اهيلا اولتقناف اماعط لمحم ريع تلبقا ذا ملسو
 اكوكرو بلا اوضفنا اوهل وأ ةراجن اوأر اذاو ةب آلا هذهتاّؤْنق الحر رشع انثا الا

 ركذو مأ مآشلا نمريع تءاغ اًاَق بطخي ناك ملسو هيلعهللا بص ىنلانا ةياورىفو *ائاق
 هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انك ماسلو *رمعو ركب وبا مهف الجر رمشع اننا الا هيفو هوجن

 مهفانا الجر ريع اننا الا قبي ملف اهلا سائلا يرفق لا ةثلودا تسد ملا وب

 - نايب هيف سيل هناب هنعبيجاوالج ر رشعىتاب ةعمجاة مص ىرينمةجح وهو ثيدحلا ركّذو
 سا نأ لاقو ددعلا اذه طارتشال ةجح ثيدحلا نوكي ىتحن ةعجلا مهب ماقا هنا
 " لها باصا كالام وباو نسحلا لاق طهر ةينامث الا دحتملاف قس مل هنع ةياور ىف

 مأشلانم ماعطو تيز ةراجتإ ىبلكلاةفيلخ نب ةيحد مدقف رعس ءالغو عوج ةئيدملا
 ' اوقيسي نا ةيشخ هيلا اوماق عبلاب هوأر الف بطخي ماو هيلع هللادص ىنلاو
 هذه تلزنف رمعو ركب وبا مهيف طهر الا ملسو هيلع هللاىلص ىنلاعم: قب ملق هيلا

 قبال ىتح معباتنول هدم دمح سفن ىذلاو ماسو هيلع هللا ىلص ىتلالاقف ة ةبالا

 بطخمي ملسو هيلع هللالوسر انبب لتاقم لاقو اران ىداولا مكب لاسل دحا مكنم

 قت مل مدق اذا ناكو ةراجتلاب مأشلانم ىلكلا ةفيلخ نب ةيحد مدقذا ةعجلاموي

 هريغو تيذو رب و قيقد نه هيلا جانحي ام لكب مدقب ناكو هتناالا ةئيدملاب قتاع
 سانلا نذؤيل لبطلاب برضي مث ةنيدملاقوسىف ناكم وهو تيزلاراجا دنع لزنيو
 لوسرو ماسي نا لبق كلذو ةعح تاذ مدقف هنم اوءاتبيل سانلا هيلا جرف هموده
 رهسملايف قب ملو سانلا هيلا جرحت بطخم ربثملا ىلع ملف م اسو هيلع هللاىلص هللا

 اولاقف رسما ىف ىتب ؟ ملسو هيلع هللاىلص: ىبنلا لاقف ةأرصاو الجحر رضع انثا آلا
 مهل تمؤوسل ءالؤه ال ول ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ةأرماو الحر رمقع اننا

 تمدق اذا ريعلا تناكولبطلا وهللاب داراو *ةب الاهذه هللالزناف ءافسلا نم ةراجلا
 روغلاو اهوحت اوهذو اوقرغ ىا اوضفنا ىلاعت هلوقو قيفصتلاو لطلاب اهولتقتسا
 ناك مايقلا اذه نا ىلع اوقفتا اًعاَق كوكرتو مهلا مها اهنال ةراجتلاىلا مت عجار اهلاىف

 بطخي ملسو هيلعهللا لص ىبنلا 0 نبا لئس ةمقلع لاق ل ةطخلاىف

 ةحلا ةالص ىف ةضيرف ةطلا ءالعلا لاق اعاد هكوكرتو نؤرقت اما لاق ادعاقوا اها

 لصفب نيتبطخ اماق مامالا بط نا بجيو ةيحمسم ىه ىيهاظلا دواد لاقو
 ةراهطلا طرتشتو دوعقلا الو مايقلا طرتشي ال دمحاو ةفينح وبا لاقو سولحم امهنيب

 ىلصو هللادمح نا ةبطاعا مم | هيلع عشام لقاو نيلوقلا دح!ىف ىبفاشلا دنع ةطخلاىف

 نيتطخلا ىف طورش 308 هللاىوةت ىصوبو ماسسو هيلع هللا ىلد ىنلا ىلع

 كرت ولو ةيناثلاف نيتمؤملل وعدبو نا رقلا نم 31 ىلوالا ف ارق نا بجو اعيمج

 ىلا ةفيئحونا بهذو ىئقاشلادنع هتعمح الو هتطخ خل 0 ةسللا هذه نم ةدحاو

 ةبطخلا مما هيلع عقبال ردقلا اذهو هأزجا ةريكت وا ةديمحت وا ةيبسنب ىتأول هنا
 1 (وعو) ؛



 ا فالخ هيف ا لا .مالكلا مرحي لهو كلامو 3 2 0
 لخد اذا روشملا م ىلصت نا بلو بطاخلا نود عمتسملا ىلع مر هنا حصالاو

 كلامو ةفينح ىبال افالخ بطخمي مامالاو

 ماكحالاهذه ىلع ةلادلا ةدراولا ثيداحالاركذ

 بطخم ماسو هيلع هللاىلص ىلا ناك لاق امهنع هللاىضد رمع نبا نع ( ى)
 سلي م مئاق وهو ةعرلجا موب ل ناك ىرخا ةياور ىفو امهنيب دعش نيئطخ 5

 تناك لاق هنع هللاىذر ةرع“ ب راج نع © م 2 نآلا نواعش مك مف موش 8 3

 ىف داز سائلاركذيو نآرقلا أرقي امهنيب سلجي ناتبطخ ماسو هيلع هللاىلص ىبتال ٠
 رحم نب بمك نع 6« م ر بذك دقف اسلاح بطخم ناك هنا كثدح نآ ةياوو

 اورظنا لاقف اسلاح بطخم مكحلا نب نمح ا 3 كدب لخد هنا هنع هللاوذر

 اًذضقلا اوهل ذا ةرام ادار أ و ىلامت تالاق دقو ادعاق بطخم تطال لإ |
 عم ىلصصا تنك لاق هنع هللاوضر ةرمس نب رباج نع 6 م ل كوكرتو اهلا ٠

 وبا داز ادصق هتبطخو ادصق هتالص تناكف ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 نا ةثع هللاىذر ةرئه ىلا نع *# سانلار "ذو نا را ىقلا ن٠ كالا ًارَقو دواد

 ءام ذحلا ديلاك ىهف دهشت اهيف سيل ةبطخ لك لاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ٠

 لاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا هئعدواد ىنالو*ىذمرتلاو دوادوباهحرخا '

 لوسرنا هنع هللاوضر دوعسم نبانع # مذجا وهف.هلل دمللاب هيف ًادسال مالك لك
 هللا ذوعنو ةرفقتساو هليعتسل لل دما لاق دهشت اذا ناك ملسو هيلع هللاىلص هللا '

 ال نا دهشأ و هل ىداه الف للص نمو دتهلا وهن هللا ىده و اسسا 03
 ىدب نيب اريذن و اريشب قحاب هلسرا هلو_سرو هدبع ادمح نا دهشاو هللاالا هلا ْ

 هللارضيالو هسفنالا رضيال هناذ امهصعننهو دشر دف هلوسرو هللا عطب نم ةعاسلا

 ماسو هيلعهللا ىلص هللالوسر دهقت نعَباهش نا لاس لوب نا ةباور فو# 5

 نغ انلعحننا امر هللالاسنو ىوغ دقف امهصغب نمو هيف لاقوهو 2 ا

 وبا هجرخلا هلو هب نحن امنا هطخم بنتحيو هئاوضر عبتيو هلوسر عيطيو هعبطي

 هللا ىلص هللا لوسر ةبطخ تناك لاق هنع هللاوذر هللادبع نب راح نع 6« م )ل دواد
 هتوص العدقو كلذرلا ىلع لوقمث هلهاوهامب هيلءىثيو هللادمحةعجاموب ملسوهياع

 نيتاهك ةعاسلاو اناتثعبلوّدبو كاسمو كح لون شدج رذنم هناكىتح هبضغ دتشاو
 هللاباتك ثيدحلاريخ ناف دعب اما لوشو ىطسولاو ةبانسلا هيعصا نيب نرّشو

 ىلوا انا لوس ٍ ةلالض ةعدب كو عا روءالارشو دمم ا ديلا رخل

 ىلعو ىلاف امايض وا ابد كرث نمو هلهالف الام كرتنم هسفن نه نمؤم لك



 نم ( هللادنع ام لق )

 وهللانم ريخ ) باونلا
 ريخ هللاو ةراٍلا نمو
 مهتوغال ىا ( نيقزارلا
 وهف عيبلا كرتب هللاقزر

 ملعا هللاو نيقزارلاريخ

 (هللا دن ءام) مهلدمشاي (لق)

 مكل (ريخ) باوثلا نم

 توضص نم (وهللا نم )
 ) ةراجتلا ندو 2( لطلا

 ىلكلا ةسحد ةراجن

 ىتح مكين عم ميثوا لوقي
 م متوعدو ةالصلا ميلص

 مل اريخ ناكل متجرخ

 هللادئع ةماركلاوباوثلاب

 ريخ هللاو ) جورألا نم

 نيطعملا لضفا ( نيقزارلا

 كءاحاذا ةلاقملا هذه لق ىا
 نوقفانملا

 1 : 75 2514 -  (نورشلاو نماثلا ءزجلا+

 .دلخم ققحم كلذناف © ةراجتلانمو وهللانء ريخ ف باوثلان« هللا دنعام لق
 ع هيلع اولكوتف © نيقزارلا ريخ هللاو # اهعفن نم نومعوتام قالخم

 ىوتسا اذا ملسو هيلع للالص هللا لوسر ناك لاق هنغ هلا وخر دوعسم نبا نع# |
 هنع هللآوخر ةريره نا نع © ىت رث ىذمرتلا ه>رخا انهوجوب هانلبقتسا ربنملا ىلع
 مامالاو تصنا ةَمَما مون كبحاصل تلق اذا لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا.
 | يطخم مامالاو ناثد# نيلحر ىار رمع نانا عفا نع *# توغل دقف بطخي

 | مامالاجورخ باهش نبا لاق ًاطوماىف كلام هجرخا اتمصانا امهصخ ةعجلاموب
 || ةءارقلا, امبف رهجم ناتمكرف ةعر اةالدةفصاماف # مالكلا عطب همالكو ةالصلا عطَق

 قود دّلا نتلالاوز نيبام رهظلاتقو وهو تقولا طورش سمخ ةمجلازاوجلو
 طورششلاهة هند طرش دقف ناف ةماقالارادو ةطألاو مامالاو ددعلاو رمدعلاتقو

 وهو ددعلامامت لبق ةبطلا ىدتي نا مامالل زوجالو ارهظ ىلصي نا بحي سلا

 ا
 ١

 ا
ْ 

 || ضفناوا .ةالصلاحاتتفا لبق اوضفنا مث مهب بطخو اومهتاولف ىبفاشلا دنع نوعبدا
 أ ةالصلا مهب. حتتفا ولو رهظلا ىلصي لب ةعمجا مهب ىلصينا زوجي ال ددعلا نم دحاو

 | ءاّقب نأ مك ةالصلارخآ ىلا طرش نيعبرالا ءاش نا ىفاشلا لاوقا عصاذ اوضفنا م

 ||| نإقابلا ىلع بجي مامالا ماسينا لبق دحاو صقن ولف ةالصلار خا ىلا طرش تقولا
 "| ىتبزا لقو ةعمج اها نانثإ هعم ىتب نا هنا وهو رخا لوقهنقو ارهظ اهولصينا

 0| ةعجاهمتا ةمكر مامالا مهب ىلص ام دعب اوضفنانا ىنزملادنعو ةعمج اهمتا دحاو هعم

 هبو دحاو ددعلانم ضفنا ناو اعبرا اهمج ىلوالاةعكرلاف ناكناو هدحو ىتب ناو

 ن* ةمكر مامالاعم كردا اذا .قوبسملاك طرتشن ىذلا ددعلاف نكل ةفينحوبا لاق
 سنا نع < خ )ل اعبرإ اهمتا ةمكر نه لقا كرداناو ةعمح اهمتا مامالاملسا اذاف ةعملا

 0ع علال ع نح ةعملا ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانا هنع هللاىضر

 ىلا جرخو ةئندملا ىلع ةريرهابا ناورم فاختسإ لاق عفار ىبا نب هقاديبع نع

 0000 ]| ةنللا روع دادس ارفق ةننلا ةريره ونا ابن لصق ةكم

 نيتروسن تارق كنا هل تاقف فرصنانيح ةريه ابا تكرداف لاق ةيئاثلا ىف نوققانملا

 هللا لور تمم ىنا ةريره وبا لاقف ةفوكلاىف امهب أرقي بلاط ىنا نب ىلع ناك
 ىلاعت للاخر ريشب نب نامعنلا نع 6 م ) ةعجلا موي امهب أره ملسو هيلع هللاىلص |

 كير مسا عسل ةعبملا فو نيديعلايف ارشب ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك لاق هنع
 امهب أرق ذحاوموبىفةعملاو ديعلا عما اذاو لاق ةيشافلا ثيدح كانا لهو ىلعالا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا امهنع ىلاعت هللاىضر بدنج نب ةرعس نع * نيتالصلا يف
 هجرذا ةيشاغلاثيدح كاتالهو ىلعالاكءر مسا سن ةعجلا ىف ًارقب ناك ماسو
 باوثلا نع هللادنع ام ىا © هللادنع ام لق # ىللاعت هلوقو * ىئاسنلاو دواد وبا
 انو را نموخا» ملشو هيلع هللاؤص ىنلاعم تائثلاو ةالصلاىلع رجالاو

 دجوم ىلاعت هنا ىنعي * نيقزارلاريخ هللاو 99 ةحد امهب ءاح ىذلا *6 ةرامتلا

 مإ)إ «تقازرالا)

 ظ
 ظ
ْ 

ْ 
 ظ



0 
 ا

 كيا دهشن اولاق نوقف ةفانملا ك ءاحاذا ) ( محرلا نمحرلا هللا مس ١) # ةيئدم يآ 0 ىدعأ نقار ةروسإلا 1

 هيلع لدنك سمالا نا ملعي هللاو ىا (هلوسرل كنا ملعإ دار ممتسلا مهب ولق اهف كاطاو ةداهش اودارا ( هللالوسرل

 ىطعا ةمئللا ةراوست ارق نأ ماسو هيلع ىلاعت 0 ء* هنم قززلا اويلطاو |
 نوملسملا راصماىف اهنأي منو ةعنلا ىلا نم ددعن :تاننح ارشع رجالا ا

 01 ةرشع ىدحا اهباو ةيئدم نيقفاثملاةروس

 م ميحرلا نمجر لا هللا عسب لهجوم !:

 دوهشلان«ماعنع رابخا ةداهشلا # هللالوسرا كنا دهشن اولاقنوقفانملا كءاجاذا 5 ا
 هللاو # هلوَش ةداهشلاف مهبذكو هب دوهشلا قدص كلذاو عالطالاو روضطاوهو

 اوذختا# كلذ اودقتمي مهنال 6 نوبذاكل نيقفانملانا دهشي هللاو هلوسر لكنا ماعي | ا
 ديكوتلاف فاملا ىرم ىرجت اهئاف هذه مهتداهشوا بذاكلا مهفلح * مهناميا

 اد اودصق 9 ىبسلاو لتقلا نع ةباقو # ةنج 9 مهناعا ىرقد |

 مهدصو مهقاقن نه 7 نولمإ اوناك ام ءاس مهلا 3 ادودصواأ

 ملعا ىلاعت هللاو اوياطاف هنمو ا ولأساف هايف هم اهلصاو قاررالا ١

 « ةئامو ةيا ةرشع ىدحاو ةيندم مو نيتفاثلاة دود 0

 5 افرح نوءبسو ةّدسو ا دلك نونا ٠

 م _ ميج رلا نمجرلا هللا مسن قع

 هباكاو لولس نبا ىنا نب هللادبع ىنعي * نوقفاثملا كءاجاذا #9 لجو نع هلوق #

 هللاو 9 ىلاعت لاقف ًادتبا مث مهنع ربخلا متو 4 هللالوسرل كنا دهن اولاق ف |
 نيقفانلانا دهشي هللاو ف كب ملع وهف كلسرا ىذلاوه ىا #4 هلوسرل كنا ماعي

 اورهظا ام فالخ اور مهنال هللالوسرل كنا دهشن مهلوق ىف ىنعب 6 نويذاكل ْ
 نع ربخا نف مالكلا كلذكو بلقلا ناسالا ؛ئطاوب نا نامالاةقيقح نال كلذو ||

 اوناك مهلا ىرتالا بذاك وهف رهظا ام فالخ رم اوا هفالخ دقتعاو ؛وث

 مهداقتعا فلاخ مهاوق نال ايدك ءامسو هللالوسرل كنا دهشن مهتنسلاب نولوق

 هللاربخا ام مهناعيا ىنعمو لتقلانم اهب نورتتسي ارتس ىا « ةنح مهناما اوذختا 9»
 © لا ليبس نع اردست لل تلقوا كلا و را مكنل مهنا مهفلح نم مهنع

 داهملانع سانلااوعنم ليقو هلو_سر ةعاطو للاةعاط نع مه سناب اوضرعا ىأ
 ىنعي © نوامعي اوناكام ءاس مهنا 9 .ماسو هيلع هللاىلص دمحمبت ناميالا نعو

 نع الخاذا هنال هيف نوبذاكل مهتاوا اولا ءاعداف ) نودذاكل نيقفاثلانا دهشل هللاو ) هللالوسرل كنا م ف

 مهناوا ةداهش هتيعسأ ىف « نيقفانملا 2و نوبذاك مهف هه 589 0-1 ةقيقحا ىف ءداهتلا نكيمل ةأطاوملا |

 مهسفنا دنع ن وذاكل

 نا نودقتمي اوناك مهنال

 ص

 فالخ ىلع ربخو بدذ
 هسنع ريحا لاح هيلع ام

 ( ةنج مهناميا اوذختا )
 لتقلاو ىسلانم ةباقو

 دهسا نأ ىلع ليلد هيذو

 ساسلا( اودصف ) نيم
 نع ) هللا ليي نع 2(

 هيشلاءاقلاو ريفنتلا,مالاسالا

 ركذي ىلا ةدوسلا نمو
 اهلك صو نوقفانملا اهيف

 ايار ل هلق نعتمد
 تازئاهناف ةيا الار خا ىلا

 قاطصلاىن قير طف هيلع
 اهتالكوت رسثءعىدحااهتايا

 اهفورحو نونامثو ةئام
 افر>ن وعيسوةتسو ةئامعبس

 «ميحرلا نمر لا هللا مسبب )

 سابع نبا نع هدانسابو

 كءاحاذا ) ىلاعت هلوق ىف
 كءاحاذا لوش ( نوقفاذملا
 ةننيدملا لها وقئانللا
 نب بتعمو ىنا نب هللادبع
 اوناكو سبق نبدجو ريشق
 ( دهشن اولاق ) مع ىن

 نيقفانملاةداهش ريغ نه (هلوسرل كنا )دهشي ( م! هللا و) كلذ ىلعان ريع و كلذ ملعن ) هللال وسرل )داب (كنا) هللا 32 1

 هللاب مهفلح (مهناميا اوذَحْما) كلذ ريغ ىلعمهب ولق ريك و كلذ نولعلالمهفلح ىف (نويذاكل نيقفانملانا) خي (دشي هللاو)

 سب ( نولمعي اوناك امءاسمهنا )رسلا ىفهتعاطو هللا نيدنعسانلا اوفرصصف ( هللاليبس نءاودصف) لتقلا نم (ةنج)



0 

 ١ را (كذ) كاسل ا مظماوه 58 يتلا ىن ىعم 0 0 نع س اذا مثكدصو مهتافت نم

 ش 50 1 ىا نامعألاب نائحسالاو دكلاو قافنلا ىف 0 فصوام ىلاوا ( ع ار 0(

 كلذ دعب مهرفكر هظ مث اورفك مث مالسالاىف لخدب نيلعف مك اولعفو ةداهشلا ةملكب اوقطن ىا 0 مهلا

 ادع رفكلاب اوقطن 3 نيئمؤملا دنع ناعالاب اوقطنوا كلذ وو ريح نع اق» دم لوش ام ناك مهلوش

 ىتح اهيلع م 2 ( مهبولق ىلع عبطف ) ة هب الا ا اولاق اوم نذلا اوقل اذاو هلوقك مالسالاب ءازهتسا مهنيطايش

 3 نوربدتس ال 17 نوهقشال مهف ) هك .71/٠ 12 مهقافت ىلع 5 نورتتلاو نماثلا ءزجلا ءاز> ناعالا اهلخدال

 ١ | ناعالاة م نوفرعب ال وا

 لوسرل ( مهماسج اك

 || لاحلاىلاو' مهلامعا ءوسىلع دهاشلالوقلاكلذىا مدقتملامالكلا ىلاةراشا *كلذؤ#
 || اونما مهنا ببسي 6 اونما مهناب لف ناعالاب نانتسالاو يذكلاو قافنلا نه ةروك ذملا

 || ن. اومعس اعيح اورفك مث ةبآ اوأر اذا اونمآوا ارس # اورفك مث #9 اهاظ 0 0

 مهم اسجا كيت مهتيأر اذاو تح 0 نامالا ةقيقح تح 6 ليي 5 1 0 .ىاقل يف ل يف اومكحنساو رفكلا ىلع اونرمتح ا« مهولةىلععبطف لا ةهيشرهنطابخ | *ا* لكادا ©

 || هلثم عج ىف 1 1 ل نلحع رضحم اهضق اسجل ىا' نإ 0 ا | : رص
 / يهعلا ٠ لاح ا بشخ مهناك ممالك ىلا ىتسصي و مهلك ايهب جب ها م ٍ 6-50 ' 5 أ هتفص لثمىف نيقفانملا نم

 أ اا 1 ريس ا ناذخا اهتم هنوأوش امل عع ىا مهلوقليف رورجملا ساجم نورمذحي اوناكف

ْ 
 ا
 ا

 هلم ان
 | ىتلا ةشخلا ىهو ءايشخ عج بشخلا ليقو رظنلاو ملعلانع ةيلاخ احابشا مهنوكف ب ف ْ

 نع ليتقوقاسكلاو رمال 5و ربا عقو رظاملا نسح ىف اهب أو ئشاهنوحرحم ١ ملو بيف نود سف 1

 1 ظ اذا كلذو صهاظلا 5 ىا 7 و مهلا كلذ ٍِظ 00 رفكلا اور 1 ثدح ىلد قبلا ناكف نسلالا

 عم اولخ اذا كلذو رسلاف ىا #« اورفك مث # نامالاب اورقأ نيم كلا وأ رجم قمر ول 4
  مهيولق ىلع عطا نوذاكل مهلا كه كلا هللاو هلوقل 0 هشو نم ل نونو 1-0

 5 اذاو # 30 ملا نوردّسال لقو ناميالا ىا © نوهتفال مهف #9 رفكلاب ىا عمرو ا َك

 1 ىنإ كبيماسجا ك.جعت 9 لواس نبا نأ نب ةلادبع لدم نيقفاثل 0 *؟ مهتبأر 6 ل

 تبشخ -

 | اذاف ناسللا ق جاز |مصف ئسح لولا ىلا نء هللادع ني نا لاق قدص 1 5
 1 ّ 3 2 0 5 5 3 5 5 0 مالك وه

 | ا حابشا ىا هل بذشخ مهن اك #9 هلوق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 00 لاق 2 121-0 هل لحم

 .ء مهدانتساف اومش طئاحلا || ةرمثر اجاب تسيلو ردج ىلا ةدنسملا بشخلاب مههش مالحاالب ماسحاو حاورا الب
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 فقس عافتنالا مدع ىف هاومشف طئاش ىلا دس هن عفتنم ريغ اكورتم مادامو عافتنالا ناظم نم اهريغوا رادجوا ؛

 بشخو ندبو ةندك ةبش عم ىلعو سابع ريغ ورمعوبا بشخ مالحاالب ماسجأو حاوراالب حابشا مهئال وأ
 لك نوبسحيىا مالكسلا متو مهيلع ىناثلا لوعفملاولوا لوعفم ةحيصلك ( مييلع ةحبص لك نوبسحي ) رثو ةرمثك"'
 ةلاش تدي متاوا ةباد تيلهاوا كسلا ىف دانه ىدا اذا ميبعرو مف مهل ةراضو مهلع ةعقاو ةحصا ظ

 كرشاكي ىذلاىجادملا ودعلا ءادعالا ىدعا نال ةوادعلايف نولماك.لامه ىا ( ودعلا مه ) لاق مث م اعاشاه ونظ ١

 نينمؤملل ميلعت وا مهيلع ءاعد ( هللا مهلئاق ) مهرهاظب ررتفآ الو ( مهرذحاف ) ىودلا. ءادلا هعواض تحتو ٠
 اولاعت مها ليق اذاو ) مهلالضو مهاه> نم اجت قا نع نولدعي فيك ( نوكفؤي ىنا ) كلذب مهيلع اوعدب نأ ١

 كلذ نعاضارعا اهولاماو (نيقفانملا ةروس ) اهوفطع ( مهسؤر -311 + اووا هللالوسر مكل رفغتسي ١

0 
١ 

 نوبس ىلوءفم ىناث مهرلعف مهماسهمتاو مج ميلع ةعقاو ىا 4 مولع و لك ,
 لكلا ريعغلا نوكي اذه ىلعو *# ودملا مه 9 لوعفملاو هتلص نوكينا زويد [|

 ريوضلا نا ىلع لدي هيلع 3 مهرذحاف 3 هلوق بترت نكل ريل ىلا رظنلاب هعقجوأ |

 نينمؤملل ميلعتوا مهنءليزا هتاذنمبلط وهو مهيلع ءاد 4 هللامهلتاق #9 نيقفانملل |

 مهلليقاذاو 8 قللانع نوفرصي فيك نوكفؤي ىلا 95 كلذب مهيلع اوعدينا |[
 كلذنع ارابكساو اضارعا اهوفطغ © مهسؤر اوول للالوسر مر اولاعت ١

 رافغتسالا نع نوضرعي مهو * نودصي مهتيأرو © واولافيفختب عفان ًارقو
 راذتعالا نع © نوريكتسم مهو 9

 نإب ركسعلا ىف انوص نوءمسال مهنا ىععل 4 مهيلع ةعص لك نو.سحب 0 اه عفش |

 مهلا مهنظ ءوسو مهل نم اونظ الا ةلاض دشش' وا ةباد تلفنوا دام ىدان ٌ ظ

 فوذ ىلع مهنا لقو بعرلانم مهبولق ىف امل اوتا دق مهنا اونظو كلذب نودارب أ

 هلوق دنع مالكلا<و مهءامد خا8و مهراتسا كئيب صا مهيف لزني نا نه لحوو ٍ

 اوناك ناو مهناف مهنمأتال ىا * مهرذحاف ودعلا مه 9 ىلاعت لاقف ًادتا مث مهلع |

 نويبع مهنال كرس ىلع مهنمات الو محرذحاف كل ءادعا كّبدصت نورهظيو كعم ١

 ىنا # هللامهنمل ىا # هللامهلتاق #9 كرارسا مهيلا نولقني رافكلانم كئادعال ||
 رفغتسي اولاعت .مهل لبق اذاو ف ىلات هلوق * قحلا نع نوفرصي ىا * نوكفؤي
 نع ةبغر مههوجوب اوضرعاو اهولاما ىا #2 مهسؤر اوول هللالوسر مكللا

 8 نوريكتسم مهو ]) هيلا اوءدامع نوضرعي ىا # نودصي مهتبآرو 8 راففتسالا

 رافغتسالاو ةبوتلا نع نومظعتم ( نوربكتسم مهو )
"3 

 نوسحي 3 ةندب عمج ىف ندك هنا ىلع وا فيلا ع نيشلا نكس ريثك نبا" ْ
 فيفا را وول ارايكتساو

 ( نودصي مهتبأرو ) عفان

 (نوربكتسم مهو) نوض رعب

 رافغتسالاو راذتعالا نع

 ىلص هللالوسر نا ىور

 ىلا نيح ملبو هيلع هللا

 عيوش رملا ىلع قلطصملا

 مهمزه و مهل ءام وهو

 ءاملاىلع محدزا مهلتقو
 ريحا ديه نب ةا24>

 كفاح يطا ناتو رمعل
 خرصف التتفاو ىبا نال

 نب رحاهمال اي هاج4>

 ناعاف راصنالل اي نائسو

 ءارقف نه لامح اهادهج
 اناتس مطلو نيرجاهملا

 تناولاعط هللادبغ لاقف
 ادم انيكام لاقو كانه
 ااثمام هللاو مطلناالا

 نع لاق امالا مهلثو

 هللاىلسهللا لوسر لذالابو هسفن نعالاب ىنعلذالا اهنمزعالا نجح رخل ةنيدملالاانمجر نْئل هللاو اما كلك اي كبلك
 اوضفنبىت>حمهيلع اوةفتتالف مكباقر اوكري مل ماعطلالضف هيوذولاعج نع متكسما ول هللاو هموقللاقمث مثسو هيلع

 ( هللا مهلتاق ) مهنمأتالو ( مهرذحاذ ودعلامه) نيجلانم ( مهيلع ) ةشيدملاف ةروص لك( ةعصلك نوبسحي)
 مهزاشع مهللاق ( مهللق اذاو) بذكلاب نوفرصي, تفك, لاو :نويذك فيك ( نوكفؤي ىنا ) هللامهنعلا

 اوفكع ( مهسؤر اوول هللا لوسر مكلرفغتسي ) قافنلاو رفكلانم اوبوتو هللالوسرلا ( اولاعت ) اوفا امدعب ١
 كيلا نايالاو ةبوتلاو رافغتسالا نع نوفرصي ( نودصي ) دخمخاي ( مهبارو) مهسؤر اوطغو اوفطعو
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 ةديث ؟فنأ دعر نذا كاقف هللال وسراي قفانملا اذه قنع برمذا ىنعد هنع هللاىضر رمح لاف لو هيلع هللا ىلد

 لا : ايراضنا هبيما رجاهم هي[ 707“ ]8- هلََش نا 4 نورسشعلاو نماثلا ءزهلا ١ تهرك نافذ لاق بزتِس

 / نإ رفكلا فمهخ ولا مهل هللا رفغب نا مهل رفغتست ماما مهل ترفغتسا مهيلعءاوسإ) 8 5 0 1 يانا تح اك كت
 ' قافلاورفكلا ىفمهك امهنال حالصتسالا ةظم نعنيج راخلا 6# نيقسافلا م وقلاىدهيال 7 4 0 0:

 بعل مالسلاو ةالصلاهي
 © مهلت رفغتسا مهيلع ءاوس 9 مهل ملسو هيلع هللاىلص هللا لور رافغتسا نع ىا ا
  نيقسافلا موقلا ىدهبال للانا مهل هللارفغي نا مهل رفغتست ملما 8 دمت اي ىا أ ىذااساو لاقى نغلب ىذلا

 ب الامده لوز ببس ىف ةصقلاركذ تاقاماتكلا كيلعلزنا

  هغلب ملسو هيلع هللاىلص هلال وسارتزا ا هسلا ناك نم ءزيغو قحما نب دمحم لاق ]| اذيز ناو كلذ نم ايش
 اةيريوج وبا وهو رارض ىنا نب ثرلا مهدئاقو ةبرل نوعمتجم قلطصملا ىن نا || اوذخما هلوقوهف بذاكل
 جرخ كلذب ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر عمس نق ملسو هيلع هللاىبص ىنلاجوز ] ن ورضاحلا لاقفةنج مهناميا

 لحاسلاى لا دينق ةيحاننم عيسيرملا هل لاق مههايم نم ءام ىلع مهيقل ىتح مهيلا |

 مهنم لتقن» لتقو مهنم ن نكماو قلطصملاىن. ىلاعت هللامزهف اولتقاو سانلا محازتف

 مهيلع اهءاذأف مهلاوماو مهءاسنو مهءانسأ ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لشو

 0 ند هل ريحا باطخلا نب رمع عمو سانلاةدراو تدروذا ءاملاكلذ ىلع سانلا امديش |

 نائسو هاج#> محدزاف .هسرف هل دوش ىرافغلا دعس نب هاح#> هل لاه رافغ ىن |

 رششعماي ىنهللا خ رصف التتقاف ءاملاىلع جرزخلا نب فوع ىنب: فيلح ىنهحلاربونبا
 نيرجاهملان٠ لجر اهاح4#> ناعاو نيرحاهملا رشعم اي ىرافغلا خرمصو راصنالا
 لاعح لاقف كانهل كناو لاعجل ىبا نب هللادنع لاقف اريقف ناكو لاعج هل لاَ

 نب ديز مهف هموق نم طهر هدنعو ىنا نب هللادبع بضغف كلذ لعفا نا ىنعنمي اهو

 انوزتاكو انورفان دق اهواعفا ىبا نب هللادبع لاقف نسلا ثيدخ مالغ وهو مقرا |

 نل هللاو اما كلكأي كلك نمس لئاقلا لاق اكالا مهلثمو انلثم ام هللاو اندالب ىف ظ
 هموق نم رضخ نم ىلع لقا مث لذالا اهنم نعالا نحرخل ةنيدملاىلا انمجر

 ول هللاو اما مكلاوما مهومتمساقو كدالب مهومتللحا مكسفنأب متلمف ام اذه كاقف | نإ ىنو_رماو تنمو
 كال ديغ ىلا اولوتلو مكباقر اويكري مل ماعطلا لضف هيوذو لاعج نع متكسما قايوتك كلا

 ا 0111 ال( 0 دز لاق دمع لوح نم اوضغب يح هيلع اوكتالف | لف دمحل دحسسا ناالاىل

 2 نه ةدومو ن نمحرلانم نع ىف ماسو هيلع هللا ىلص دهجو كموقىف ضغبملا ليلقلا رفغتسي اولاعت مهل لبق اداو

 لودر لا قرا نب ديز ىف ب نيل كنك دقل ككسا نا نا.ةفادبغ لاق ع لاقف نيلسملا | الاي لو هللالوسرمكل

 ؟هللا ) اومادام ىا ( مهل هللارفغت نل مهلر فغتستل مامهل ترفغتسا مهلع ءاوس) تامو ىكتشا ىتح امايا

 ”مهلرفغيال هللازال وا مهرفكل هب نودتعيالو هيلا نوتفتلبال منال همدعو رافغتسالا مهيلع ءاوس ىنعملاو قافنلا ىلع

 نيقسافلا موقلا ىدهال هللا نا ) هيلع لدن ةلداعملا ما نال ماهفتسالا قرح ىفذح ىلع ترفغتسا ئرقو

 هللانا ) كلذ ىلعاوماقا ام ىلع (مهل هللارفغي نا مهل رفغتست مل مأ مها ترفغتسا ) نيقفانملا ىلع ( مهيلع ءاوس )

 ١ قافنلاىلع توع هنا هللا لع ىف ناك نم نيقفانملا ( نيقسافلا موقلا ) رفغيال ( ىدهيال

 انريكو انش هللالوسراب
 مالغ مالك هيلع قدصت

 إف مهو دقن وكي نأ ىسع

 ىلد هللالوسرلاق تازن

 مالغاي ديزل م”ودهيلع هلل
 نذكو كقدصدق هللانا

 دبع بذكنإب الث نيقفانملا
 ىا كيفتازندقدل لبقفللا
 لوسرىلا بهذاذ دادش

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 هسار ىولاف كل رفغتسا

 نموا نا ىنومخ سما لاقف



 «نيقفانلا ةروس) ةالفسا 1
 ن رم هدنعو ريخلا هريخاف وزغلا نم هغارذ دعب كلذو ملسسو هيلع دا للا

 سانلا ثدحت اذا رمعاي فك لاق .هللالو سراي هقنع برضا ىنءد لاقف نامل 0
 هللا ىلص هللا ل وسر نكي مل ةعاس ىف كلذو ليحرلاب نذا دك هءاعصا لتش ادم نا ٠١

 ىلا ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لسراو سائلا لحتراف اهيف لحتري ملسو هيلع ١"
 نب هللادبع لاقف ىنغل ئذلا مدا اذه بحاص تنا هل لاقف هاناف ىبا نب للادبع 3

 ادع ناكويذاكل اءز ناو كلذ ايش تلقام باتكلا كيلغ لزنا ىيذلاو ىإ
 نا ىسع هللالوسراي هباحصا نم راصنالا نم رمضح نه لاقف اهظع ايرش هموق ىف ١"

 ماسو هيلع هللاىلص ىلا هرذمف هلاقام ظفحم ملو هثيدحف مهو دق مالغلا نوكي ٠
 ناالا تدرا ام هعم ديز ناكو همع هل لاقو هوبذكو راصنالا ىف ديزل ةمالملاتشفو ٠

 هللا ىلص ىبنلا رياسي ديز ناكو كوتقمو سانلاو ماسوهيلع هللاىلص هللالوسر كبذك ٠

 لوسر لقتسا الف ملسو هيلع هللاىلص ىبننلانم وندي نا كلذ دعب ايحتساف ملسو هيلع
 هيلع ملسو ةوبنلا ةيحب هاك ريضح نب ديسا هيقل راسو ماسو هيلع هللا ىلص هللا
 حورت تنكام ة ركنم ةعاس ىف ت>ردقل ملسو كيلع هللاىلص هللالوسراي لاق 2

 نب هللادبع كبحاص لاق ام كغلب ام وا ملسو هياع هللاىبص هللالوسر هل لاقف اهف '
 لذالا اهنم نعالا جرخا ةئيدملاىلا عجر نا هنا معزي لاق لاق امو ديسا لاقف ىبا

 مث زيزعلا هللاو تناو ليلذلا هللاو وه هحرخم هللالوسراي هللاو تنا ديسا لاقف

 زرخلا هل نومظنيل هموق ناو كب هللاءاح دقل هللاوف ه قفرا هللالو_سراب لاق

 نه ناكام ىبا نب هللادبع نب هللادبع غلبو اكلم هتياسدق كنا ىريل هناف هوجوتيل ٠ ش

 لتق دير“ كنا ىغال هنأ هللال وسراي لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر قف هيأ

 هللاوف هسأر كيلا لما اناف هب ىنرق العاف تنك ناف هنع كغلب امل ىنا نب هللادبع

 ىريغ هب سمات نا قع قاد ىنم هيدلاوب ربا لحر اهب ناكام جردزخلا تلخاذفل

 هلتثاف ضرالا ىلع ىشع ىنا نب هللاد_.ع لتاق ىلا رظنا نا ىسفن ىنعدن الف هلتقف

 هب قفرأ لب ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف رانلال>داذ رفاكب انمؤم لتقاف

 ىسما|ىتح كلذ هموي ماسوهيلع هللاىبص هللالوسر راسو اولاق انعم قبام هتبحصنسحلو ٠

 اودحو ناالا نكي ملف سانلاب لزنف سعشلا يتذآ ىتح هموي ردصو عصا ىتح هتليلو
 ىبا نب هللادبع ثيدح نع سانا!لغشيل كلذ لعف امناو امايث اوعقوذ ضرالا سم

 اهل لاق عيقبا قيوف زاجملاب ءام ىلع لزن ىتح سانلاب حار مث سماالاب هنم ناك ىذلا
 ماسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ةقا تاضو اهوفولو مهمذا ةديدش ُخ تحاهف ءاعقن

 نه مظع تومل تيه امئاف اوفاخمال ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقف ليللاب كلذو

 لحر لاقف تواتلانب ديز نب ةعافر لاق وهنم ليقف ةئسدملاب ىو نافكلا ءايطم

 ىحولإب هينأيىذلا هريخ الا هتقان ناك ملعيالو بيغلا ملعل هنا معزي فيك نيقفانملانم

 كلذب را هتقان ناكيو قفانملا لوّش هريخاف مالسلاو ةالصلاهيلع ليريخ هان

 نكلو هماعا الو بيغلا ملعا ىنا معزاام لاقو هباخا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ٠

 2س مه اخو اق
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 ا كه اهمامز قلعت دقو بعشلا ىف ىه ىتقان ناكيو قفائلال وش ىنريخا هللا

 املف هناعا نسحو قفاناا كلذ نه 78 اهم اًؤاض لاق ىه اذاف بعشلا لبق نوعس

 ءامظعنم ناكو مويلاكلذفف تامدق توباتلان, ديزنب ةعافر اودحو ةئيدملا اومدق

 ديز لاق ةئيدملا ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر ىفاو املف نيقفانملل افهكو دوهيلا
 نيقفاملا ةروس لجو نع هللالزتاف ءايملاو مهلا ن٠ ىنالتيملا ىف تسلح مقرا نبا
 هللا ىلص هللالوسر ذخا تلزت املف ىلا نب هللا دع نكن مرا ن ديز قيدصتىف

 نب ديز نع ( قل كنذإب ىفوأو كقدص دق هللاا ديزاب لاقو ديز نذإب ملسو هيلع
 ةدش هيف سانلا باصا رفسىف ملسو هيلع هللاىلد هللالو_سر عم انحرخ لاق مرا

 نكللاقوهلوح نم اوضفنس ىتح هللالوسر دنعنم ىلع اوقفنتال ىبا نب هللادبع لاقف

 ملسوهيلع هللا ىلص هللالوسر تين : اف لاق لذالا اهنم نعالا نج 6 ةئيدملاىا انعجر

 ديز بذك اولاقف لعف ام هئيي دهحاف هلأسف ىبانب هللادعلا تراك كلذي هن 0

 قيدصتب هللال زنا ىتح ةدش هولاق امم ىسفنىف عقوف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 لاق مهلرففتسيل ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر مهاعد م لاق نوقفانملا كءاحاذا
 راجنع «ى) 'ىث لمحا الاجر اوناك لاق ةدنسم بشخ مهناك هلوقو مهسؤر اوولف

 ىتح نيرخاهملا نم سان هعم تاب دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر عم انو نغ لاق

 اءنضغ ىراصنالا بضفغف ايراصنا عسكف باعل لحر نير>اهملانم ناك و اورثك

 جرحت نيرجاهمللاب رجاهملالاقو راصناللاي ىراصنالالاقو اوعادت ىتح اديدش

 ربخاف مهنأشام لاق مث ةيلهاجلا ىوعد لانام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 لولس نبا نا نب هللادبع لاقو ةثيخ اهئناف اهوعد لاقف ىراصنالا رحاهملاةعسكبأ

 لتقا الا رمع لاق لذالا اهنم نعالا ند رخل ةنيدملا ىلا انع>رنتل انيلع اوعادت دقا

 ناك هنا 'سانلاثدحب ال ماسو هيلع هللا ىلص ى :|لاقف هللادبعل ثينحلا اذه هللاىناي

 اموللغمؤا ناك املاظ هاخا ورا ا لاقفامفو 2 ملسملو*هباحصا لش

 هللاقف هيف ىذمرتلاد ازو هرصنلف امولاغم ناكناو رصن هلهئاف ههنلف املاط ناك نا

 ملسوهيلع هللاىلص هللالوسرو ليلذلاتنا كنا رقثىتح بلقنتال هللا دبع نب هللادبع هئما

 ءءاحاهلخ دينا دارااملف ةنيدملاب رش, ىنا نب هللا دبع ناكو ريسلا باد الاق *لعفف زيزعلا

 لاق كءارو هنساهل لاق ىبا نب هللا دبع ءاح املفةسدملا قرط عماجم ىلع انا ىتح هللا دبع هنا

 مويلا نملعتلو ملس وهيلعهللا ىبص هللا ل وسر نذايناالا ادبااهلخدنال هللا وال لاق كلام كليو

 هللادبعهنبا عئصامملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ملا ىبانب هللا درع اكشف لذالا نم نعالا ند

 لوسرىما ءاحاذا اما هللا دنع لاقف لخديهنعلخ زا ملس وهنلعةللا لص هللا ل وسر لسراف

 ليقنيقفانلا بذكنيبتو ةروسلاهذهتلزئالف اولاق لخدف من ملسو هياعهللا ىلص هللا

 كلرفغتس ملسو هيلع هللا ىلد هللالوسر ىلا بهذافدادشى أ 0 دق هنأ باحامنا اي

 دقف ىلا: ةاكز ىطعانا نوم لصأو كتمكا# + نموانا كناوع لا لامس ىولف

 اولات مهل لق اذاو هللا لزتأف ملسو هيلع هللا ىلص دمحل دجحسا نا الا ىتب اف تيطعا

 (رفغتس)
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 (ضرالإو تاويحلا يئازج هللو) اوقرعب ار( وطني ىلا اما لوو قلع نم لع اوقنإل ناو
 نكلو (نوهقشال نيقفانملانكلو ) مهيلع اوققنينا ةئيدملا لها نا ناو اهنم مهقزار وهف مسقلاو قازرالاهلوى

 قلطصملا ين ةونيغنم ( انعجر نئل نولوَش )ناطيشلا مهل نيزياب نوذهيف كلذ نوهةشالنولهاحهءارضاو للادبع

 هدباو هللاهنبعا نملو ( نينمؤمللو هلوسراو) ةوقلاو ةيلغلاىا (« ةزعلا هللؤ لذالا اهنم زعالا نجح رخل ةئيدملاىلا)
 نعو نيقفانملاو نيرفاكلا نم هيوذ و ناطيلل ناوهلاو ةلذملانا م .كلذب ءاصخالا مهو نينمؤملانمو هلسرنم

 ىذلا زعلا وهو مالسالا ىلع قانا ) تسلا ةثر 4 "اه 0 ةئره ىف تناكو كتم

 0 قازرالا 4 1 0 نازح هللو 9 » نرجاهلاءارقف نو

 نجر ةنيدملاىلا انمجرنئلن واو 9 مهله كلذ :* نوهقفنال نيقفانملا نكلو» |
 ءام ىلع تاوزغلا ضعبىف ايراصنا عزان اساعا نا ىور 5 لدا اي نعالا ||

 هللا لوس ردنع نه ىلع اوقفنثال لاقف ىلا نءاىلا اكشف هش هشاد ىبارعالا برضف |

 لذالابو هسفن نعالاب ىنع لذالا اهنمنعالا جر ذيلف ةئيدملاىلا انمجراذاو اوضفس ىتح |

 نحر ولوءفملل ءانبلاىلع ن>رذلو ءايلافإ ندر ؟ئرقو ماسوهيلعهللال وسر أ

 فاضم ريدقت ىلع لاح وا ردصم تا ارقلاهذه ىلع لذالاو نعالابصنو نونلاب |[!

 ةوقلاو ةلغلا هللو 3 نيننمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو ٍْظ لثموا جارخاوا 8 :

 مهلهج طرف نم © نولتلال نيقفانملا نكلو 9 نينمؤلاو هلوسرنم هنعا ناو | أ
 كدالوا الو مكلاوما مكهلت ال اونما نيذلا اهيا ايإ# مهروىغو كا

 0 نولوش نييذلا مه م #9 لزنو ةيالا مهسؤر اوول هللالو_-ر م كل رفغتسي رفغتس

 ١" نئازخ هللو 3 هنع اوةرفتي ىا # اوضفنبىتح هللالوسر دن 1 ن١ لعأ
 لا جالو هذ الا يش ادحا دحا ىطيي الف قر لا عئافم هدب ىنعي # ا َ

 هللوشنا ايش دارأ اذا عاما نا ىني © نوهقشال نيقفانملا نكلو #8 هتكشمب ا
 يقلطضللا ب ةوزغ نم ىني # ةندلا ىلا اسحر نيل نواوش ل َنوُكَف ا ْ

 هلو_سرلو ةزعلاهلاو و هلوش مهيلع هللادرف * لدالا اذ نعالا نجر #

 هيلع هللا ىلص هلوسر ةزعو هنودنم ىلع هّتبلغو هرهق ىلاعت هللاة زءف » نيئمؤمللو ا

 نكلو 8مجادعا ىلعمهايا هللارصن نينمؤملاةنعو اهلك نايدالا ىلع هنيدراهظا ملسو

 تازن الف ريسلاباحسالاق ةلاقملاءذه اولاقام اوملعولو كلذىا ©ن وملعيالنيقفانملا

 هقافن ىلع تامو ىكتشا ىت> لئالق اماياالا ثبل مل لولس نباىبانب هللادبع ىف ةي الاهذه |

 ةدالوا الو مكلاوما #9 مكلفشتالىا «مكهطال اونما نيذلا اهبااي 8 ىلا للا هواش

| 
 ا
 ْش

 هللادبع نوعا ىوقلا (نععالا نجر ذعل) هذه انمو نع نم

 ا نب ديز ةصق .هيفو نوفدصيالو كلذ 00 نيقفانملا ن نكلو» هاححاو ىبا
 ظ

 ىذلا ىنغلاو هعم لذال

 نسملانعو هبيم رقفال

 امهنع هللا ىضر ىلع نبا

 سانلانا هللاق الحر نا
 لاق اه كيف نا نومعزي

 ةرنع هنكلو هيب سيل
 نكلو ) ةي الاءذه التو

 نيذلااهيااين وللال نيقفانملا
 مكلغشتال(مكهلتال اونمآ
 سوه« يلاوسا)

 اهىماريب دب ىف ىعسلاو اهيف
 جاتتلا بلطو ءامنلاب

 0 رسو ( دالواالو )

 ءاقلاو يلع يتفتو
 اذهلاق(نول وش نيذلا مه)
 هباحصالةصاخ نا نب هللا دع

 اوقفتال) كوس ةوزغىف
 ) هللال وسر دنع نه ىلع

 رقفلاو ةحاملاىوذ ند

 اوةرهقتي (اوضفني يتج )
 كر و هدنع نم

 نئازخ هللو ) مهراشمب

 ) ضرالاو تارودتتتلا

 ( نوهقش ال ) هباككاو ىبا نب هللادبع (نيقفانملان كلو ) تابنلا ضرالاو رطملا قزرلاب كارلا ل عتافم
 (ةئيدملا ىلا انعجر نأل ) كوت ةوزغ ىف هباحصال ةصاخ ىبا نب هللادبع اضيا اذه لاق ( نولوقي ) مهقزري هللازا

 فيمضلا ليلذلا (لذالا) ةنيدملانم اهتم ) ىلا نب
 ف هللادبع نيقفاثملا ىلع ةردقلاوةعنملا 0 هلوسرلو ةزعلا هللو ) ماسو هيلعهللا ىلص ادم نوني مهله

 ديب (اونما ن نيذلا اهااي) مدا ن

 ةكع ( ؟مالوا الو ) ةككب ( مكلاوما ) مكلغشت ال ( مكهلتال ) نا رقلاو ماسو هيلع هللا ىلص



 ” نيدلانع ايندلاب لغشلاديرب ( كلذ لعف نمو) نآرقلانعوا سما تاولصلا نع ىا ( هللاركَد نع ) مهتومب
 ْق و (نورساخلا مه كئلؤاف) هداعم حالصانع هدالوا ةاضرمبو هلاوحا ريبدت نع هلاوما ريمثتب لغتشب نم ليقو

 قأينا لبق نم)بجاولا قافثالاب دارملاو ضيعبتلل نم ( ماقزر امم اوقفناو ) ىئافلاب قالا اوعاب ثيح مرام

 الوا برلوقيف ) قافنالاهيلعرذعتبو لاهمالا نم ل نياعيو توملالئالد ىرينا لبقنمىا (توملا مدحا

 قومترخااله (ىترخا

 الواباو> وهو قدصتاف

 نينمؤملا ىف هي الاونينمؤملا

 | لبقنم# ةر الل اراخدا مكلاوما ضعب © كانقزر ام اوقفناو # ىنافلا ريقحلاب نوك اونيقفانلا ف ليقو
 ظ ىتلهمااله * ىرخاالوانرلوقيف ِِ هلثالد ىربىا * تولملا مدحا ى 171 نا ىلعافطع بصتلابورمجوبا
 ١ نؤك1و رض وأ | ولف انوءانلا عضوم ىلع فاعل نك ارو كراع ىترخان البق ناكقدصاف | «نيملاصلانم نك ١ و# قدصتاف *#قدصاف# ديعبريغ دما * بيرق لجا ىلا 9 عضوم ىلع مزجلاو 0

 | #«نولعلاعريخ هللاواهرمعرخا © اهلحاءاحاذا ة*اهلهمب ناو اسفن هللارخ وي نا و# 2 2 (اسفن هللا | حالصلاب ةدع نوكف نوك آو اناو ىلع عفرلاب ”ىرقو قدصاف ىلع افطع اب وصنم رخؤي ناو) نك اوقدصا
 كدالوا الو مكلاوما مىلنمشتال ىنعملاو نيا تاواصلا نع ىعد * هللارك ذنع مك 3

 | هلام هلك نمو ىإ < كلذ لش نمو # هللا ركذ نع نيقفاتملا تلقشاك 0
 | اورثآ ثيح مهتراحتىف ىا © نورساحلا مه كئلؤاف 8 هللا ركذ نع هدلوو (] يلا 5 2
 لاومالا ةاكز ديرب ساسبع نبا لاق # ؟كاقزر امم اوقفناو ف قابلا ىلع ىنافلا | ٠ رد 2
 أ لاف هبامالعو ةنامدقمو توملا لثالد ىا » تول مدحا فأننا لبقنم # ا --

 | ىلجا ترخاول ليقو ىتلهما اله ىا * ىنترخا الو بر لوقف # ةمجرلا يلع هللاو ةلاعال جاه

 نك أو 'ىرقو © نوكرأو » ىلام راف ىا * قدصاف بيرق لجا ىلا # | .. يع زايعف ىلامعإ

 ةرجلا نع(هللاركذ
 جحملو جحلا قاطاوا هتاكز دؤي ملو لام هلزاكو تومي دحا نم ام سابع نبا لاق طع 9 ( 1

 ىكذاو جا ىا نياصلا نم نوك أو ةيالا هذه ارو تولادنع ةعجرلالأسالا || و لا ايل

 هلجا ريضح نم رخؤبال ىلاعت هنا ىنعي © اهلجا ءاحاذا اسفن هللارخؤي نلو# | ل, ةرجملا نع

 ىلا ببجاو ايثدلاىلا درول هنا ىنعي * نولمعت امب ريبخ هللاو # هتدم تضفناو 0 كتئاؤاف)

 لاومالانم كانيطعا (؟انقزرامم) هللا يبسف اوقدسصت (اوقفناو ) ةي وقعلاب نون وغلا

 ىتلجا اله ( ىترخاالول بر لوقيف) توملا ناطلس ( توملا كدحا ىتأي نا لبق نم ). مكتاكز اودا لابو
 0110 لاب يرو .ىلام نمر( قصف ) لسدلا لج الت (فيرقا لج[ ىلا )

 لاّسو ريشلاو ريخانم (نولمعت امب رييخ هللاو اهلجا ءاحاذا اسفن ةهللارخؤن نلو ) نيجاملانمنكاو

 0 لوَش نيقفاثملاٍلع ترسفنا قدصأف هلوق اماو نيقفانملا نآشىف انههىلا اونمآ نيذلا اهنااي هلوقنم لزت

 لمفك ىلامب لمفا لوس نيحلاصلا نم نكاو ىامعا

 (قدصاف) ليلق نامزىلا (ييرق *277712:- لجاىلا» ؟نورسشعلاو نماثلاءزجا»

 | ةركذملاتاداسلا راسو ةالصلاك ءرك د نعاهب ماقهالا واه ريبدت مكلغشيال# هللا ر كة نع

 | لش نمو © لاقكلذلو ةقلابملل اهيلاىهنلا هجوتواهب وهللا نع مهيهتدارملاودو.عملل
 | قابلاميظعلا اوعاب مهنال ذو رساذلا مهكتاؤاذإإ# لغشلا وهو اهب وهللاىا 6كلذ

 | ىلع لديو نيقفانملاف ةب الامنه تلزن لبقو ننمؤملانم ىا *6 نيلاصلا نم #

 | جحلا انه حالصلاب دارملاو نينمؤملاف تلزت لبقو ةعجرلا لأسيال نمؤللانا اذه

 61م0
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 قاقنلانم ئرب نيقفانلا ةدوس ارق مالسلاو ةالصلاهيلعىنلا نع * ةبيقلاىف هلبقامقفاويل ءايلإ ركب وبا أرقو هيلع زاجصف
 #« ةرشع ىنامث اهياو اهيف فلتخم نباغتلا ةروس »© 1

 مد ميحرلا نمحرلا هللا مسا قو 1

 دخلا هلوكلملاهل9» ءاتغتساوهلاكىلع اهتلالدب # ضرالا امو تاوعسلاىفام نرسل ١

 لك ىلع وهو  ةقيقملا ثيح نه هب نيىمالا صاصتخا ىلع ةلالدلل نيفرظلا مدق |
 هاعدا اه عرش مث ءاوس ىلع لكلا ىلا ةردقال ةيضتقملا هناذ ةبسن نال © ربدق ؛ئشا
 هيلع هلمحتام هيلا هجوم هرفك ردقفم 4 رفاك مكنف مكقلخ .ىذلاوه و لاقف

 هيلا هوعدب امل قفوم هناعا ردقم 03 نهؤم متمو#

 ملعا ىلاعتو هتاحس

 * ةيكم ىه ليقو رثك الالوقىف ةيئدم ىهو نباغتلاة روس ريسفت ف
 « مكجاوزأ نم نا اونما نيذلااهيا اي ىلاعت هلوقنم تايا ثالثالا

 7 دج فن اح انو ةيا ةرشع ىناع ىهو تارا ثالث رخا ىلا ؟ءالوأو 2 ظ

 #* افرح نوعبسو فلاو ةلك نوعبراو 0

 د96 ميحرلا نمحرلا هللا مس اج
 ىنعي © دمخاهلو كلملاهل ضرالاىفامو تاوعسلاى ام هير عيسي إف لجو نع هلوق *
 دمخلاهلو هنق هلك رشال ضاضتحا فرضت اشي شك هكلذ ىف فرضتم لات هل
 لاو>الا عيمج ىف دوم الف لاح لك ىلع دمحم ىذلاوهو هنم اهلك ملال وصا نآلا

 نسابعنبا لاق # نمو مكمو رفاك مكف مكقلخ ىذلاوه . عفادم الو عنامالب |[

 ارفاكو انمٌؤوَم مكتاخاك ةمايقلاموي مهديعي مث ارفاكو انمؤم مدا ىن قلخ ىلاعت هللانا |

 هللانا لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاع نع 2 0

 هناعاب قفانملا وهو ةيالعلا ندؤ» ةزيرسلا رفاك مو هناعاب صاخلا نموللا

"2 

 هللاورش وا ريخ نم المع لماع لكل عئاش باطخ وه ليقو كزامو حام لأسام ١

 ةرشعىنامت نباغتلاةروس #9 باوصلاب ملعا هّللاو ىلاعت هللا ءاقلل دادعتسالاو بجاولا ةدهعنع جو رخلاىلا ةعراسلا
 ىلع وهو دجْلاهلو كلملا هل ضرالاىف امو تاومسلا فام هللعبسل ) (ميحرلا ند رلاهللامسإ) © اهيف فاتخم ةبأ
 هل ةقيقحلا ىلع كلملانا كلذو لجو نعةللايدم ا وكلم لا صاصتخا ىلع امهميدقتب لديا نافرظلا مدق ( ريدق ؟ىش لك
 كلم اماو هنم اهعورفو (نياغتلاةروس) عنلالوصانال دل اذكو -*4 910 فضح هب متاقلاو ءىش لك 'ىديم هنال

 ءاعرتساوهنمطيلستف هريغ

 ناب دادتعا هريغ دمحو

 هدب ىلع ترد هللا ةمعت

 مكلف مكقلخ ىذلاوه )

 ىا ( نهؤه كم ورئاك

 هللعافو رفكلاب تا مكنف

 هللءافو ناميالابت ا مكتمو

 مماعاننيقدصملاو نيئمؤملا

 ركذي ىتلاةروسلا نهد
 ةيندمو هبكم نباغتلا اهف

 اهتالكوةرمشع ةيئامث اهنا
 نوعبراو .ىدحاوناّعام

 «6نوعبسو فلااهفور>و

 (ميحرلا نمحرلا هللا مسب)
 نا-.عنبا نع هدائسابو

 ( هلل عمل ) ىلاعآهلوقىف

 لادَشو هلل ىلدي لوش

 ىح 'ىش لكوا قلخلانم

 لوزإل مئادلا (كلملاهل)

 ركشلا ( دجلاهلو ) كلم
 تا وهملا لها ىلع ةنمللاو

 لها ىلع لاشو ضرالاو
 ىلعوهو)ةرخ الاواسدلا

 (تندلا صا نفذ ( ءوش لك

 لها نييزتو ةرخالاو ١

 ) ندهؤم مكر 2 ةينالاعلاب ) رئاك ملف ١ بارا نهد مداو مدأ نه (مكقلخ ىدلاوه ردق !) ضرالاو ناووسلا

 هنم رويخم وهو 0 نهم مكمو نامالا ىلع هم ضيض# وهو نمهؤي رذاك مكنف لاشو ةسالعلاب ١

 وهو ةالملا نهءؤم ةريرسلا نهؤم مد رفاكلاوهو ةينالعلا رذاك ةريرسلا رفاك مم لاهو رفكلا نع



 امب هللاو) هلوقهيلع لديو
 اف نيركاش مكمجاب اونوكتنا بج ناكو مدعلا نع داجمالاو قلخلا وه ىذلا عنلا لصاب مكيلع لضفت ىذلا
 نيفلكلا راقم اهلج ناوهو_-ه457909- ةنلابلا نو شلاونماثامزحلا) ةمكملاب ( قلاب ضرالاو ٠ تاوعسلاقاخ) هنا نهؤم مكنمو ةيرهدلا مهو قلخلاب رفاك مكنف مكقلخ ىذلاوه ليقو نيتازئملانيب ةلزئلاب لو 7 نم لوقل در وهو ميف ثكالاو ميلع باغالا هال رفكلا مدقو نءؤم مكتمو رفاك مكتف اما متقرفت مكلإ

 مكدوصو) مهيزاجيفاولمعيل || «قحلاب ضرالاوتاوعسلا قلو مكلامعا سانيا مكلماعيف #ريصب نول معناجهللا و
 ىا( مروص نسحاف

 ناوي ا نسحا مكلمج

 ناسنالاناليلدب ءاهئاوهلك

 هتروص نوكت نا ىمال
 نه ىري ام فالخ ىلع

 نسحا نمو روصلا رئاس

 ا.صتنم هقلخ نأ هنروص

 اعيندناك نهو لكس ريغ

 ةقلا يحس ةروصلاءوش.

 تاقبط ىل-غ نسحلا

 اهقوف امع اهطاطخالف

 اريغ .انيذكلاو عمت ا
 نسحلادح َنَع ةحراخ

 نايش ءامكحلا تلاقو

 نايبلاولامتعا امهل ةياثال
 اوئسحاف ( ريصااهللاو )

 مروص نسحا اك رئارسس 1

 تاو_سلا ىفام ملعي )
 نورست ام ماعيو ضرالاو

 ميلع هللاو نو_فاعت امو

 هلعل هيل ( رودص!|اتاذب

 .ضرالاو تاوعسلا ىفام

 قلخ ريصب ) رشااوربخلا

 ب

 اوه ىنللاو مكلمع نمامه نيذللا كتاجاو مرفكب يصبو ماع ىا ( ريسب نولسن

 ةروص نسحاي امهيف قاخامةلج نم ؟روصف *6 ؟روص نسحاذ «روصوو ةغلابلا ةمكسملاب
 مكلعج و تاعدبملا صئاصخ ةصالخم مكصخو تاّئاكلافاصوا ةوفصب مكتيز ثيح

 اذاف ةغضم بر ىأ ةقلع بر ىا ةفطن بر ىا لوقيف اكلم محرلاب هللالكو لاق
 لالا اف قزرلا اق ديعس ما ىتشا ىثا ما ركذا براي لاق اهقلخ ىضّه نا ةللادارا

 مث قلخلاقلخ ىلاعت هللانا ةي الاىنممىف ةعامج لاقو هما نطبىف وهو كلذ ِبتكُف
 مث نمؤم مكتمو رفاك مكتف لاقف مهلعفب مهفصومت قلخلاركذهللانال اونءا و اورفك

 | نمؤم هتابحرفاك مكنف لاق هنا ىردخلا ديمس نا نع ىورف اهلبوأتىف اوفلتخا
 | نمؤمهللاب رفاككتف حابرىبا نب ءاطعلاقو ةبقاعلا ىف رفاك هتايجنمؤم مكتموةبقاعلا ف

 هقلخ هللا ناب ىا رفاك مكتف ليقو بكاوكلاب رفاك للاب نمؤم مكمو بك اوكلإ

 | نولي ا, هللاَو 98 ةيردقلاو ةيربجلا :بهذم نم..للسو قلعا ناصا اذه كلش
 | قلاب ضرالاو تاوعسلاقل> 8# نمؤملا نااو رفاكلا رفكب ملاع هناىا © ريصب

 | ةروص نا اذهب ملع دقو ءاضعالاىف ةيس-انملاو ةماقلانسح ن٠ رظنملاو نسحلاىف

 ظ ىفام ملكي 98 ةمادقلا ف عجرملاىا 6# ريصملاهلاو ف اهلك او ةروص نسحا ناسنالا
 | هانعم © رودصلا تاذب ميلع هللاو نوناعآ امو نورستام ملعيو ضرالاو تاوعملا

 6 هلا ) ماحالا ف ( 37 وصو ) ءانفلاو لاوزلل لاهو لطابلاو قحلا ناببتل (قحلاب ضرالاوتاوءسلا

 ءاضعالا راسو نينذالاو نيئيملاو نيلجرلاو نيديلاب ؟رود مكحالاقيو باودلاروص نم ( .؟روص نسحاف )

 1 ميلع هللاو نونلعت امو نورستام ملعلو شرالاو تاوعلاىفام مه «مهاوسل

 )| ىضتقملا ةيسن نال امزح وا ناك ايلك مل نا عصلام هيلع ىتخي الف 6 رودصلاتاذب

 | مهو اهل مهقلخ الها رانلل قلخو مُئابآ بالصاىف مهو اهل مهقلخ الها ةنجلل قلخ
 || ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا هنع هللاىضر سنا نع قل مهبآ بالسصاىف

 | ىلاعت هللاناهفلوقلاةلمحو هقلخ هللانا, ىانمؤممكنمو عئابطلا باداوةيرهدلا مهو

 | دحاو لكلف اسكو هلالعف هناباو نمؤملاقلخو ايسكو هلالعف هرفكو رفاكلا قاخ
 || هللاقلخدمب نمؤللاف هتكشمو هللاريدقتب هرايتحاو هيسكورايتخاو بسكن يَ رفلا نم
 ]| هللاقلخ دعب رفاكلاو هم هلعو هيلع هردقو هنم كلذ دارا هللانال ناميالا راح هايا

 ل نف ةتسلالها قيرط اذه هنم هلعو هيلع كلذ ردق ىلاعت هللانال رفكلا راتخم هايا

 !! (نورسم ام ماعيو ) قالا نم ( ضرالاو ) قل اند (تاومسلاىفام ملعي) ةرخ الاى عجرملا ( ريصملا هيلاو )

  بولقلا ىف مب ( رودصلا تاذب ميلع هللاو ) لمعلا نم نورهظتامو ( نولعتامو ) للمعلا ند نوفخنام



 قب نا هقخل هيلعفاخريغ تاينزجلاو تايلكلان ءأيشنا رودصلاتاذب هملعب مث هتوئلعيو دابعلا ءرسسباب هملعب#
 رفاك مكنف هلوق دعل هر ةاملكو ديعولا رركت 0 ماعلاريركتو هاضر فااخ امم ءىشىلع ىرتمالو رذو 07

 نا 1 ( ىنأب ملا ) هتمعن ركشتالو قلاخلا ىصعي نا راكناو رفكلاىلع ديعولا ىننمفف نمؤ« مكتمو

 اوقاذ ىا ( مه ما لابو اوقاذف ) طولو اصو دوهو حو موق ىنعل ( لبق ن اورقك , نيدللا# 2 رافكلا

 ايدلاىفه لا ىذلا لابولا نم ركذ اهىلا ةراشا ( كلذ ) ىقعلا ىف ( ميلا باذع مهل و ) ايندلا ىف مه 7-5 لابو

 !ههلسو مهينأت ت تناك) ؟(نباغتلا ةروس) ثيدحلاو ناشلاناب (هناب) -*2910/9.زقيم- :رخ الاف باذعلان .لذعانلا

 اولاَقك )تازجلإب(ت اذيبلاب هنردق ىلع تاقولخلا ةلالد نال علا ىلع 1 ميدشو ةدحاو لكلا ىلا ىلعل ٠

 0 ) 00 6 كأي م ااهااكب صاصتت >الاو ناشتالا نم اهيف اع لع ىلعو تاذلابو الوا

 و كل دلل 5 3

 0 لا ةالصلا مهيلع حلاصو دوهو حون موقك © لبقنم اورفك نيذلاث !» رافكلا اهيا
 ن 5 5 ٍ ناميالا ء(اولوتو)ل رااب |[ ظ هنمو لقثلا هل صاو ايثدلا ىف مهرفكر رض * مه صا لابو اوقاذف 9 مالسلاو |
 قلطا ) هاارقتسلاو ( ب مب باذع مهلو ُظ راطقلا ليقثلا رطل لبا ولاو ةدعملا ىلع لقُش ماعطل لبؤلا |

 7 وخل ا 1 نا ببسب # هناب 8# باذعلاو لابولا نه روكذملاىا # كلذ # ةرخ "الاىفا

 ل م نزلا 4 39 عملاو دحاولاىلع قلطي ريشبلاو ارمب لسرلا نوكينا اوبجلو | مهعاطو مهئاما هتاج 24 اننودهب رشبا اولاقف ا تازجلاب © تانيب مهلسر مهيأ تنك |
 عر كنوع (ذيع) ا دينمن ءوث لك نع # هللاىنغتساو # تانيبلاو ربدتلانع 6 اولوتو © لسرلاب |

 لهاىا ( اورفك نيذلا || كلك هدمح ىلع لدي © ديح 9 اهريغو مهتدابع نع © ىنغ لاو 98 مهتعاط نع |
 ما ىلا ىدعتيبكلذلو معلا ءاعدا معزلا © اوئمس نانا اورفك نذلا معز # قولخم ا

 نإ )ا لخلا دعت ىدمتو 6 نثمبتل بر وو## نوئمسسالب ىا *# ىلإ لقأ# هزيحىفام عمنا امهماقم ماقدق ونيل وعفملا 0

 هزبح فام عمنا (اوثعس نأ هلوق # ميلع ءىث لك وهو نطالاو صهاظلا هلعىف ىوتساف ةيفاخ هيلع ىنكال هنا ظ ْ

 هريدقتونيلوءفملاماقمماق || ريخ ىنمي 24 لبق نم اورفك نيذلااين 9 ةكم رافك بطاخي 5 تأ ملا 9 ىلاعت ٠
 ( ىلب لق ) اوئعبس نل مهنا 0 مهقللا م وهو مهلامعا ءازج ىا 4 مهرما لابو | رق : ةيلاخلا مالا |
 وهونا دعب ا تاننا وه || نم مم لزت ىذلا ىا #* كلذ # ةرخ الاف ىا * ملا باذع مهلو # ايندلاىف

 ( نتعبتلا ىرو. ) كلا ||| مهما مام © اننوده رشبا اولاقف تانبنلاب مهلسر مهينأت تناك هناب 88 باذعلا |

 ناف نيِعلاب رابخالادكا | اوركس ملو مهمالخا ةفاخومهلوقع ةلقل كلذو ارب لوسرلا نوكينا او لكلا
 لذلع نييلا مام تلقا || ىا# اولونو © اوركتاو اودحج ىا # اورفكق 9 ارح مهدوبعم نوكينا

 ردع كفاك نع ىا © ىغ هللاو #9 مهتدابعو مهناسيا نع ىا © هللاوقتساو ف اوشرعأ
 مظعا هب ددهتلا نال اج | ىلاعت لاقف ثمبلا مهراكنا نع ىلاعت ةللاربخلا مث هلاعفاف ىا # ديم ف هقلخ |

 هناكف.بلقلاف امقوم || *# نثعبتل برو ىلإ 98 دم اي مهل نا نلنا اورفك نيذلامعز 8 | ظ

 مالانم مكلبقنم (لقارل اررفك نيذلا) ينل ل (مكتأي ملا) رشااو ريان م
 ( ملا باذع مهلو ) كالهلاو باذعلاب !يئدلاف مهسما ةب وقع (مهما لابو اوقاذف) مهب لعف فنك ةتضاملأ" ١

 (رشبأ اولاقف) تامالعلاو ىهنلاو سمالاب ( تائيبلاب مهلسر مهينأت تلاع باذعلا ( كلذ ) ةرخ الاف عبجو
 اوضرعا (اولوتو) ا لسرلاو بتكلاب ( اورفكف ) ديحوتلا ىلا اننوعدي ( انثودهي "نلت كدا

 هلاعفف دومج ( ديمح )' مهنايا نع ( ىنغ هللاو ) مهنامبا نع (ةللاىنغتساو) تاياالاو لس رلاوبتكلاب ناممالا نعأأ
 (نثعتل رو قب ) دماي ا توللادعب نم (أوثعبي نا نأ)' ةكمرافك (اؤرفكن يذلا معز ) هادو نمل ديل لاو ْ

1 | 



 هلل الا نيا نأ ما ) الزنا ىذلادوثلاو) م اسو هيلع هللاىلص دمع
 هلو فرظلا بصتنا ( مكعمجم 058٠ ريح موي) مروما ؟نورسشعلاو نماثلاءزيلا) , وقارف (ريخ نوامعئاع

 رك ذارامضاب وا نؤينتل
 عمجم مويل ( عمجامويل )

 نورخذ الاو نولوالا هيف

 وهو( نباغتلاموب كلذ )

 موقلا نباغت نم. راعتسم

 نيغي نا وهو ةراجتلا ىف
 ءادعسلا لوزنل اضعب مهضعب
 اوناكىتلا ءايقشالا لزانم
 ءادعتس اوناكؤل اهتولزني

 لزانم ءانقشالالوزنو

 اهنولزني اوناكىتلا ءادعسلا

 ىف درو ام ءابقشا اوناكول

 موب كلذ ىنعمو ثيدحلا

 سانلانءاغس دقو ناغتلا

 ماظعتسا مويلاكلذ ريغىف
 نباغتلا وه هناغت ناو هل

 ىف نياغتلا ال ةقيقحلا ىف
 نمؤي نمو ) امسدلاروما

 ةفص ( اًطاص لمعيو هللاب

 اًطاصالامع أر ردصمال

 ( نؤينتل مث ) توملا دعب
 ايندلا ىف (متلمعاب) نربنعا

 (كلذو) رشلاو ريخلا نه
 (يل العال كلا

 لها اي ( اونماف ) نيه

 دوش ( هلوسروءهللاب ) 39

 ثعبلاب ماسوهيلع هللا ىلص

 ( رونلاو 0 تولمل دعب

 ( انلزتا ىذلا ) ٍباتكلا
 ' (كلذ) مكممجي) ةمايقلاموي وهو(مويريبح) رششلاو ريخلانم (نولمعتامب هللاو) مالسلاهيلع دم ىلع ليربج
 ها ىف هلزانمو همدخو هلهاو هسفس رفاكلانيغي (نءاغتلاموه كلذ ) نورخ الا دل هيف عمتجم موب (عمللا ميل

 نيفيو رفاكلان ود نمؤللاهثريو ةنخلاىف هسفنن رفاكلا هيفنيغيو هلزانموهلهابرفاكلا نمؤملا نيغي لاو نمؤملا هثريو

 غ لاخ (ااس ل معيو) نأ رقلاو مالسل اهيلعد محبو (هللاب نمي نمو) هملاظ ىلع هتائبس عضووهتانسح خاب ماظلا مولظملا

 | ةايلع :كلذو 8 ةازاجلاو ةبساحلاب * متلمع انؤينتل مث ف باوجلا هب دكا مسق
 | يلع لع 6 هاوسمولإ اونماذ © ةماثلا ةردقلا لوصحو ةذاملالاؤلفلا © ني
 "هسقنن ىهاظ هزاجياب هنافنا رقلا ىنمي © انلزنا ىذلا رونلاو 8 مالسلاو ةالصلا

 58 3# لع 000 امبللاو 89 هنايثو هخرش هيف ام هريغل رهظم

 © عملا مويل ف مكعمجم بوقعي ًارقو ركذإب ردقموا نؤبنتل فرظ # مكعسجي
 ١ ©« نااغتلاموي كلذ 9 نيلقثلاو ةككالملا عج عملاو ءازللاو باسملانم هيفام لجال
 ١ سكملابو ءادعس اوناكول ءايقشالا لزانم ءادعسلا لوزنل اضعب مهضعل هيف نيغي

  روماىف نباغتلاوهو قيقملا نباغتلاا ىلع ةلالدال هيف ماللاو راجتلا نباغت نم راعتسم

 ا اهلاص المع ىا «ااص لمعيو هللاب ن نكن ”قياوال ايهماودو اهمظنل ةرخبالا

 ' سما ىا د ريس هللا ىلع كلذو ملمعاع 9 نربختل ىا * نؤنتلمث 0 ةمايقلا مود ىا

  ةيضاملا مالا لاح ركذ امل # هلوسرو للاب اونم اف  ةمايقلاءوب باسحلاو ثعبلا
 ل مكب كرنب الثل هلوسرو هللاب متا اونم اف لاق ٍباذعلا نم نم مهب لزئامو ةبذكملا

 ظ | ىف ليل كل از رت ءامس انآ رقلا ىنب أ انلزنا قبلا وزال, 3ف/ ةيوقعلا قه مهل

 | علطم هنا ىنعي 4 ريح نولمعت امب هللاو 8 ةلظلاىف 'رونلاب ىدتبلاك لالضلات ال

 | كعمجم موي # لجو نع هلوق # هوفاحو هوبقارف اعيج مكلاوحاب ملع مكيلع
 ا ١ تاوعملا هاو نيررخالاو نيلوالا هيف هللا عمجم ةمايقلامون ىنعي ل عم امويل

 ١ ةازاحلا ىف دارملاو ظملاتوف وهو نيفلانم © نياغتلاءوي كلذ #8 نيضرالا ل هاو
 ١ هلها نيغ نه نوضملاو نيغ دقف هتفث نود 'ئثلا ذخا اذا هنا كلذو ةراجتلاو

 ا ذئموي رهظبف ملسا ول ةنملاىف لزمو لها هل رفاك لكن ال كلذو ةنملا ف هلزانمو

 /ليقو ناسسحالا ىف هريصقتب نمؤم لك نيغ رهظيو ناميالا هكرتب رفاك لك نيغ
 اوه لبقو اذه نم مظعا نيغالف نومعن ةنلاىف اموقو نوبذعي رانلاىف اموق نا
 ١ لصاو هملاظل انباغ ةرخ الاف راصف ايندلاىف نوبقم مولظملانال ملاظال مولظملا نيغ

 ' مهتارشفف اونبغ اورسخ مهنا نيرفاكلاقحىف هللاركذدقو ءارشلاو عيببلا ف نبغلا
 مكلداله نيئمؤملاقحىف لاقو ةرفغملاب باذعلاو ىدهلاب ةلالضلااورتشا ىلاعت لاقف
 ترف ةنخلامهل ناب مهلاوماو مهسفنا نينمؤملانم ىرتشاهللانا لاقو ةراجن ىلع

 .لسرلاهب تءاجام ىلع © هللاب نمؤي نمو 9 نينمؤملاةقفص تحيرو نيرفاكلاةقفص
 "ىلع تومي نا ىلا هنامياىف ىا # اللاص لمعيو # رانلاو ةنملاو ثعبلاب ناميالا نم

7 



 غالبلا الوسر

 أرقو © ادبا ايف نيدلاخرابنالا اهتحنئنم ىرت تانج هلخديو هنائيس هنع رفكي 9
 نيرمالا ع وم ىلا ةراشالا 4 ميظعلا زوف كلذ ف امهيف نونلاب سماع نباو عفان |

 نذلاو مفانملابلحو راضملاعفد نم اصلا عماج هلال مظملازوفلا هلعج كلذاو

 ةياالاو اهناك © ريصملاسثيو اهيف نيدلاخ رانلاباحصا كلوا انتاياب اوبذكو اورفك ||
 هريدقتب الا © هللانذاب الا ةبيصمنم باصا ام 8 هل ليصقتو ناغتلل ناس ةمدقتلا

 ىرقو اهلواح دن عامرسالاو تادا © هبلق دهب للاب نمؤي نمو #9 هتداداو | ظ
 زمهلاب ادهيو هسّش هفس ةّشرط ىلع بصتلابو لعافلا ماقم هتماقا ىلع مفرلاب هيلق كهل 1 ١

 هللا اوميطاوإ# اهلاوحاو بولقلا ىتح #ميلع ئث لكب هللاوإلل نيمطيو نكسي ىا ||

 انلو سر ىلع امئف ف هيلع سأبالف متيلوت ناف ىا © متيلوت ناذ لوسرلا اوعيطاو ||
 وه الا هلال هللا ف غلب دقو غيلبتلا هتفيظو ذا © نيبملا غالبا |

 # انتاي اباوبذكو # هتردقو هللاةيلادحوب ىا * اورفك نيذلاو مظملازوفلا كلذ |

 ن٠ باصا ام ريصملاسئب و اهيف نيدلاخ رانلاباحا كلوا ف ثعبلا ىلع ةلادلاىا
 قدصيىا # للاب نمؤي نمو # هتداراو هردقو هللاءاضم ىا # هللانذان الا ةببصم, ||
 هزدقوةللاءاضَمب الا كلذ وحتاو لام باهذوا ضرصوا توء.نم ةييصم هنضنآل هنإ |
 امو هئطخعل نكي مل هباصا ام نا ملعي ىتح نيقيلل هقفوب ىا 6# هبلق دهب 8 هنذاو ]|
 ءاخرلادنع ركشلل هباق دهي ليقو هردقو ىلاعث للاءاضقل ملسيف هببصيل نكي مل ءاطخا ||

 اوعيطاو ف نما اهف ىا 2 هللا وعيطاو مياع ئش لكب هللاو 9 ءالبلادنع ربصلاو
 لوسرلاةباحانع ىا  متياوتناف ]ف هب كما امو هللانع هب ءاج ان ىا #4 لوسرلا
 الو دوبعم ال ىا 6# وه الا هلا ال هللا نييملغالبلا "ل وسر ىلع امئاف قف هيلا كاعد ايف

 ادبا اهيف نيدلاخ راهنالا امتحن نم ىرجن تانج هلخديو هائيس هنع رفكي 98 كلذ ١]

 زوفلا كلذ ادبا اهيف نيدلاخ راهنالااهتحن نه ىرت تانج ) ىئاشو ىندمامهيف نوتلابو (هلخدي را هنعرفك 24
 ضرمو ةدش ( ةيصمنمباصاام ريصملا نسب و اهيف نيدلاخأراثلاباحصاكثلوا انتاناب اونذكو اورفكئ ذلاو كلا
 للابنموِي نمو ) هبيصت نا ةبصملل نذا هناك هتئيشمو هريدقتو هلع ( هللانذابالا ) اهىضتش ءئثوا لهاتومز
 دهم وا ريخلاو ةعاطلا نمدايدزالل.هحرشي وا نوعجار هيلااناو هللاثا لو ىتح ةبيصملا دنع عاحرتسالل (هبلق د

 رفغ مظناو ركش ىطءاناو رص ىلتبا نا دهاجت نعو هبيصيل نكيمل هأطخا امو هئطذل نكب ل هباصا امنا ملعيب ىتحهبلق
 ىلع امئف ) هلوسر ةعاطو هللا ةعاط نع ( متيلوت ناف لوسرلا اوعبطاو هللا اوءيطاو مباع *ىش لكب هللاو )

 وهالا هلا ال هللا ) 4نباغتلا ةروس + لمف دقو غيلتللا هيلع 4 541 رفح ىا (نيملا

 رفكي ) هنز ناو هشن ايف

 هبونذ رفغي ( هتائيس هع

 (تانحهلخد و)د.ح وتلاب

 (اهتحن نمىرجم ) نيتاسب
 اهنك اسم واه رش تل نه
 ىلا ناببتا (ناجنالا)
 نبللاو لسملاو ءاملاو
 نامبتم (ايعق نيدلاخ )

 الو نوتوعال ةنلا ف
 كلذادبا) اهنم نوحرخم
 ةاهتلا ( مظعلا زوفلا
 ةنلاب اوزاف ةرفاولا

 نيذلاو) رانا نه ا وو

 ةكم رافك هللاب ( اورفك

 0( ا اوودكو 0

 ملمسو هيلع هللا ىلص دمحم
 باك١كئاوا) نآ رقلاو

 ندلاخ) رانلالها (رانلا

 راثلاىف نيميقم ( اهف

 نو_جحرالو نوتومال

 مكلها و مكندبف ( ةبيصم ند باصاام) رانلاهيلا )3 سس كل اخو اق 2 اوراص ىذلا ةرخ الاف عجرملا ش

 ' اذا لابو ربصلاو اضرلل (هيلق دهب ) هللانم ةببصملا ىري ( للاب نمؤي نمو ) هاضقو ( هلاذاب الا ) مكلاوما و
 هللاو ) عاجرتسالل هبلق دهب عجرتسا ةببصم هتناصا اذاو رفغ ملظ اذاو ربص. ىلتبا اذاو ركش ىطعا

 لاغو ننسلاىف © لوسرلا اوميطأو ) ضئارفلاف (هللا اوعيطأو ميلع) اهريغو ةبيصملا نم كيسي ىف لكأأ
 هللاىلص دم (انلوسرولع امئاف) امهتعاطنع ( متيلوتناف ) ةباجالاب لوسرلا اوعيطاو ديحوتلا ىف هللا اوعيطا '
 هلدلو ال ( وهالا هلاال هللا ) اهنولعت ةغلب مكل نيسب ( نيبملا ) هتلا_سرل هللانع غيلبتلا ( غالبلا ) ملسو هيلع ٠

 دا



 :عاىلونو هبذكن م ىلعهرصنب ىتح ةياع لكوتلا ىلع مسو هيلع هللا لس هللا لوسرل ثعب ( نونمؤللكوتيلف هللا ىلعو
 ونص "انخيو نيلومب نداعي احاوزا د نا مكلاودع «دالواو مكجاوزانه ناو نيذلااها اي )

 ىآ اميمح دالو الاو جاوزالللوا ودعال ريعشلا ( مه 0 مهلوقعيو مهءابا نوداعب ادالوا دالوالا نمو

 اذا مهنع (اوفعت ناو ) مهرشو مهلئاوغ 0 الو رذح ىلع مهنماونوكف ودع نم نواخمنالءال وه نا مل عامل

 خياوتلا نعاوضرمت (اوعفصت و)اهلثع_ 258 #:- مهواباقت 1 نورشعلاو نماثلاءزجلا 7 ملو ةوادع ىلع مهنم متءلطا
 انايتبفا و ( اورفغتو )

 روفغ هللاناف ) مهونذ

 مكبونذ مكلرفغي ( محر
 اساننا لبق مكتعرفكيو
 ةكم نع ةرجلا اودارا
 مهالدوا ومهجا وزا مهطقق

 اننوعيضتونوةلط:تاولاقو

 الف اوفقوو مهل اوقرف
 انا كلذدعب اور>اه

 اوهقف دق ههوقبس نذلا

 اوقاعيزا اوداران.دلا ىف

 نيزف مهدالواومهجاوزا
 مكلاوما اما ) وفعلا مهل

 ةنمومالب ( ةنتف كدالواو

 مثالا ف نوعقوي مهنال

 مظعا ءالب الو ةيوقعلاو

 رجا هدنع هاو ) امهنم

 0 ردبألا ىف ىا ( مظع

 مكعفنم نم مظعا كلذو

 لكوتلف هلا لغو
 نينم ٌؤملاىلعو (نوئمؤملا

 ىلعال هللا ىلع اولكوتينا
 (اونمآ نانلااميا اي) هريغ

 ماسو هيلع هللا ىلص 0

 مكجا وزانمنا )نا رقلاو

 (مهورذحاف ( اابيكلاو ةروهلا نع كودصنا ) مكل ع 0 ةكك نيذلا ) كدالواو

 | ةنْطا ىني © ماظع رجا هدنع هللاو # كلذ كلذ وحنو علا لام بصغو ماركا لافانتو

 انيذلااعا اي 99 كلذ ىغتم هنم لكلاناب مهنابا نال 46 نوئمؤملا لاو هللا ىلعد

  مكمصاخيوا هللاةعاط نع مكلغشي © كل اودع مدالوا و مكجاوزا نم

 ! مهلونذنع # اوفعت نارإ# مهلئاوغ اونمأتالو ا ىورذحاذإ# امدلاوا نيدلا ما ىف
 اهئافخاب # اورفغتو 8 اهلع بيزثتلا كرو ضارعالاب #4 اوفصتو . ةيقاعملاكرتب
 "لضفتو ملمعام لثمب م ىلفاجب 8 محر روفغ هللاناذ ٍِه اهف مهر ذعم ددهتو

 / * مظع رجا هدنع هر رابتخا © ةنتف مدالواو مكلاوما ها امنا ف مكيلع

 اونمآ نيذلااهيا اي 8 ىلاعتهلوق * #4 نونمؤملالكوتيلف هللاىلعو # وه الا دوصقم
 لاحر ءالؤه 0 نع # مهورذحاذ مكلا اودع ؟دالواو وكجادذا 0

 مهدالواو مهجاوزا ىباف مو هيلع هللا ىلص ىبنلااونأي نا اوداراو ةكم لها ن٠ اورسا

 | 3 هيلع 0 0 | الف 0 هيلع 01 ل اوتأينا 1 نا

 اا وتما
 | ثيدحلاقو ىذمزتلا هحرخا هب لاهو رذحاف مل 5 ؟دالواو مكجاوزا نم نا

 ْ مهوعاطأف م كقارف ىلع انلربص الف مكمالسا ىلع انربص مهل اولاق هنعو * عم نسح

 | ناو 9 ةرجلااوعدتو مهوعيطت 07 مهورذحاف ىلاعتهّللا لاقف ةرجح#لا| وكرتو
 رجاه مث رجام ملو دلولاو لهالا ىلع ماقا نِهَف اذه # اورفغتو اوحفصتو اوفعت

 أ هدلوو هتجوز بقامي نا مهف نيدلاىف اوهقف دق ةرجفلاب هوقبسس دق نيذلاىأرف

 | هرماف ريخم مهيصي الو مهبلع قفتبالو هب اوقمل امل ةرجم! نع هوعنمو هوطبث نيذلا
 | ىجشالا كلام نب فوعىف تازن راسب نب ءاطع لاقو مهنع حنصلاو وذعلاب هلا
 || قزف اعدت نم ىلا اولاقو 0م نادارا اذاف أدلؤأو'لها' أذ ناكو
 نع مايا مهلمحم مكل لا اودع ؟دالواو مكجاوزانم نا ىلاعت هللالزناف ميقيف مهيلع
 ٌْ الف ىأ اورففتو |وجفصت و اوفعت ناو مهنم اواش نا ىا مهورذحاف هللاةعاط كرت

 ىا 46 ةنتف مدالواو مكلاوما امنا حر روفغ هللاناف 1 مكفالخ ىلع مهوبقاعت
 0 قملا عنمو مئاظعلا ىف مهبسب نانالاعقب دقو ةرخ . الا نع لعحلا ناخب امال

 د

 © ىنعلاو )

 (اورفغتو ) مهويقاعتالف اوضرعت ( اوفصتو) كايا مهدصنع ( اوفعت ناو ) داهجلا و ةرجلا نع اودعشنا

 نل ( روفغ هللاناف ) ةنيدملاىلا نم اًورِخاه اندس مهونذ اوزوادجم

 كوعنم ذا مكل .ةيلبإ ( نتف ) ةكع نذلا ( مسدالواو مكلاوما امنا )

 ةيوتلاىلع تام نمل ( محر ) باث

 | (اةدنع هللاو ) داهجلاو 0
 داهملاو 1 هدلوو هلامب هل مو هللا ليبس ىف دهاجو رجاهنمل ( ميظع ) باو



 ها

 الو

 ّللااوقتاف 9 مهل لاو دالوالاو لاومالا ةبحت ىلع هتعاطو هللاةبح رثا نأ
 «اوميطاوإ#هظءاوم 4 اوممساو ل مكتقاطو كدهجءاوقتف اولذبا ىا 6 متعطتساام
 اولمفاىا © مهكسفنال اريخ #9 ههجول اصلاخ ريخلاهوجوىف © اوقفناو 9 ءيصاوا

 ةفص نوكينا زوسجحمبو صاوالامذه لاما ىلع ثلا ديك ان وهو ايل
 قون نمو # يصاوالل ااوج.اودقم' ناكل اريج وا اريخ هقاثنا ا ىو 0

 ايف لاملافرصب © هللا اوضرفتنا #9 هريسفت قبس © نواخلا ه كئلواف هسفن عش |
 لمي # مكل هفعاضي 8 بلق بيطو صالاسحلاب انورقم © انسح اضرق ف ءىما |

 بوقعي و صاع ناو ريثك نبا أرقو رثكاو ةئامعبس ىلا اريشثع دحاولاب مكل

 رجالا نم هللادع ام ىلع مهورئؤت الو مدالوا بيب ىصاعملا اورشابتال ىنعلاو |
 مكجاوزا نمنا لاقف ضبعبتلل نم لخدا ةوادعلا هللاركذ ام مهضعب لاق ميظعلا |
 مكلاوما امنا هلوق ىف نم ركذي ملو ءادعاب اويل مهلك منال مكأ اودع ؟دالواو ا

 دوعسم ن.هللادبع ناكو مهب باقلا لاغتشاو ةتتفلانع اولخي مل مهنال ةنتف كدالواو |
 ىلا عجري مكنم دحا سيل هناف ةئتفلانم كب ذوعا ىنا مهللا كدحا ناوشاللوش |
 تالضم نم كب ذوعا ىنا مهلا لقيل نكلو ةنتف ىلع لمتشيالا دلو و لامو لها |
 انرطخح محو هيلع هللا ىلص هللال وسر ناك لاق هنع ىلاعت هللاىذر ةديرب نع * نئفلا ٍ

 هللالوسر لزق َناسيَو نايم نارمحا' ناضيق امهتلعو نيسللآو ملا ال

 اما هللاقدص لاق مث هيدي نيب امهعضوف انيلتكل ريثما نع ملسو هيلع هللا ىلص

 ىتح ربصا رق نارثعيو ناي_هثَبي نييبصلا نيذه ىلا ترظن ةنتف ؟مالواو مكلاوما أ

 ىلاءتهلوقو # بيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتاادحرخا امهتهفرو ىتدح تعطق |]

 قح هللااوقتا هلوقل ةئسان ةيالا هذهو متقطا ام ىا  متعطتساام هللااوقتاف 9
 « اوقفناوإ# هنع ماهنيو هب كسمأي اهن هلوسرلو هلل ىا © اوعيطاو اوععساو ف هتاقث
 هللاةعاطوف متقفنا امىا * مكسفنال اريخ ِِ هناك سما ىذلا هللاقح مكلاوما نمىا ]

 هللااوضرقت نا 8 هري_قت مدقت # نودقملاره كئلوأف هسفن ع قوي نمو
 نا ىنعي سفن ةبيط عم لالحلانم قدصتلاوه نسحلا ضرقلا © انسسح اًضرق
 مزجبىا # مكل هفعاضي 399 ىنافنالاب هيلا نييرقتم هللاةعاطف اوقفنت ىا اوضرقت
 ةدايزلا نه ءاشي ام ىلا ةثامعيس ىلا فعضلاب

 ل 1 0 9 ١

 نغ مهدعل واخدقو بلقلا لغشو ةنتفلا نع والحال لكلا نال ةوادعلا فاك نم هنق لخديملو مدالواو مكلا ١

 (اوءيطاو) 3 نوظعوت 1 اوعمساو )هّناَش قحهلوقل ريسفت وه ليقوكمسوو «دهج ( متعطتساام هللااوشاف) ةوادعلا

 اقافنا ىا ( مكسفنال اريخ ) اهيف ةقفنلا مكلع تيكو ىتلا هو>ولاف (اوةفناو ) هنع نوهنتو هب نوصمؤتاهت

 اوتئا ءريدقتنا عحالاو (نباغتلاةروسل مكسفنال ا ريخ قافنالا نكي <25 ]- ىئاسكلالاقو مكسفن ال اريخ

 ام اولعفاو مكسفنالاريخ
 ديك أت وهو اهل ريخوه
 هده لاعتما ىلع عملا

 هذه نال ناسو صاوالا

 نع مكسفنال ريخ رومالا

 اند دالوإلاو لاودسفالا
 نم هيلع نوفكاع متا

 فراخزو تاوهشلابح

 (هسفن عش قوب نم و) ايندلا

 ةقدصلاو ةاكزلاب للا ىا

 مه ككواف ) ةبحاولا

 ها ]وك رقت نأ نودلا

 صالخاوةينب (انسحاضرق
 ١ قفل نرد كة زا

 ارسشعهدحاولابمكل بتكي
 ند ءاش ام ىلا هن امعيس وا

 ةدايزلا

 هللا اوعيطاف ( هللااوقتاف )
 متقطاىذلاب ( متعطتساام )

 نوص ونام ( اوعع“او )

 هللا صماام ( اوعيطأو )
 ( اوقفناو ) هلوسرو

 ىف مكلاومإب اوقدصت

 (مكسفنالا ريخ) هللا ليبس

 مكل ريخ ةقدصلالوقب
 نوجانلا( نودفملا ههكئاواذ ) هلام ةاكز ىدا نم لابو هسفن لهنع عفد نم ( هسفن خش قوبنمو ) اهكاسمانم |

 يت

 فاعضالا نه هللا ءاشام ىلإ فلا ىنلا ىلا ةئامعبس ىلا نيعبس ىلا عبس نيبام تانسملا ىف مكل هفعاضيو '



 | فعضي وا ليخعلابنذ نم ليلا ليقب ( ميلح) ليزملا ىطميوليلقلا لبقب ( روكش هللاو.كلرففيو )
 امىا (ةداهشلاو ) بولقلا رئارس نم رتتسا ام ماعيىا ( بيغلا ملع ) اهعنامل ةبوقعلا لجل الو اهعفادل
 ميكلا )بوبسلا راهظاب زعملا ( زيزعلا ) بوطخلا سهاوظ نم

 . هللا ىلص ىلا صخ ( ءاسنلا متقلط اذا ىنلا اهيا اي ) ( محرلا نمحرلاهللامس ) © ةبآ ةرسشع اتنثا و ةيندم
 للا مهتودقوهتمامامأ ى لا نال 4: 284 زف باخ نورشعلاونماثلا ءزلا ١ معو ءادنلاب لسوهيلع

 اذك اولعفا نالفاي موقلا

 اراشعاو همدقتل اراهظا

 هموق ةودق هناو هسؤرتل

 مكحىف هد>و وه ناكف

 مهعيرج دسم اداسو مهلك

 ىلا اهياي ريدقتلا ليقو
 متقلطاذا ىنعكو نينمؤملاو
 نهقيلطت متدرا اذا ءاسنلا
 ىلع ليقملا ليزت“ ىلع

 ةلزكم هل فراشملا ىمالا

 هيلع هلوقك هيف عراشلا
 هلف اليتق لتقنم مالسلا
 ىلا ىثاملا ناك هئموهيلس

 ىف اهل راغتنملاو ةالصلا

 نو وةلطف ) ىلصملا مح

 نهوقلطف ( نهمتدعل

 ىفو نمدعل تاليقتسم
 هللا ىلص هللالوسر ةءارق

 ةقدصلاب ( مكلرفغيو (

 مكتاقدصل 1206 هللاو)

 لاشواهفعضاو اهلبقنيح

 ند نيسنلا ركحا روكش
 ليزجلا ىزجيو مكتاقدص
 لجلال ( ميلح) هباوث نم

 هدقدصل نك نه ىلعُكب وقعلا

 ( ىفام ( بيغلا ملاع ) عنميوا

 1 هتقدصب نع نا ةمقلاب( زيزعلا ) مهمتاقدصب ملاع (ةداهشلاو) ةيشنلا وانما ن هنيقدصتملا بواق

 أ قالطب كح ثيح مكحلا لاق واهفاعضاو تاقدصلا ل وقف ميكحلا لاشو ُهاضقو ءيماىف ١ 10) ينل ىلسبالوا
  اهتالكو ةبآ ةرسشعىدحا اهتايآ ةيندماهلك ىهو قالطلا اهيفرك ذي ىتلاةروسلا نموؤ#هتماومالسلا وةالصلاهيلعىننلةنسلا

 ةيوقعلابلجاعيالىا 4 ميلحإإل هيلانيب رقتملابحيىتني 46 روكش هللاو ع و

 أ

 1 آىدالا : ةروس ق"ماعا هللاو ب ورغلا نع رابخالا ىف(

 ظ

 ليلقلاب لزلا ىطعلإ © روكش هللاو 89 قافنالاةكربب 0 كل رقنيو 9 كل هفمضي

 زيزملا# ؟ىث هيلع قتال 6# ةداهشلاو بيغلاملاع ف ةبوقعلاب لجاعيال © ميلح 9
 عقد ناغلا ةروس | راند ماسو هيلع للا ىلص ىنلانع أنب ملعلاو ةردقلامان » ميكحلا

 ١ عا رو دايما لنه

 « ةرشع ىدحا وا ةرشع اتنئااهياو ةمندم قالطلاةروُش

 م24 ميحرلا نمحرلا هللا مس, اج
 هتما ماما هنال مكتملاب باطخلا معو ءآدنلا صخ 4 ءاسنلا متقلط اذا ىبنلااهيا اي لف
 || ىلع نهقيلطت متدرا اذا ىنعملاو 0 مكحلاو هعم ضل نال وأ مهئادنكه ادن

 1 رهطلاوهو اهقو ىا 4 نهدعل نهوةلطف ِِ هيف عراشلا ةلزتم ا ليبزت"

 / هللاو 8م كهل ازيزعلاةداهشلاو بيغلا ملاع 9 بو ذةرثك عم

 | 00000 او 1 ةرثعاتنا ىو ةئدم قالطلاةدوس ريسشت»

 | « افرح نوتسو فلاو ةلك نوعبداو #

 ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا ىدان 4 ءاسنلا مقلط اذا ىبلااهيا اي #8 لجو نع هلوق *
 كلذىف ةلخاد هّتما تناك عمجاباط> بطوخ اذاف مهيلع مدقملاهنال هّتما بطاخ مث
 اذا ىا ءاسنلا متقلط اذا لوقلا رمضاف كتمال لق ىنلااهيا اي هانعم لقو / باطلا
 أ دست راهثال ريطلاوهو نهتدع نامزلىا © نهتدعل نهوقلطف 9 نهقيلطت متدرا
 ' 0 ةذيلا از اهيلع لوطي الف قالطلا ببقع ةدعلاف لصحتو اهتدعنم.رهطلاكلّذب
 نالاهب لوخدملاف اذهو نهتدع للق نهوقلطف نا رش رمع نباو سابع نباناكو

 قلط دق ناك ع نا هللادعىف ة 5 آلا هذه تلز' اهلع ةدعال اهب لوذدللا ريغ

 ضو هنأ سمعا قلط هنا امهنع هللاىوضر رمع نبا نع 2َقث ضيا لاح ىف هنأ سما

 ىلص هللال وسر هنم ظيغتف ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسرل رمع كلذ رك ذف ضئاح

 ( هللا )

 هلوقىف سانع نا نع هدائسابو ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب) 4 نوءيسو ةئاموفملااهثورحو نوعبراو عبسو ناي 1

 ١ 0 نهنتدعل نهوقلطف )0 ءاسنلا اوقلطت نا مدرا اذا كموقل لق لوش ( ءاسنلا مقلط اذا ) هتماو ( ىنلااهيا اي ) ىلاعت



 «(قالطلاةروس) ه7 /هزتوع 7

 فوذحمت ماللا قلع ضرلاب ةدعلا دع نمو تبقوتلل اههيشي امو نامزالا ىف ماللاناف

 ءارقالاب ةدّتعملا قالط ناو راهطالاب ةدعلانا ىلع لد, هرها-ظو تالقتسم لش

 ىهنلامزاتسي ئثلاب سمالانا ثيح نم ضيلا ف مرحي هناو رهطلاىف نوكينا ىنبذي
 نبانا مح دقو كاسل مزاتسال ىهلاذا هعو5و مدع ىلع لدبالو هدض نع'

 ةعجزلاب ماللسأاو ةالصلاه لع ةزمعا اضئاح هنأ سما قلط امل امهنع ىلاعت فاىَصَر رك

 رهطت مث ضمت مث رهطت ىتح اهكسمي مث اهعجاريلف هم لاق مث ملسو هيلع هللا
 داز ءاسنلا اهل قلطي ناهللا يما ىتلاةدعلا كلتفاهسْي نا لبق اهةلطيافاهقلطي ناهلادب ناف

 سما امك هللادبع اهعحارو ادهقالطنم تبسغل ةقيلطت اهقلط هللادبع ناك ةياورىف

 ركذف ضئاح ىهو هتأرما قلط هنا ملسمل ةياور ىفو ملسو هيلع هللاىلس هللالوسر
 الماحوا |ىهاط اهقلطيل مث اهمجاريلف هرم لاقف ملسو هيلع هللالص ىنلل رمع كلذ
 نبا ناك ةورع ىلوم نع نب نم رلادبع ععم هنا ريبزلا ىنا ثيدح نم ماسلو

 نسمع نأ قلط اقف انما تارعإ قاط لضخ راق عر فيك عمسي رييزلاوباو رم

 هيلع هللا ىلص ى :كل1لاَقف ملسو هي هيلع هللاىلص هللال وسر دهع ىلع ضئاح فو هنآ

 ىنلاأ رقورم نا لاق كسعاوا قاطيلف ترهط اذا لاقو اهدرف اهعجاريل مشو

 نهتدع ليقف نهوقلطف ءاسنلا مقلط اذا ىنلااهيا اي ملسو هيلع هللا ىلص

 لصف أ
 لوقل هيف اهعماح ىذلارهطلاىف كلذكو ةعدب سافنلاو ضل الانف قالطلانا مك |

 ىف اهقلطي نا ىنسلا قالطلاو سمينا لبق قلط ءاش ناو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 ريغ قلط اذا اماف ءارقالاب ةدعلا اهمزلت ةأيصا قحىف اذهو هيف اهعماجت مل رهط
 اهعماجام دعب ةسي الا وا ضحت مل ىتلا ةريغصلا قلطوا ضيا لاحىف اهب لوخدملا
 ةعدبالو ةنسالو ايعدب نوكيال مدلارت مل ىتلاقلط وا اهعماج ام دعب لماخلا قلطوا
 علخلاوالماحوا !ّهاط اهقلطيل مث لاق مسو هللع هللاىلص ىننلانال ءالؤه قالط ىف ا

 نذا ملسو هيلع هللاىلص ىنلانال ايعدب ن وكبال.هيف اهعماح رهط ىف وا ضحلالاحيف
 لاودالا عيمجىف هزاود الواو اهلاح فرعإنا لبق هتحوز ةعلاح ىف سدق نب تباثل

 هيف اهعماح رهط ىفوا ضيحلا لاح ىف هنأ س عا قلط ولو لاحملا فرعتب نا هال

 رمع نبا ما مثو هيلع هللا لص ىنلانال قالطلا عقوو ىلاعت هللاىضصع ادصق

 زوحن ضملا لاحىف اهء>ار اذاو ةمحارملاب لعاب مل قالطلا عوقو الولف ةعجارلاب | ا

 ريح ن' سنون هاور م سيسملا لبق ةضيطاكلت بقعي ىذلا رهظلالاحىف اهقلطي نا ا

 نانع مي هاور 3 روطت مْ ضي مث الوش مل ورميت نبا نع نيريس نب سناو

 1 قالطلا زيجات سحسا ناسا ساق رهظت مث ضيم مث رهطت ىتح اهكينع 6 رك

7 
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 قالطلل حاكتلاهركي هنا 5 قالطل اهابا هانم نزوكتالا ىح قاتلا رهطلالا

 نودع لقىف ممسو هيلع
 رهطلاىفةارااتقلطاذاو

 ند لوالاءرقلل مدسقتملا

 ةليقتسم تلقطدقف اهارقا

 قيلطت نا دارملاو اهتدعل

 نعماجم مل رهطىف ضيملاب
 ىضقنىتح نالحي م هف
 نسحا اذهو نهئدع

 قالطلا

 نهروهط دنع

 عامح ريغ نم



 . ةلفغل جاوزالابطو>و 2 ناصقن ال: لماوكت البقتسم ءارقا ةثالث اه ولكأ وظفحلااهوطبضاو ( ةدعلااوصحاو)

  (نهتوي ِس نه ) نوت دعىغقننىنح 4 م1 ل نهوج رخال (نورشعلاونماثلا ءزملا) مكبر هللااوقتاو)ءاسنلا

 اوقتاو# ءارقا ةثالث كيك اهوطيضاو © ةدعلا اوصحأو# هلوزت بيس وهو اهنكسي ىتلا نهنكاسم نه

 00107 00 را وج رختأل # لهب رارضالاو ةدغلا ليوطت ق < ا د ىو هدللالو
 اما نهدادتشساب 0 ندحرالو 9 نهتدع ىذقن ىتح قارفلا تقو نينا (انسض

 .اهقاقحتسا ىلع ةلالد نيييهنلانيب عمجاىفو اهودعيال قطاذا زاج لاقتنالا ىلع اقفتا ول

 «© ةئيم ةثحاش نيتأي نا الا # هلوقو قارفلا نكسم ةمزالم اهموزاو ىنكسلا
 الاوا اهقح طاقساىف زوشنلاك هناف جوزلا ىلع نوذيسنا الا ىندملاولوالا نم ىنئتسم

 نيلا تفيضاو جاوزالا
 ند نهب اهصاصتخال

 ليلد هيفو ىنكسلا ثيح
 ناو ةجاوىنكسلان ا ىلع
 1 كر ل ملا

 نا ىلع ةلالدلا و ىهنلا ىف هغلابملل ىناثلا نم وا ايلغ دا هماقال ج رخل ىنزت ن اذااهف تباث كلم ريغب نالف ه1 01 11 ق ةكانملل ناثا .موا انيلغندطا ةماقال دف ف نإ 100

 لاح ىف هنتارما قلطولف معلا لها ضع دنع ثالثلا تاقلطلانبيب عملا ىف ةعدب الو ىنعم وهرادلخ ديال فاح

 ةعدب هنا ىلا مهضعب بهذو دمحاو ىبفاشاالوق وهو ايعدب نوكيأل اثالث رهطلا

 اهئارقا ةدعىا 6# ةدعلااوصحاو # ىلاعت هلوق © ىأرلاباكصاو كلام لوق وهو
 قلتي نأ دارآ اذا ءارقألا لع قالطلا قيرفتل ةدعلا ءاصحاب سما ليق اهوظفحاذ
 للااوةلاو ل ىنكسلاو ةقفنلا ما ةاعارمو ةعجرلا نامز ءاقبب ملعلل لوقو انالث
 ؛ نهتو نم نهوج رحال #9 هب كما اهَف هوصعتالو هللا لال ىا * مكبر

 نهج رخال نا جارخالا

 نيلع ابضغ ةلوغلا
 رآ نينك انا ةقاك

 حك هلال م ةجاحل

 ىف نهل اونذاي ال ناو
 تعجن راذ ةيراع ناك ناو ءارك وا كلمب هلجوزلاهيف اهقلط ىذلا نكسملا ناك اذا ىنعي | كلذ نبلط اذا جورخلا

 نكسملانم ةأرملا جري نا جوزال زوهنالو هريغ الزنم اهل ىركب نا جوزلاىلع ناك | ىفهل رثاال مهنذا نإب اناذبإ

 اهندع ضققنس ملام جرح نا ةارملل زو#الو ىنعي 8 نحر خالو # هنف اهقلط ىذلا ( نجح رخيالو ) رظحلا عفر

 امده تفاخ ناب .ةرورض تمعقو ناف تمئا ةرورمض ريغل تحرخ نافذ ىلاعت هللاّق ل || كلذ ندرانا نهسفناب

 نم ةيرورض ةجاحاهل ناك اذا كلذكو رخآ لزنم ىلا جرن نا اهل زاح اقمغوا

 نا كلذ ىلع لدبي اليل زوحالو اراهن جورألا اهل زاح نطق ءارشش وا لزغ عسب

 هللا لوسر نهل نذأف انتوس ىف شحوتسن مهؤاسن تلاقف دحا, اودهشتسا الاحر

 أما لك ىوات مونلاتقو ناك اذاف نهادحا دنع نئدحتبنا مللسو هيلع هللا ىلص

 اهحوز اهقلط ناك دقو رباج ةلاَخ ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نذاو اهتبب ىلا
 ةعحارو ةيهاذ اهلها ىف دّست ا ةدعلا اهتمزا اذاف اهلخن رادجل َج نر

 مهلا قىف ةماقالاك  مهقحىف لاقتنالانأل ةدعلاىف اهلها اوساط اوم ةودلاو

 اهتءاذب ةنيملا ةثحافلا سابع نبا لاق * ةنيبم ةثحاش نينأي نا الا 8 ىلاعت هلوقو
 جرت ىنزت نا ةشحافلاب دارا ليقو اهقلخ ءوسل اهجارخا لحث اهحوز لها ىلع

 ناالا هانعم لبقو دوعسم نا نع كلذ ىورب اهلزنم ىلا درت ع اهلع دحلا ةماقال

 | ليقو زوشنلا ةشحافلاو اهحوز تدب نم ل وا نا اهلف اهزو_كن ىلع اهقلطي زل ع ره وتمالو

 ( اهجورخ ) ىتح ( نجرخالو) ةدعلا ىذفنت ىتح اهفنقلط ىتلا ( نهتوس نم ” 07 7977 ةلابش

 نهار خاف اهجوز نذا ريغل ةدعلا فجر نا هو ة ةنب ةيصعع ناحناالا ( ةنيبسةشحاش نيتأينا الا ) ةدعلا ىذفنن

 ةشحاش نيتأي نا الا )
 الا انزلا ىه لبق ( ةئيم

 ةماقال نجر خيأ نينزب نا
 اهجورخ لبقو نيلعدحلا
 ةشحاقا ةدعلا ءاضقنإ لبق

 ع ةنيلا ار

 نه نهرهط اوظفحا
 لسفلاو صضيح ثالث

 اوقتاو ) ةدعلاءاضقنا اهنم
 (مكبر) هللا اوشخا (هّللا

 1 مجرف جرف دوهش را ةنشبم انزلاب ةيثحاش نائاننإ الا لاَشو هصعم نهندعف نهجورخو ةيصعم ةدعلا ىف



 دعتب نمو ةروكذملا ماكحالاىلا ةراشالا © هللادودح كلتو #9 ةشحاف اهحورخ |
 تنا وا سفنلاىا © ىردتال 9 باقعلل اهضرع ناب 6 هسفن ملظ دقف للادودح

 ةمجرب ةقلطملاىف ةبغرلاوهو © اما كلذ دعب ثدح هللا لعل ١ قلطملاوا ىنلااهيا ا
 نهوعجارف © نهوكسماف #8 نهتدعرخا نفراش © نهلحا نغلباذاف #8 ىفاكتسا وا

 قحلاءاشباب © فورءمب نهوقرافوا # بسانم قافناو ةريثع نسحب # فورءع 8 |
 لدع ىوذ اودهشاو © اهتدعا اليوطت اهقلطي مث مث اهعجاربنا لثم رارضااءاقتاو |[

 ةئس نم ركذ ام ىنعي © هللادودح كلتو 8 ةشحاف اهتدع ءاضقنا لبق اهحورخ
 وا ةئسلاريغل قلطيف ىا © هللادودح دعتب نمو 8 ماكحالانم هدعب امو قالطلا ||
 ثدحم هللالعل ىردتال ب هسفن رمذ ىا هس ل دقن ماكح الا هذه زواحت ا

 اذهو نيتقلطلاو ةقلطلادعب اهتم>اسم جوزلا بلقىف عقوي ىا © ارما كلذ دعب
 مدن اذا ىتح ةدحاو ةعفد ثالثلا عقوبالو ثاقلطلا قرغب نا بحتسملانإ ىلع لدي

 ام لاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا راثد نب برا نع © ةمجارماهنكما ||

 هنع ةباور ىف هلو * السرمم دواد وبا هحرخا قالطلا نم هيلا ضغبا ايش هللالحا ١

 نابوثنع * قالطلاهللاىلا لالخلا ضغبا لاق مثسو هيلع هلا ىلص ىبالانع رمينبا نع |
 ام ريغ نم قالطلا اهحوز تلأس ةأرما اما لاق مثسو هيلع هللاىبص هللالوسد نا ||
 اذاذ  ىلاعت هلوق * ىذمرتلاو دواد وبا هحرخا ةنلاةحتار اهيلع مارح هب سأب |

 نهومجار ىا * نهوكسماف » نهتدع ءاضقنانم نيرق اذا ىا © نهلجا نفل |
 مكنمنييتف نهتيدع ىضقنت ىح نهوكرتا ىا فورعع نهوقراف وأ فورعمع ِ |

 ىلع داهشالاب سما قارفلاىلعو ةعجرلا ىلع ىا * مكتم لدع ىوذ اودهشاو ف َ
 هلأ سا قلطي لجر نع لئس هنا نيصح نب نارمع نع #* قالطلا ىلعو ةعحرلا

 تعجحارو ةئس ريغل تقلط لاقف اهتءحر ىلع الواهقالط ىلع دهشي ملو اهيلع ع مث ||
 داهشالا اذهو دواد وبا هحرذا دعت الو اهتعحر ىلعو اهقالط ىلع دهشا ةنس ريغل | أ

 بجاووه ىبفاشلادنعو ميايت اذا اودهشاو هلوقىف امك ةفيثح ىبا دنع هيلا بودنم

 هلوقك بدن وهو عزاتتلل اعطقو ةسرلانعع ايريث ةقرفلا وا ةعجرلا ىلع © م 2

 دحاجتلا امهنيب عش النا داهيتغالا ل ةدبافو ةقرفلا ىف هلا بودنم ةمحرلاىف د

 الو ةانعلا او 00 نهيان لا ايار هيلع مدنلا ىلا قالطلا ا "

 ( نهلجا نهغاب اذف ) (قالطلاةروس) نوعجارتف نومدنت ه4 787 ظح يلم نهتو نم نهوجرُخت

 ةدلملا ا طا راق

 فورعءع نه سماق 0

 ) فورعع نهوقراف وا

 ملكش نا رايخلاب متأف ىا
 فورعءماكاسمالا وةعجرلاو

 َُك رتف مشن ا و ناسحالاو

 اثار ةفراقلاو ةعمحاراا

 اهم>ارينا وهو رارضلا
 اهقلطل مْ اهتدع 0 ٌّق

 اهلع ةدعلل اليوطت

 (اودهشاو) اهل اسذعتو

 ةقرفلاو ةعحرلادنع ىنعي

 بودئمداهشالااذهواع.مح

 دحاجتلا امهنيب عشالثل هيلا
 نم( مكنم لدعىوذ )

 هذه ( هللادودح كلتو)

 ىف هضئارفو هللاماكحا
 ةقفنلا نم قالطلل ءاسنلا

 دع نمو ( ةكشتلاو

 هللاماكح ازواج! (هللادودح

 ١ الل سام هنشت[ارقو
 دقف ) ىنكسلاو ةقفنلا

 هكلش رع( ف ملظ

 ىنعل ملعت ال( ردا

 ثدحن هللا لعل ) جوزلا ه

 ةقيلطتلادعب ( كلذدع

 كلثوم نينلع تضفنا اذاذ © نولحا "نحل 519 ةقلإ شرا ال 21 ءدتلا نم جورلا لبقو ةدحاولا '

 ل نأو لابتغالا لق ناسحاب ( فورس ) :نهوم ارق (نجوكسمان) ةثلاإ ةلسا ٠ ١
 اهتحب اودؤتو ةدبملا نهيلع اولوطتال ناسحاب (فْورعت ) نهوكرتاوا ( نهوقرافوأ ) اهت رش امو اهتك
 نييضيم نيلدغ نيملسم ني رح نيلجر (« مكنم لدع ىوذ ) ةعجارملاو قالطلاىلع (اودهشاو)



 ارفع هل لعج هللاقتي
 ةدكٌوهةيضارتعا ةل> هذه

 ]عا ءارحإ نم قيدسال

 ىنعملاو ةندلا ىلع قالاطلا

 ملو ةدتعملا راضي مو

 | احرخم هل هللا لمح دهشأف
 نم جاوزالا نأشفف ام
 قياضملاىفعوقولاومومغلا

 صالخلاهيطعي وهنع جرشبو
 (بستحال ثيح نههقزريو)

 الو هلا رطخمال هجو نم
 ام ءانازوو هبستحي
 دذع دارطتسالا لدس ىلع

 ىاهبظعوب مكلذهلوقركذ

 احرخم هلل عجيمللا قتي نمو
 انندلا مومن. اصلخمو

 ىلص تلا نعو ة ةرذ . الاو

 اهأرق هنا مسو هيلع هللا

 ايندلا تاهيش نماح رخملاقف
 نمو توملا تارمت نهو

 َلاَقو ةماقلا ول دنا

 اوموقو(هللةداهشلااوهقاو)

 ماكحلا دنع هلل ةداهشلاب
 تكد ىذلا ( كلذ 0

 ةماقاو ىنكسلاوةقفنلا نه
 (هيظع وب)اهريغوةداهشلا

 ( نمؤي ناكنه 2 هب موي
 الا مويلاوهللا هللا ىلص ىنااناشىف انههىلا ةروسلالؤا ند تلز/لاشو تولادعب ثعنلاب (ر

 هضارتعا ةلمح © تفل ثدخ نم هقزرإو احر + هل لمح ا قب نمو 9 هربك لد ا
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 0 © ةداهشلا اوهقاو #8 ةمحرلاىف هوجو ىفاشلانعو متسيابتاذا اودهشاو

 ىلعوا ةماقالاو داهشالا ىلع ثحلا ديرب © مكلذ ف هول اصلاخ 5 هل »ٍ ةحالادنع
 دوصقملاو هب عفتنملا هناف «رخ ١ الاءوبلاونفاب د هوب ناكنمهبظعوب .ق# ةب الاىفام عج

 أ شطف قالطلا نه انضوا احرص هنع ىه - ارح ءاشالا ىلع دعولاب قيس ا ةدكاؤم

 عقوتو ةداهشلا 17 ١ قاوودحا ىدمتو 0 اهجارخاو ةدتعلاب رارضالاو طاتحاو اهكسم هاه رح

07 
 نما | ضل الو هيلع دوهشملل الو هل دوهشمللال اهوميش ناكلذو اصلاخ ههجول ( هلل ةداهشلاايقأو ) نيلسملا
 / طسقلا مايقلا لجالو هللاهحول ةداهشلا ةماقا ىلع ثحلا ( مكلذ )ررضلا عفدو قحلا ةماقا ىوس ضاىغالا

 0 ءالؤه هب عفتياغا ىا ه7 (رد الامولاوللا (نورشعلاو نهاثلاءزيلال نمؤيناكنه هب ظعوب)

0 
1 

 ا

 أ
 أ

 أ مومغلاو قياضملا نم جاوزالا ناك ىف اه اهرتع هللا لكم ناب اهنماتا لع ليج

 راضمنم صالخلاب نيقتملا ةماعا دعولابوا هلاب رطخممل هحونم افلخو احرف ةقزريو
 ركذ دنع دارطتسالل هب ئح مالكوا نويستحال ثيحنم امهريخم زوفلاو نيرادلا

 نمو مهتفكل اهب سانلا ذخاول ةيآ ملعال ىنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو نيئمّؤملا

 هرسا ىعجتالا كلام نب فوع نب ملاش نا ىورو اهديعيو .اهؤرَع لازاف هللاقشن
 لوق رثك او هللاقتا لاقف ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر ىلا هوبا اكشف ودعلا

 ثريل ةجوزات وبث رخ الا ديف نيج وزلادحا تومبال ناو.اهكاسماىف مهتنال ناو
 جلتو ااا دف ةلارلا ةجوزلا ركشت نا .ةفاخم طاشتحالل داهشالاب صا لقو
 امايقوهللاةاضرا ابلط 1 8 دوهشلااهيا ىنعي # ةداهشلاا وهقأو 98 ءريغاحوز

 نمؤي كن 3 0 1 د ِ ع اهوداو ق دا 1 0 ا

 كلام نب 0 تاز نيرسفلارثكا لاقو هجر اح رخم هل لي ةنسلا
 ودعلارسا هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللاىلص ىنلا ىتأف اكلام ىعسي هل نارسا
 رثكاو ربصاو هللاقتا ملسو هيلع هللاِدص ىلا هل لاقف ةقاف اضيا هيلا اكشو ىت
 دقو هنبأ هانا ذأ هب ىف وه انيف كلذ لج رلالمفف هلل الا ةوق الو لوخال لوقنم
 هنع لفغ لاق سابع نبا نعو هسا ىلا اهب ءاحو البا مهنم باصاف ودعلا هنع لفغ

 هللاقتب نمو تلزتف ةاش فالا ةعبرا ىهو هيبا ىلا اهب ءاخغ مهمنغ قاتساذ ودعلا
 معلا نم قاسام ىنعي © بستحم ال ثيح نم هقزري و ## هيباىف ىا احرخم هل لمجم
 ليسو هيلع هللاىلص ىنلاىلا هوبا قلطناف هيبا ىلا عجر من اعاتمو 1 ناسا لقو
 هيلع هللاىلص ىنلا هل لاقف هلا ا ىلا ام لكأب نإ هل لك ةلاكسو رخل امزبجاو

 ئش لكنم اجرخم هل لعجي هللاقتي نمو دوعسم نبا لاقو ةيالا تازنو من ملسو

 © هتزرو )

 ريغل هنال كلذ نع هللا مهاهنق هاوط ريغ مهءاسن اوةلطدءاحاو رم نإ اهءادكانم ر كا ةتسىفو ةصقح قلط نيح ماس وهيلع

 ند (اح رخمدل لمج) ربصيف ةيصعملا دنع (هللا قت نمو) نوقلطي فيك م هءاسن اوةلطاذا ةنسلا قالط مهملعو ةنسلا

 ١ فوعف هب ةء الاوذه تلز' لمأبال ل رتل رانلا نملاقيوةعاطلاىلاةيصعلا نءلاقيو ةدشلا



 لبالا نم ةثام هعمو باللا هنبا عرقذا هتيفوه ايف لمفف ههللالا ةوق الو لوطا
 هللا ىلع لكوتب نمو © عاتمو تانغ هعم عجر ةياوريفو اهقاتساف ودعلا هنع لفغ |

 ارقو دارم هتوفبالو هديربام غلبب #2 هيما غلاب هللازا ف هيفاك# هبسح وهف[
 هللا لمجدق 8 ربخلاو لاح هنا ىلع اغلابو ذفان ىا هما غلاب ئرقو ةفاضالاب صفح ا

 بوجول ناب وهو هرييغت ىنأتبال الجاوأ اردقم وا اريدقت # اردق 'ىش لكل
 امل ديهمتو اهئاصحاب صالاو ةدعلانامزن قالطلا تيقأتن م مدقت امل ريرقتو لكوتلا
 © منتراناإ# نهربكل «يككاسن نم ضرحلانم سني اللا وإإ# اهربداقم نى أيس

 عيبرلالاقو هقزار هللاناو هللالبق نم هنا ملعي نا وه بستحيال ثيح نم هقذريو |
 ةدبش لكنم احر ليقو سانلا ىلع قاض *ىش لك نم اجرخم هل لمج مح نإا |

 هللا قتبنه ىنعي © هبسحوهف هللا ىلع لكوتي ندو #9 هنع هللاءاهن امع اجرخم لبقو |
 نوكوتت مكنا ول لاق مبسو هيلع هللا ىلص ىلا نا ىورو ©همها ام ءافك هبان اهن |
 غلاب هللانا 9 اناطب حورتو اصامح ودفت ريطلاق زري اك مكقزرل هلكوت قح هللاىلع |
 © اردق- ئث لكل هللالمجدق #9 ءاضق ام هقلخ ىف ضممو هما ذفنم ىا # هيما

 لانا ةي الاهذهىف قورمسم لاقو هيلا ىهنتي الجا ءاخروا ةدشنم 'ئىشلكل لمح ىلا
 ارجا هل مظعيو هن ايس هنع رفكي لكوتملا نا ريغ هيلع لكوتب مل ما هيلع لكوت هيما غلإب |

 تاقلطملاوتلزن امل لبق * مكئاسن نم ضيلانم نسي ىناللاو  لجورزع هلوق ©
 هللا ل وسراي ىراصنالا سق نب نامعنلا نب دالذ لاق ءورق ةثالم نهسفناب نصنرتي |[

 نسي ىناللاو لجو نع هللا لزتاذ ىلبحلا ةدعو ضحب مل ىتلاو ضِيحم نك دعو
 نضحم نا ىجري الف ضيحلا نع ندمق ىتاللا دعاوقلا ىنعي مكئاسن نم ضان ||
 اوردت ملو نهمكحىف ممككش ىا © ميندانا 8# ضيحلان. تاسب الاز' اجلا نهو ]|

 تاقلطملاو لزن امل هنا ىور ؛# رهشا ةئالث نهت دعف 2 ماهج ىا نهتدعيف َمككش ا

 نب فوءناىورو اهديعيو اهؤرَش لازاف هللاقّسب نمو مهفكل اين نساناوكلا واكل رعالفا سرت َ
 دنع ىسماام لاف ةقافلا هيلا اكشو ىنا رسا لاقف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر أف هاتان رك رعلا كلا
 هلأرمال لاقو هتبب ىلا داعف'ملظعلا ملا هّللب الا ةوق الو لوحاللوق نم رثكاو ريصاوهللاقئاف دم الا دمع لآ

 الم هب انرما ام من تلاقف ملظملاىلملا ةللابالا ةوقالو لوحال لوق نم رثكتسن نا كاياو ىنرصا هللالوسرنا ||
 لفغت لب الان م ةئام 4 قالطلاةروس م١ هعمو بالا هسا -*2 789 ]- عرقذا هتيبىف وه انيبف كلذ نالوش

 كل ةاهقاتساف ودعلا اهنع
 ا نمو ) ذب الاوذع
 هيلا ءسما لكي ( هللاىلع

 هسفن ريب دب و ه ريغ عمط نع

 ىف هيفاك ( همسسح وهف )

 (ء م غلاب ةللا نا )نيرادلا

 هريغ هيما ذفنم صفح

 ديري ام غابي ىا هسما غلاب
 هز الو دارص هنوش ال

 لكل هللا لعج دق) بولطم

 واردت (اردق ئش

 بوجوانايب اذهو اتيقوت
 ضيوفتو هللا ىلع لكوتلا

 نا مع اذا هلال هيلا ىمالا

 هوحنوقزرلا نم 'ىش لك

 هريدقت الا ا

 ملستلاالا قس مل هتيقوتو

 اللاو ) لكوتلاو ردقلل

 نم ضيملا نم نسْنِي
 اسان نا ىور ( مكئاسن

 تاوذةدع اننعدق اولاق

 اللا ةدع اف ءارثالا

 مي رانا )تلزئف نضح مل

 نهمكح اذهفىا (رهشا ةثالث نهتدمف ) نودتمي فك ماهج و 6س "ال اغو اق ) نهمكح مكيلع لكشاىا |

 هللاب قب نمو ( هللا ىلع لكوتي نمو ) ةريثك لبا عم كلذ دعب ءاخ هلاثبا ودعلا رسا ىذلا ىبجتالاكلام نبا

 هيما دفان لاّشو ءاخرلاو ةد_كلاىف هؤاضقو هريصا ضام (هرما غلاب هللانا) هيفاك (هسح وهف ) قزرلاىف

 قاللا ءاسنلا ةدع هللا نيب الق ىبْس الجا (اردق ) ءاخرلاو ةدشلانء ( ئث لكل هللالعج دق )هريبدتو |
 ريكلانم(ضيحلان مسكي ىاللاو)لزنف ضيحلا نمنسني ىناللا ءاسنلاةدعام هللا ل وسرايتيارالاقفذاعمماق نضحي '

 لاقف رخآ لجر ماقف (رهشا ةثالث) قالطلا ىف ( نهتدعف ) نمتدع ىف متككش ( مينا نا مكان نم ) '



 تكناكاذاو و نماثلاءزيللا) رهشا ةثالث نهتدعف

 اللاو) كلذب ىلوا اهب
 رئاغصلا نه ( نضحي مل

 نضحن مل ىقاللاو هريدقتو

 تفذش رهشا ةثالث نهتدعف
 اهلعروكذملا ةلالدإةلبخعا
 (نهاحالامحالاتالواو)
 ( نهلمح نعض؛ نا )نمدع

 تاقلطملا لوانتي صنلاو

 نهجاوزا نهنع ىفوتملاو

 ىخر سابعن او ىلعنعو
 لماحلا ةدع امهم هللا

 دعنا اهجوز اهنع ىفوتملا
 هللاّقْش نمو ) نيلحالا

 ( ارمسي هما نم هل لعج

 للحميو هيمانم هل رسب
 ىوقتلا ببسل هدقع نمآ

 معامىا ( هللايماكلذ )
 تادتعملا ءالؤه مكح نم

 حوللا نم ) مكبلا هلزئا )

 ظوفحلا

 اللا ىفهللال وسرايتيأرا

 نوعدعام رغصلل نضحي مل
 (نضذحمل ٌقاللاو) لن

 اضيا نهتدعف رقصلا نم
 رخآ لجرماقفرهشاةثالث
 هللا لوسراي تيرا لاق
 لزتف لماوحخلا ةدعام

 ىنعي ( لامحالاتالوأو )
 نهدع( نهلجا 0 ىلاحلا

 ( نهلمح نعضينا )

 ( هللاقّسب نمو ) نهدلو

 ةربرسىف ةنسح ةدابع هقزري لاو هيصاهيلع نؤهي ( ارمسي هيصانم هل لعجم ) ءىما ايف

 نا رقلا ىف مكل هنيب ( مكبلا هلزنا ) هضئارفو هللا ماكحا هذه ( هللا يما كلذ ) ةنسج

 مكيلاهلزنا هللا ىما ل# ماكحالا نمركذام ىلا ةراشا كلذ ريخلا هقفويو ءىمادبلع

 6 0ك .٠ .٠ 5 سه 2

 -ساوا ضيح' مد وها نيسمحو سمخم وا ةنس نيتسن هوردق دقو سايلا غابم

 بائرملاريغف اهب بائرملا ةدع هذه ه2[ 59٠ ريح

 ٠ 1 6 نضحي ل قاللاو ل# تلزنف نضحب مل ىثاللا ةدعاف ليق ءورق ةثالث نهسفئابنضيرتي
 نهتدغ ىهتنم ©« نهلجا لامحالا تالواو #8 كيلذكدعب نضحي مل ىناللاو ىا
 | ةظفاحملاو نهجحاوزا نهنع قوتملاو تاقلطملا معي مكح وهو ؛ نهلمح نعضينا 8

 | || اجاوزا نورذيو مكم نوف وتب نيذلاو هلوق مومع ةظفاحم نم ىلوا همومع ىلع
 ش 1 هفالخم اثهه للعم مكحلاو ضرعلاب احاوزا مومعو تاذلاب لامحالا تالوا مومع نال

 ]|| كلذ تركذف لايلب اهحوز ةافو دعب تعضو ثراخلا تنب ةعيبس نا عح هنالو ةمث
 | لورا رتل ةلالو حور تللح ذق لاقف ملسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هللا لورا

 هيلع قافولل حجار لوالاو صاخلا ىلع ماعلل ءانب رخ الا ميدقتو صيصخم هميدقتف
 لهسي © ارسي هيما نم هللعجب #9 اهقوقح ىعاربف هماكحاىف © هللاقتب نمو 9

 ىتلاةباشلااما رهشاةثالثاضيا نهتدعف دعب نضح !قاللارئاغصلا ىنعي #نضح ل ىناللاو

 اهتدعناىلا لعلا لها رثكأ بهذف تاسي الانس غولب لبق اهضيح عفتراف ضيحن تناك
 اذهورهشا ةثالثب دتعتف تاس الا نس غلو ا ءارقا ةثالشب دّدعتفمدلااهد واعي ىتح ىضقنمال

 ىفاشلا بهذ هيلاو ءاطع لاقدبو دوعسم ن.هللادبعوتباث نديزوىلعو ناثعلوق

 رهشأ ةثالثب دّعتق ضحن [ناذ رهشا ةعست صبرت اهنا 'سمعنع ىكحو ىأرلاباحاو

 ةدعفهلكاذهو رهشاةثالثب دتعتف ضحن /ناذ ةنس صبرتت نسحلا لاقو كلاملوقوهو

 ضيحت نم تناك ءاوس ريثعو رهشا ةعرا اهتدعف اهحوز اهنع ىفوتملااماو قالطلا
 وهاو اهنع تام وا اهجوز اهقلط ءاوس لما عضوب اهتدعف لماطااماو ضد الوا

 ةيلسالاةعيبس نع (قرل © نهلمح نعضي نا نهلجا لامحالا تالواو 98 ىلاعت هلوق
 اردب دهش نم ناكو ىْؤل نيصاع ىت نه وهو ةلوذ نب دهس تمعا تناك اهلا

 الف هلافو دعب اهلمح تعضو نا بشنت لف لماح ىهو عادؤلاةح ىف اهنع ىقوتف

 ىن نم لجر كك نب لبانسلاوبا اهيلع لخدف باطغلا تامحت اهسافن نم تلمت
 تنا ام هللاو تناو حاكنلا نيجرت باطلا تامحت كارا ىلام اهل لاقف رادلاد.ع

 تملا كلذ ىل لاق. الف ةعيبس تلاق ريثعو رهشا ةعبزا كيلع رمي ىتح اني
 ىنااتقاف كلذ نع هتلأسف سو هيلع هللاىلص هللالوسر تبئاو تدسما ىتح ىنامش ىلع

 ماسسللو ىراخبلا ظفل ىلادب نا جوزتلاب ىنمأو ىلمح تعضو نيح تللح دق ىنإ
 اهمدىف تناكناو تعضو نيح جوزت نا اساب ىراالو باهش نبا لاق دازو هوحن

 © ارمسي هيما نم هل لعجي هللاقتب نمو # رهطت ىتح اهجوز اهبرش ال هنا ريغ
 ماكحالا نم ركذ ىذلا كلذ ىا # كلذ 8 ةرخ الاو ايندلاىما هيلع لهسي ىا
 هب اولمعتل ىا © كيلا هلزنا هللارما ف

 © نمو)



 مظميو هل ايس هنع رفكي) هيلع ةبجاولا قوقملا ىلع ظفاحو ماكحالا هذهنم هلزنا امب لمعلا ىف (هّللاقتينمو )
 ( نهونكسا) ليقفتادتعملا نأشىف ىوقتلاب لمعن فيك لق هناكف هَللاقّةينمو هلوقىف ىوقتلانيب مث ( ارجا هل
 ضعب ىاأ مكس ثيح نم ان اكم نهونكسا ىا فوذح اهضعبم ةيضيعتتلا نم ىه ( ماكس ثيحنم ) اذكو اذكو
 نم. اناكم نهونكسسا لبق هناك هل هريسفتو متنكس ثيحنمهلوقل نايب فطعوه ( دج و نم) مانكس ناك

 ثالثلا تاكرملاب ىرقو ( قالطلا ةروس / ةقاطلاو عسولا هه 51 لح دجولاوهنوقيطت امم

 ةقفنلاو مضلا روهشملاو
 01 ناتحاو ىكسلاو
 ىفاشلاوكلامدنعوةقلطم

 ثدحل ةثوتمملل ةقشال

 تانسملاناذ 4 ةتائيس هنع رفكي 8 هقوقح سارق هماكحا ىف « للا لسن
 ىا « متتكس ثيحنم نهونكسا ) ةفعاضلاب © ارجا 4ملظميو 9 تائيسلانبهذي |
 نايبفطع وهو هنوقيطت امم ىا مكعسونم © كدجو نم ف كانكس ناكمند اناكم ||

 نهوئلتف «نهيلع اوقيضتلا# ىنكسلا ف «؟نهوراضتالو #9 متكسثبحنم هلوقل |
 نجر ضف © نهلمح نمضي ىتح نهيلع اوقفناف لمح تالوا نك ناو 9 جورخلامملا |
 هدب وت ثيداحالاو تادتعملا نم لماحلل ةقفنلا قاةححسا صاصتخا ىلعلدب اذهو ةدعلانم |

 اهحوزنا سدق تذب ةمطاف

 لوسر لاقف اهقالط تب

 ملسو هيلع هللا لص هللا
 نءوةقفنالو كلىتكسال
 عدنال هنع هللاوضر رمي

 انيدل ةنسو انبر باتك
 تيمن اهلعل ةأرصا لو
 ىلا تمع“ اهل هيسش وا

 لوم سو هيلع هللا ىلص

 ةكيللاو بكسل انها
 الو ( نهوراضت الو)

 رارضلا نهعم اولمعتست

 5[ نقع وعسل
 باسالا ضعبب نكسملا
 نهتفاوبال نم لازنانم

 ريغ وا نهناكم لغشي وا
 نه ورطضت ىح كلذ

 ( نك ناو ) جورألا ىلا

 تال وا ) تاقلطملا ىا
 لاكم ا  تاوذ (لمح

 ناكناف مكتقاطو مكتعس ند ىا 7 «دجو وف منكس ثيح نمل مكئاسن تاقلطم

 #نهوراضنالو# ةقاطلاردق مف اريقفناكناو ةقفنلاو نكسملاىف اهبلععسوي ارسوف ا

 تال وا نكن او 9 نجرذف نهنك اس ىفىنعي 4 نهيلع اوقيضنل فن هوذؤتالىا

 ىنمنو ةدعلا ىف تمادام ىتكسلاو ةقفنلا جوزلاىلع قحتست ةيمجرلا ةدّسملانا لع |
 هيلع بحب جوزلاكلم اهيف جوزلا اهقلط ىتلا رادلا تناك ناف ىنكسلاةنؤم ىتكسلإب

 ةرجالا جوزلا ىلعف ةراجاب تناك ناو اهتدع ةدم اهل رادلا كرتيو اهنم جرخم نا ]|

 ةّنانلا ةدتعملا اماو اهتكبست اراد اهل ىرتكي نا هيلعف ريعملاعِجرف ةيراع تناك ناو |

 دنع لماح ريغ وا تناك الماح ىتكسلا اهلف ناعللاب وا ثالثلا قالطلاب وا علْخلاب |
 الماح نوكت نا الا اهل ىنكسال لاق هنا سانع نبا نع ىورو ملعلالها رك

 نا الا اهل ةقفنال هلا ىلا موق بهذف اهتقفن ىف اوفلتخاو ىءشلاو نسحلالوق وهو |

 ىفاشلالاق هبو ىبعشلاو نسحلالوق وهو سابع نبانع كلذ ىور الماح نوكت ||

 ميهاربا لوق وهو دوعسم نبا نع كلذ ىورب لاح لكب امج وا نم مهام و دمحاو أ

 .... ١ || قحست ال اهنا ىلع لدي نا رقلا نهاظو ئارلا باححاو ىروتلا لاف ةءو حلا |
 ىد نويلع اوقفت ف 0 ع 5 7 : 8

 |0001 نيلح نسي | 2 اع اوقفناف لمح تالوا نكناو ىلاعت هلوقل الماح نوكت نااالا ةقفثلا ||

 مهولا كلذ ىفنف لئاملا ةدع رادقم ىضماذا طقست .ةقفنلا نا ناظ نظيف لوطت ابر لملاةدمنا للا طارش

 لاقف تاقلطملاىلا عجر مث ةذلاىف او ارجا هلمظميو ) هبونذ هلرفغي( هت ايس هنعرفكي ) ءيمااهف (هللاقتبنمو) ٠
 ىلع مكتعس نم ( مدجو نم ) متكسنيانم ( متتكسثيح نم) جاوزالل لوقيتاقلطملا نعي نهولزلا (نه وتكسالا |

 نه ولظتف ىنكسلاوةقفنلاب (نيلعا وقيضتل) ىنكسلاوةقفنلا ىف تاقلطملا ىنعي (نهوراضتالو) ىنكسلاوةقفنلا نم كلذردق '
 نهدإو ( نهلمح نعضي ىتح ) جوزلا ىف ) نيلع اوقفناف ) ىلانح ( لمحت الوا ) تاقلطملا (نكناود كلذ 1



 نا مكل نعضراناف 0

 نءضراناتاقلطملاءالوه
 وا نهرئظ نم ادلو مكل

 ةصع عاطقنا دعب نهنم
 ندهوت اف ) ةيجحوزلا

 ىف نهمكش ( نهروجا
 الو راظالا مح كلذ
 ناك اذا رايتسالا زوج

 افالخ نيب ملام نوم دلولا
 هللاهمحر ىفاشال

 تاهمالا (مكل نعضراناف)

 ( نهوت اذ ) مكل ادلو
 تاهمالا ىنعي نهوطعا

 عاضرلا ىلع

 17 (نورشعلاو نءاثلاءزيلا#

 | :اضرالا ىلع 46 نهروجان هوب ان حاكذلا ةقلع عاطشا داعل مك -1 نعضراناف##

 أ بأ نا سيق تنب ةمطاف نع ىور اف ةنسلانم كلذ ىلع ليلدلا اماو نهلمح نعذي

 مك[ و7 ]-

 لاقف هتطذتف ريمشب هلكو اهيلا لسراف بئاغ وهو ةتللا اهقاط صفح نب ورمع
 هل كلذ تركذف ملسو هيلع هللاىلص هللا لو سر تءال ءىثنه الع كلام هللاو

 رش ما تيب ىف دعت نا اًعرعاو ة ةقفن هيلع كل سيل اهل لاف

 هدنع كرايث نيعضت عا لحر هلاف موكتم ما نبا دنع ىدتعاف ىناكا اهاثغي

 مه>اباو نايفس ىبا نب ةيواعم نا هل ترك دادنالع الف تلاق 0 تللح اذاف

 هقتاع نع هاصع عضي الف مهج وبا اما متو هيلع هللاىبص هللالوسر لاقف ىنابطخ

 ةماسا ىعكنا لاق مث هتهركف ديز نب ةماسا كا اجر اوراق راسنا
 كال اذهب 'متحاوا رسم هج رخا تطبتغاو اريخ هيف هللال مؤ هتهكتف ديز نبا
 ورع تى دعت نا اهرما لسو هيلع هللا ىلص ىتلانا لاقو كَم اهل لمح مند

 ااك ]1 لإ اع هلائشز ةلفئام نع قوارامل هيف هل ةجح الو موتكم ما نبا
 ةمطاف تلقت اما بيسملا نب ديعس لاقو اهنحان ىلع 0 نحو ناكم ىف ةمطاف

 ةيشلا ءطو نع ةدتعملااماو ةبارذ اهناسل ىف ناكو اهئامحا ىلع اهناسل لوطل

 الماح تناك ناو ةقفن الو اهل ىنكس الف قتع رايخ وا بيعب اهحاكن خوسفملاو

 نأ ىلع نع ىورو ممعملالها رثكا دنع اهل ةقفن الف جوزلاةافو نع ةدتعملا اماو
 و ىبعشلاو يرش لوق وهو عضت ىتح ةكرتلا نم الماح تناك نا ةقفنلا اهل

 نب هل ل ل امدعا نالوق هيف ىفاشللو اهانكس ىف اوفلتخاو ىروثلاو

 وهو انك ءاطع لاق هيو ةشئاعو سابع نباو ىلع لوق وهو ءاشت ثيح دّمت

 دوعبسم نت هللادبعو نامثعو رمع لوق وهو ىنكسلا اهل نا.ىناثلاو ةفيتح ىلا لوق
 اهل بحوا نذ تحاو قمباو دمحاو ىروألاو كلام لاق هبو رمع نب هللاديعو

 ىردخلا ديعس ىبا تذا ىهو نانس نب كلام تب ةعيرفلا نع ىور اع :دكلملا

 ىنبىف اهلها ىلا عجرت نا هتلاسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر ىلا تءاج اهنا

 موت عودفلا ةقرظل ناك اذا ى باطىف جرخ اهحوز ناف ةردخ

 ةردخ ىنب ىف ىلها ىلا عجرا نا ماسو هيلع تام هللالوسر تلاسف. تلاق ءولتقف

 هيلع هللاىلص هللالوسر لاةف تلاق َةَقَقن ةقش' الو كلم نكسم ىف ىنكرتي مل جوز ناف

 هيلع هللا ىلص هللالو_سر ىادانةرجخ اف ت كك ىتح تفرصناف تلاق مل ملسو

 نم هل ترك ذ ىتلا ةصقلا هيلع تددرف تلق فك لاقف تيدونف 0 ماسو

 هيف تددتعاف تلاق هلجا باتكلا غلبي ىتح كتب ىف قكلا لافف عوز ناش

 هعرتاف هن ا كلذ نع ىلا سفىلا سرا. نافع ناكنالت تلاه ا رسعو) ريخامهرأ

 الوا ةعيرفل هنذا لاق لوقلا !ذهم لاق ع نف ىذمرتلاو دواد وبا هحرخا هب ىغقو

 > اوها هل ديعا

 'منمو هلحا باتكلا غابي ىد كتيب ف 0 1 هلوش اخوسنم راص عوج راب

 لجون عهلوق * ابو>وال ابابحتسا ارد اهب ىف ثكملاب اهسما لاق ىنكسلاب جوي
 نهعاضرا ىلع ىنع 5 نهرو>ا نهوت ,هدوجا نهوت اذإف هدالوا ىني © يل نيشرانذ# | ىنعلا « يل © ملل نيضرا نان ' نءضرا ناف 9#

 © هيفو )

 ةأرصا كلت لاق مث كي

 هل
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 رجالاو عاضرالا ف ليمحي اضعب مكضعب صأيلو 6 فورعمب مكسب اورمتاو 9 |
 مالل ةرتاعم هيفو ىرخا ةأرما «ىرخا هل عضرتسف ف متهاضت # مترساعتناوإإ
 قفتيلف ىا © للامات | امم قفنيلفهقزرهيلعردق نموهتعس نمةعسوذ قفنيل 9 ةرمساعملا ىلع |
 ىلاعت هناذ * اهانا ام الا اسفن هللا فلكبال 8 هعسو هغلام رسعملاو رسوملانم لك
 هللا لمس لاقف رمسيلاب هلدعو كلذلو رسعللا لقا بييطتهيفو اهعسو الا اسفن فاكيإلل |
 نع تنع #3 ةيرق لها © ةيرق نم نيأكو 9 الج و الجاعىا © ارسي رسع دعب
 دئاعملا ىتاعلا ضارعا هنع تضرمعا # هلسرو اهبر سما |

 ىف جاوزالا ىلع ةقفنلاو عاضرلاقح نا ىلع ليلد هيفو ارجا هيلع ذخأت نا اهل
 هسا اذا ضع نم مكعب ليقيل ىا 0 فورعع منيب اورماو و دالوالاقح 1

 مهما اعيمح نيجوزال باطتلاو ىعمم ردا ىلع مالاو بالا ىضارتي ليقو فورعملاب |
 نا انهه فورعملا ليقو رارمخلاا اودصَس الو نسحالا وه امو فورعملاب اوناي نا |

 ةرجا ةأرملا ىطعي نا جوزلاىباف عاضرلا ةرجاو دلولاق> ىف ىلا © مترسانعت
 ىبصلل رجأتسي لب هعاضرا ىلع اههاركا هل سيلف هعضرت نا مالا تباو اهعاضر
 ىا 4 هتعس نم ةعس وذ قفنيل ىرخا هل عضرتسف 9 هلوق كلذو هما ريغ اعضرم
 توقلارادقع ناكف 1 هقزر هيلع ب قيض ىا 7 ردق نمو 9 هانغ ردق ىلع

 « اسفنهللا فلكبالا # لاملانم للادات! ام ردق ىلع ىا # هللا ءانآ امم قفنيلف 9#
 فلكي ام لثم ريقفلا فلكبال ىنعملاو لاملا نم ىني 6# اهات ام الا ف ةقفنلاف ىا |

 ةعسسو ىنغ ةدشو قيض دعب ىا: 46 ايست "ريسع دعنا هللا لمس 9» ةقفتلاف قلل
 ةيرقلال ها دارملاو تفطو تصع ىا © تتع ةيرق نم نياكو 8 ىلاعت لوف ©
 هلسر ماو ىا  هلسرو اهيد سما نع ف.

 نك ملالاو مالل كلم وهف دلولا ناك قاخ دق ناكناو نبللانا ىلع ليلد هفو |

 | ناو 8 هعاضرو داولاقح ىف ةأرملا الو اهتقفنو ةأرلاقح ىف لجرلا رص ال |

 قافشالا بوجوىفو هيف ناكيرش اهو اهدلو هنال مالارساعتالو بالا سك امالف ةءورملاىف نسحو ةنسلاب قيلبأم
 دجوتسف (ىرخاهلعضرتسف) كلذىلع بالادزيملو ةيبنجالاهب عضرتامب مالاضرتملف متشاضت ( مترساعتناو ) ع
 عضرت ةرساعمريغبالا ديس ىا بالل ىاهلهلوقو ةرساعملا ىلع الاةبقاعم نم فرط هيفوهعضرتمالا ريغ ةعضرس زوعئالوا
 ءان | اممقفنيلف هقزر هيلع (قالطلاةروس ١ ردقنءو هتعسنم 2059 لقفع ةعسوذقفنلل ) هماهترساعناهدلوهل

 دحاو لكوفنيل ىا ( هللا

 الا سما ورسولانف
 نه هنيماام ديرب هعسو

 تاقلطملا ىلع قافنالا
 هياعردق ىنءموتاعض رملاو

 هللاهقزر ىا قيض هقزر

 فاكبال ) هتوق ردق ىلع

 اهاطعا(اهاثا امالااسفن هللا

 دعب هللا لمع )قزرلا نم

 قيض دعب ( اريسنإ ريسع

 دعو اذهو ةعسةشيعملاف

 نب اكو) رسيلاب رممعلا ىذل

 الاد لها نع ( ةبزقنم
 نع) تصعىا ( تتع)

 تضرىعا (هلسر واهم ر ما

 دانعلاو وتءلاهح و ىلعهنع

 اوقفناو (مكنيب اورمتاو)

 منيان ةأرملاوجوزلا ني
 صا ىلع ) فورعع 2

 ل ةقفنلا نه فورعءم

 فارسا ريغب عاضرلا

 ) متر ساعت ناو ) ريتشتو

 مالا تباو ةقفللا ىف

 ىلع (هتعس نم ) ىنغوذ (ةعسوذ) بالا ( قفنيل) مالاريغ ىرخا هل بلطتف ( ىرذا ) دلولل ( هل عضرتف)ا

 هللاءاطعا ام ردق ىلع ( هللادات | امم ) عضرملاىلع ( قفنيلف ) هتشيعم ( هقزر هيلع ) رتق ( ردق نمو ) هانغ ردق

 هللال ميس ) لاملانم اهاطعاام ردق ىلع الا ( اهات | امالا ) عاضرلا ىلع ةقفنلا ن٠ ( اسفن هللا فلكي ال ) لاملا نه

 ةيرق لهانم كو( ةيرق نم نيكو ) هللانم. قزرلا رظنني رسعملاف ىنغ رقفلادعب ( ارسي ) ةقفنلاف ( رسع دعبا
 امعو ل_سرلا ةباحا نع ( هلسرو) اهبر ةعاطو ار سما لوق نع( اهبر صا نع 0 نعام تصع (تتعالا|

 لسرلا هب تءاجاا



 لع رك ا سارع 00 ا ةثقانماو ءاصقتسالاب ( اديدش اباسح اهانساغ )
 0 ءاذعو الا 117 دارلاو كزاعو ازانخ ىآ١ 4 ار اهزهأ ةقام ناكَو اهرما لابو تقاذف )
 3 .هديعوو , ةللادعو نم رظتنلانال ىضاملا ظفل ىلع هءءىججو رسخلانم نوقلبو لابولا نم اهيف نوقوذيامو

 ٠ لنادعا لاق هن هك اقزنم هنوكل ناس و ديعءولل ربركت ( اديدش اباذع مهل لادعا ) ناكدق نآكف كوه امو ةقيقاطاىف

 نكيلف (اونما نذذلا بالالاىلوااي -*2744 ريح هللا اوَتاف) ؟نورمشعلاو نماثلا ءزلا 7 باذعلا اذه مهل

 ا 01 27 ةفاثاو ءامقتسالاب 6 اديدنش رانج اهانيساف || تابلالا واي كلذ كل
 قلل ىشاملا ظفلب ريعتلاو اهباذعو ةرخاالا باسح دارملاو اركتم © اركن ىوخات اكيل دي غلا نو
 اريسخ اهرما ةقاع ناكو # اهيصاعمو اهرفك ةبوقع # اهرما لابو تقاذف زوجبو هباقع رذحو هللا
 بجوي امل نايبو ديعوال ريركت 6 اديدش ااذع مهل قادعا ف الصا اهيف عرال ا ا
 أ دارملا نوكي نا زوو < بالالاىلوا اي هللا اوهاف #8 هلوقىف اهب رومأملا ىوقتلا [[ © 6 اهواصتماو
 | الجاف هب اوبيصالم باذعلابو ةظفملا فئاح ىف اهتايئاو مهبونذ ءاصقتسا باسحلاب فئادىف اهناناوا لا
 مالسلاهيلع ليربج ركذلاب ني « الوسر اركذ ميا هللال زنا دق اونما 7 نذلا نم ءاوذسا اوكا

 000 00| 0 لق روكذم ةنالوا نا رقلاوهودركذلاب هلوزلوا:ركو ةريكل | نأو لجاملا ىف باذعلا

 رفكلاىف اهلمعب اهبساح لبقو ءاصقتسالاو ةشقانللابىا «اديدش اباسح اهانبساغ# ا الوسو لسرا 9
 ميدقت هب الاف لقو اعظف اركمىا «اركن اباذعاهان.ذعو#هلوقوهو رانلااها اا جد لس را
 ||| اهانيساحو ءالبلا عاونارئاسو فيسلاو طحمقلاو عوجلابايندلا ىفاهانب ذمف اه زاجريخأت 0 سواك هلم

 | ناكولاهرفك ٠ ازحو اهصاةدشىا هاه ما لابو تقاذفإ# ادي دشاباسح ةرح .الاىف ىافاضملا 11 ردك

 || © اديدش اباذع مهلللادعا © ةرخ الاو ايئدلا ف انارسخ ىا ©ارسسخ اهرما ةبقاع 12 اذ كيلا هلل زنا دق

 |[ © بابلاىلوااي هتلااوقناف رلظ ةيضاملا الاب لزتام لثم مهب لزني نا ةكم رافك ف وخم ]كسا برا وا الوسو
 | © اركذ مكيلا هللالزنا دق اونمآ نيذلا 9 ىلاعت لاقف مسن : مث لوقعلا ىوذاي ىاا | ركتلءاودلوقك فشلا
 (( ]| ّللاتإنآ مكبلع اولي #9 الوبر مكلا لسراو ىا ©« الوسر #© نآرقلا ىنب 00
 0 | ائرقو 0 صالاو مارخلا نه ل 05 ىا ضفخلاب تاذم ”ىرق 0 داكن لور 3 دحو

 ©« بصتلاب ل 2 تانيبم هللاتايا مكيلع ) لجورع هللا وا لوسرلاىا ( اواتي ) مالسلاامهيلغ دم وا ليربج

 لابو تقاذف ) رخؤمو مدقم اديدش (اركن اباذع) ايندلاىف (اهاسذعو اديدش اباسح) 5 رخ الاف (اهانساغل)

 000 00 (ارسخ ) ةرخ 16 ا ةقاع 0 2 كالهلاب 2 0 0 0

 ١ اولي ) 0 اركض (الوسر "00 0 سو فقال ل هاون نيذلا )

 ىهنلاو ىمالاب تانيب تاحخاو ( تانيبم ) نأ رقلا ( هللا تايآ ) مالسلا هيلع دم ( كيلع

 ال0 ا 1١ لإ لالالا لع هتبلاوا مالبلاو ةالصلاوياع ادحوا قرش ىإ || تفطع امو تتع نوكي
 الا 00 لءارأ هلأ ولا لازا نع بيسم هنالوا اشرت لازتإلاب هلاسرا نع || عاد «.رقلل ةفص هيلع
 ظ ردصم اركذ وا لسرا لثم ردقمب بوصنم الوسرو ناررقلا هب داراوا ناببلل | - 6 مهل 2
 | وقى اونما نيذلاب دارملاو الوسر هفصوا هللأمسا نم ا ل 080111 1 ل الار ةئض وا همها رنإ ده لاي || "تا ين ظ 0 2 ا نإ سقلا ىأ ا © تانيبم هللاتإيا مكيلع اولتي #9 ةلاسرلا ىنعمي هنا ىلع هلدبوا هلوعفم الوسرو ( اركذ مكيلا للا لزئادق)



 جرغل وا حاصلا لمعلاو ناميالا نه ةعاسلا هيلع مه ام مهل لصحبلىا (تاحلاصلا اولمعو اوما ئذلا) ا

 نءو ) ملعلا وا ناميالا رونىلا لهملاوا رفكلا تالظ نم ( رونلاىلا تالظاان.) نونئمؤي مهلا لعنيذلا

 دحو (ادبا اهف نيدلاخ راهنالااهتحت نم ىرحتانج) ىماشو ىندم نوئلابو ( هلخدي احلاص لمعيو للانمي

 ىذلاهللا ) باوثلا نم نينمؤملا قزرامل ميظعتلا ويججتلاىممهيف (اقزردهل هللا نشحادق) هائعمو نم ظفل ىلع المح عججو

 ىلع افطع بصتلإب (نهلثمضرالا نمو ) عبس تاوعكانا ىلع نورسفملا عمحا ( تا يي 00 قلخ

 نيبو هب "هلأ .ذهالا عبس ؟قالطلا ءر وس) نيضرالانا ىلع لدت -*2596 > ةبا نأ رقلاىفام لبق تاوعس عبس

يلع مهام مهل لصحبل اهلا زئ دعب اوك نيذلا © تاطلاضلا اولمعو اونما .ا نيذلاجرخل وف
 00 4 ه

ؤيعتاددقول ع نبجرتع الا نايا َق :
 3 03 0 0 ا نم

 الا ا ضرالا ليقو هل 30 5 2 هلل 9 مقا 2 رو 0 ادبا اهيف نيدلاخ رتل

 لزب ( 0 8 0 ًادتم ا م باوثلا نم اوقزرال 2 2 هف «ةذرا

 ني : 18 هللا سما هواضقو هللارما كد ىا 4 نهب سمالا لزب ١ ربخلاو 0 3 ا

 5 000 طاحا دق هللانا 5 هلأ 9 يف همكح
 0 لانا

 ناو ) قلم قلمتب ماللا | _سح_ تتح ا ٍ
 ( اع ”ىثلكب طاحادقٌللا نالظفلا نه تاملاصلا اولمعو اونمآ نيذلا جرخيل ف تاحضاو اهنا هانعمو بصنلاب
 ريغنمردصموا نمت وه || ماعلا رون ىلا لسهجلا ةللظ نءو ناميالارون ىلا رفكلا ةلظ نم ىا © رونلاملا |
 لكم اعدق ىا لوالاطفل نيدلاخ راهنالا اهتحن ند ىري تان> هلذدب الا لمعيو هللاب نهؤي ندو 0 أ

 بويغاا|مالعوهو الع ىع || نوقذري لبقو اهميعن عطقني ال ىتلا ةنلا ىندب * اقزر هل هللانسحا دق ادبا اهيف |
 دي( اورم نيدلا رتل | داو اهسعبا حي © تاوعس 00 ]ف ةرخ الاف !اوثو ايندلاف ةعاط

 محب اونمآ نيذلا جرحا ىولاىا نم“ م الادزتتب »ف ددسعلا ىف ىا © نهلثم تندث ن 9 ضعب
 نا رقلاو مالسلا هيلع دي ار ا لبقو لا ضرالاملا يملا ,ايسلا نم هقلخ ىلا ظ

 تاماللا (تاهل اللا رعورإ| قلخيو ءاتسعلاو فيصلابو راهلاو ليل ىئايو تانلا رخو زاتلل ال

 ( روتا ىلا نازلغلا نم ) صاوهقلذ نهقاخهيضرانمضراو هنا وع“ نه ءاحلكى ليقو اذهكالهواذهةمالسو

 ناميالا ىلا رفكلا ن || طاحا دق هللاناو ربدق 'ىش لك ىلع هللانا اولعتل #9 هناضق نم ءاضقو هما نم
 رداق هاو ةيفاخ هيلع ىنختال ءوش لب ىلاع ىلاعتو هناحس هنا ىنمب # اع ؛ئىش

 6 نيتاسب (تانجح) ةرخ الاف (هلخدب) هير نيبودهنيب اهف اضلاخ ( ل5 لمع و )نا رداد مالسلا هب

 نييقم ( اهيف نيدلاخ) نإللاو لسملاو ءاملاو را راهنا ( راهنالا ) اهفرغو اهرجش تحننم ( اهتمت نا
 ىذلاهللا ) ةنطاىفاباوت هل هللادعا دق ( اًقزر هل هللانسحا دق ادبا) اهنم نو> رح الو اهيف نوتومي ال ةنخلا ىف

 لزنتي ) ةطسبنم اهنكلو اعيسس ( نهلثم ضرالا”نمو ) ةبقلا لثم ضع ؟قوف اهضعب ( تاومس عسب قلخل
 اورقتو ولعت كل ( اولعتل ) للادنعنم تاوعسلانم ةبيصملاو ”ليزنتلاو ىحولاب ةككالملا كنت ل أو ('نهنب مالا |

 ىش لكب هلغ طاحا دق ( انع ئش لكب طاحا دق هللا ناو ريدق )نيضرالاو تا ويلا ل فا نح ) تلك علان ١

. 
 داو (هللانمؤي نهو ( أ 1



 كل هلا لحا ام مرحت ملي نلا اهيا اي ) ( ميحرلا نمحرلا لامس 2 ةيآ ةرمشع اتنثا ىهو ةيندم ميرمتلا ةروسإ»
 ةصقم كلذ تلعو اهنع ةفاىضر ةشئاع موي ىف ةيرامب الخ 0 ا

 اتريخاف ىتءا عا ىدع؛ناكلمي رمعو ركب ابا نا كرشباو ىسفن ىلع ةيرام تمرح دقو ىلع ىّتك ١ اهل لاقف
 كاذب ادهاضرافةصفح مويىف >2 595 2- اهالخلبقو نورمثعلاو نءاثلاءزللاط نيتقداصتم اتناكو ةشئاعدب
 22 ىلع تام قالطلا ةرو- ارق نه مالسلاو ةالصلاهيلع ىبنانع * هلعو هتردق 2ك ا

 4 ةرشع تبا اماو ةنادم ميرحتلاةروس ِه نبرشعو ل 1 سو بع لات قارس قالوسر | "اسست كاد الف
 لزنف ةيرام تدب ىف ةليل
 م ميحرلا نمحرلا هللا حس 0-١ لاق" مالا هلع لح

 0| ةثئاع مويىف ةيراعب الح مالسلاهيلع هنا ىور © كل هللا لحإام مرحت مل ىنلااهبا اي #9 ةماوثةماوص اهنافاهعجار

 السغ برش ليقو تلف ةيرام مركف هيف هتنتاعف ةصفح كلذ ىلع تعلطاف ةصفحوا || ةنْلاف كئاسن نا اهناو
 أ[ مرح ريفاغملا عر كنم متشن انا هل نلقف ةبيفصو ةدوس ةئاع تأطاوف ةصفح دنع
 | وا هلعاف نم لاحوا مرحتل ريسفت * كجاوزا ةاضرم ىفتنت 9 تلزنف لسعلا
 0| ميرجت زوسجيال هناف ةلزلا هذه كل © روفغ هللاو © هيلا ىعادلا نايبل فانئتسا
 || كتصع ىلع ةاماحم كيتاعو هب كذخاؤي ل ثيح كمحر 6# ميحر 8 هللاهكلحا ام

 السع برش هنا ىورو

 نت دت اشو
 هس و ةشئاع تأطاوتق

 جير كنم مانا هل اتلاقو

 ]| لعا ىلامت هّللاو هلعيف ةلخاد هتردق تحت ةيراج تانئاكلا لكو ءاقالادعب ءاقنالا لع || لوس رهركي ناكو ريفاغملا

 | « ناّامو ةباةرشع اتلناو ةرندم ىهو مي رحتلاةروس ريسفلا 9 م هاا 9

 ْ ءانقلسلا مخ للا
رح نوتسو فلآو ةلك نوعبداو عبسو ف

 # اف

 ٠ أ كحاوزا تادض سمع ىتان كال هللا ل> ١ ام مرحن م ىنلااهبا اي ِِش لحو ع هلوق 5

 محر روفغ هللاو

 كل هللالحا ام مرحن مل

 لسعلا نهوانيِعلا كلم نه

 (كجاوزاتاض م ىئنتب )
 وا لاحوا مرح ريسفت
 3 : ةلز اذه ناكو فاتئتسا

 اهلوز بجس 3

 أ بحب سو هيلع هللا لص هللال وسر ناك تلاق اهنع هللا ىخر ةدقئاع نع ع

 |١ نهادحا نم ونديف ةناسن ىلع لخد رصعلا نه فرصنا اذا ناكو لسعلاو ءاواجلا

 | تلابق ترغف ستحي ناك امم رثك] اهدنع سيتحاف رمع تنب ةصفح ىلع لخدف |

 | هللاىلص ىلا تقسف لسعنم ةكع اهموق نم ةارما اهل تدها ىل ليقف كلذ نع | هب فلات حان لف كمر

 'اذإ تلو ةدوسل كلذ ترك ذف هل لامع هللاو اما تلقف ةبّاش نم ملسو هيلع | نإ
 00 0 ركذيىتلاةروسلا نمو#
 ال لوقس هناذ ريفاغم تاكا فالوشراي هلىلوقف كنم ونئديس هناف كيلع لد ا .ةيندماهلكىعو ميرحتلاا يف

 © ىلوقف ) 4 افر> نوتسو فلا اهفثورحو نوءنراو علو ناك 1[ 0112 ردع ثالث اهتايآ
 "مرح مل )!-وهيلع هللاىلص ادم ىنعي ( ىبنلا اهيا اي )ىلاءتهلوق ىف سابع نبا نع هدانسابو 6 ميحرلا نهرا هللامس ل

 نييلا كلتب(محر) كل(روفغهللاو) ةيطبقلاة برام مير ةصفحوةشئاءكجحاوزا اضربلطت (كجاوزا تاض ص ينانن )
2 

 هللاو ) هللا لحا ام مرح

 ام كل رفغ دق ( روفغ

 دق ( محر) هيف تالر
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 لحن تسرح 4 0 ى ةبرش ةصفح ىتتقس كل لو 1 عراد
 لوش تلاق ةدوس ىلع لخد الف كلذ ةءفصاي تنا ىلوقو كالذ لوق سو طفرعلا

 اًقرف بابلا ىلمل هناو ىل تاق ئذلاب دابا تدك دقل وه الا هلال ىذلا هللاو ةدوسا١
 ءذج اق تلاق.ال لاق ريفاقم ثلكا هلال وراي ةدوسس هل تلات. اهنساند لك

 طفرعلا هلحن تسرج تلاق لسع ةبرش ةصفح ىتتقس لاق كنم دجا ىتلا حيرلا ١
 لخد الق كلذ لثم هلتلاقف ةيفص ىلع لخد مث كلذ لثم هلتلق ىلع لخد الثا

 ةدوس لوقت تلاق هيف ىلة>احال لاق هنم كيقسا الا هللالوسراي هلتلاق ةصفح ىلع '

 هللاىبص ىلا نا اهنع هللاىضر ةشئاعزع 6قرث ىتكسا اهل تلق هانهرح دقل هللاناححس '

 ةضئخ ل انهطا وف السع اهدنع برشف شع تنب بنز دنع ثكمي ناك لسو هلع

 تاك اريفاغم مير كنم دجا ىنا هللقتلف مس و هيلع هللا ىلذ ىنلا اهيلعلخد انسان |

 تنب بليز دنع اللسع تب رش لب لاقف هلكلذ تلاقف اهادحا ىلع لؤدف ريفاغم

 هللا ىلا ايوتننا هلوق ىلا كل هللالحا ام مرن ملىنلااهيااي تازتف هلدوعا ناو شح 1 ٠

 ناو السع تب رش لب هلوقل اثيدح هحاوزا ضعب ىلا ىلا رسا ذاو ةصفحو ةشئاعل .

 هحاوزا ةاضرص كلذب ىئتشد ةياورىف داز ادحا كلذ قرخت الف تفلح دقو هدرا

 امهب قلعتيامو نيثيدملا طافلا ب ىغ حرش

 وهو دملاب ءاوللا # لسعلاو ءاولخلا بحي مثسو هيلع هللاىلص هللالوسر ناك اهلوق

 هف رش ىلع اين ءاولطاةلمحىف الخاد ناك ناو اهدعب لسملاركذو ولح 'ىش لك ٠
 انا ”ترظاوتف .ىناثلا ثيدجلاىف اهلوق * ماعلادسب ضاق رك ذ باب نك وشو 0
 ىاااهلوق * ةصفخو انا تقفتا ىا تأطاوتف هلصاو ةياورلا ىف عقو اذكه ةصفحو

 فاططانلاك واح غم ك2 وهو ءارو ءاب اهدعب ءافو ةمحح* نيغب وه ريفاغم يد كنم دجال 3

 زاجحلاب نوكي ءافلابو ةلءهملا نيعلا مضب طفرعلا هللا رش هدي ةييرك ة ةحنار هلو 1
 ةحئنارلا ثيح ءارعاو هك هلضرالا ىلع شرذ ض!رسع قرو هلت ان طفرعلال قو

 ةحئنارك هتحنار ليقو كوش هلرجم لكوهو ءاضعلا رش نم اطفرعلا ةغللالها لاقو '
 تسرج اهلوق © ةهيرك ةحنار هتمدج وب نا هركب مثسو هياع هللا ىلص ىنلا ناكو ذيدنلا
 راصف طفرعلاهلحت تلكا هانعمو نيتامهملا نيسلابو ءارلاو مهجلاب وه طفرملا هلحن

 ثيدحلا فو شح تنبت زدنع السعتب رش لاقف ىناثلا ثيدحلاىف اهل وق * لسعلاهنم

 نه ةيفصو ةدوسو ةشئاعزاو باطلا ب رمع رمع تب ةصفح دنع زاك برشلان ا لوالا

 ثيدح داننإ قاتلا لاق لوالا عضلاو حا ىضاقلا لف هيلع كرا

 مصا جا ثيدح ىلبصالا لاقو ةياغ دج مح حيرج نبا نع دم نب جاجحح
 ناتنئاهوهيلع !يهاظن ناو ىلاعت هلوق ديرب ةدئاف لك او هللاباتك ىهاظب ىلواوهو

 ثيدحلا ىف أيسو سابع نبا ثيدحىف رمع هب ىفرتعا كةظفحو ةشئاع امهناو ةثالثال ١
 6( س 8# اخو اق ) ا



 ة4 مكل هللاضرف دق )
 مكل هللاردقدق ( مكتامبا

 ىهو مكتاميا هب نوالحن ام
 مكل عرشدق وا ةرانكلا

 عرش وا ةرافكلاب اهايلحت

 ىف ءانثئتسالا مكل هللا

 لاح كلوق نم مكناعبا
 ىنتتشا اذا همي ىف نالف

 ءاشنا لوشن اكلذو اهمذ

 ثني ال ىتح اهيقع هللا

 اندنع نيع لالحلاميرحتو

 هللا لوسرنا لتاقم نعو

 قتعا مسو هيلع هللا لص

 نعو ةيرام مرن ةقر

 هنال رفكم مل هلا نسحلا
 نم مدقتام هلاروفغم ناك
 وه امتاو 0 امو هاذ

 هللاو ) نينمؤملل ملعت

 ىلوتمو كديس ( الوم

 ىلوا مالوم ليقو كروما

 نم مكل عفنا ه تيصن

 وهو ) 'مكسفنا مكحتاصت
 هعرشبف مكمل ( ميلعلا

 لحا اهف (ميكملا) يكل

 نيب دق ( هللاضرفدق )

 ( مكناميا ةلحن يكل ) هللا
 رفكف كلاما ةرافك
 ممسو هيلع نا ىلص ىنلا

 هنسف ىلا . ايو هليع

 ١ مكلففاح ( ؟الومناو (

 ةيطبقلا ةيرام كعرحت
 نم مح اين ( يللا )
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 هتدقع ام لح وهو اهليلحت يكل عرش دق #* مكتامبا ةلحت مكل هللاضرف
 - ىتتتسا اذا هنيي ىف للح مهلوق وقنم ثنحيال ىتح ا اهيف ءانثتسالا وا ةرافكلاب
 نه مزليالذا فيعض وهو انيع ة ةارلا عرمتوا الطم ميرمتلا او ندم جمحاو اهيف

 || ظفل ىتا مالسلاو ةالصلا هيلع هنا لاقحا عم اني هنوك هيف نيعلا ةرافك ب وجو

 ْ «يملا» مكمل اهب # ميلعلا وهوو# روما ىلوتم كالوم هللاو #3 لبقاك نيلا

 ىذلالوالا ثيدخلا ىنعي ىرخالا ةياورلاىف ىوارلاىلع ءاسالا تبلقنا دقو لاق

 أ ناك لسعلا برش نا باوصلاو ضايع ىضاقلالاق 1 دنع ناك برشلانا هيف
 ل اذكو 6 حرش ىف ىوونلا نيدلا ىحب ملا

 مش ناك ملسوهيلعهللا ىلص ىب لانا لوزتلا ببسوف 1 لاقو * اضيا ىطرقلا

 اهيا ةرايزىف ملسو هب هيلع تاع هللال وسر ا مون ناك الق 1 نيب

 اهلخداف ةيطبقلاة يرام هّتبراجىلا مث”وهيلعهللا ىلصهللالوسر لسرا تح رخالف اهلنذاف

 جر بالادنع كبلخ اًملغم بالاتدحو ةصفح تعجر ف ام الخو ةصفح تيب

 تلاق كيكسام لاقف يبت ةصفحو اقرع رطش ههجوو ملسو هيلع هللاىلص هللال وسر
 ىشارف ىلعو وب ىف اهيلع تعقوو ىبب كتما تلخدا اذه لحانم ىلتنذا اغا

 هللاىلص هللالوسر لاقف نهن ةأرماب اذه عنصت تنك ام اقحو ةمرخ قاثماو ان

 كاضركلذب سقلا مارح ىلع ىهف ىتكسا ىلهللااهلحادق ىتراج ىه سيلا مسو هيلع

 ةصفح تعرق مسو هيلع هللا ىلص هللال وسر جرذ لف نهم ةاسعا اذه ىربخت الف

 لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا كريشبا الا تلاقف ةشئاع نيبو اهم ىذلا رادجلا

 ماو تارا ةشئاع تريخاو ابّْئم هللانحارا دقو ةيرام هتما ه دلع مرح دق

 ِ ةفئاع تدضغف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاجاوزا رئاس ىلع نيترهاظتم نيتفاصتم

 هللا ىضر كلام نب سنانع * امرشالنا فاح ىت> لسو هيلع هللا ىلص هللا نب لزت

 | ةصفح و ةشئاع هب لزت مق اهؤطي ةما هلتناك ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا هنع

 هحرخاةي الا كل للا لحاام ل ىبنلااهيا اي ىلاعتهللالزئاف هسفن ىلع اهمر> ىتح

 2 يل ةيرام ةصقىفال لسعلا ةصقف اهنا ةي الالوزنببسيف 9-3 العلا لاق ىئاسنلا
 قل تيل ناسا قاسنلا لاق عم قيرط نم ةيزام ةضق تأت 2 نيصصلا ريف
 ىأ كل هللالحا ام مرحن مل ىنلااها اي هلوقف ريسفتلا اماو * ةياغ ع دج لسعلاىف

 نع. عانتما ميرحت ما اذهو هيف ةياورلا فالتخا ىلع نيميلا كلموا لسعلا نم
 .اىلص ىنالاف هللا هلحا ام دعب امارح هنوكب داقتعا ميرحت ال لسعلاب وا اهب عافتنالا
 كحاوزا هاجس ىنأن لالح كلذنا هداقتعا عم كلذب عافشالا نع عنتما ماسوهيلع

 ميرخلا كلذ كلرفغ ىا ميحد ر وفغ هللاو كل هللا ل>اام كرتب نهاضر بلطت ىا
 ةرافكلاب مكناميا ليلحت مكل بجواو نيب ىا 6 ىناما ةلحت مكل هللاض رف دق ©

 ةقر 0 هتما >حاربو ةنيع ن 3 هللا يعاذ ةدياملاة روم ف 0 ام وهو

 ١ 4 ميكحلا» هاذ ىا « سافل

 62 ىا )

 (نورمشعلاو نداثلاءزلا)

 شح ا تل بشإز دنع
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 تنب ةصفح ىضب © ,هجاوزا ضعن ىلا, ىنلارسآ ذاو © هماكحاو كلاسفآف نا
 هللاىضررمعو ركب ىنال هدعب ةفالخلانا وا لمسملاوا ةيرام ميرحت # اثيدح ف رمع
 تنديحلاب امينعإ مها ئشو . ةيفاغإ لفه رخل ةدلك ا # هب تأين الف 9 امبتعا

 فرع 9 هاشفا ىلعىا ثيدحلا ىلع مالسلاهيلع ىنلاعلطاو # هيلع هللاءرهظاو 9 |
 تاعفامضعب ةصفح مالسلاهيلع لوسرلا فرع © هضعب ّآ

 1 ميرملاّة روس ْ

 ىونناف هتيراكل كلذ لاق ناو ظفللا سفس نيعلاةرافك هيلعف قلطا وا اهتاذ ميرحن ||
 هتمرح ماعطل لاق ناو نييلاّةرافك هيلعف قلطا وا اهتاذ ميرحم ىو ناو تقنع اقتع ١

 نيعباتلاو ةبا_هعلانم اهريغو رمعو ركب ىنا لوق اذهو هيلع ئشالف ىسقن ىلع ||
 | نيهلاةرافكهمزاي هنا اهدحا ىفاشال نالوق هيفف أيش وني ناو ىفاشلابهذ هيلاو |

 هناىلا ةعامح بهذو ماكحالانم ئث هيلع بترتي الف وغل هناو هيلع ئثال ىئاثلاو ||
 فلحول اك اهيرق ملام ةرافكلا هيلع بجن الف هتيراج وا هتجوزل كلذ لاق ناف نيم |

 ملام هيلع ةرافكالف هلكأي ال نا فلحول م وهف اماعط مرح ناو اهؤطبال هنا
 اذا لاق امبنع فاىضر سابغ نان (ق) هناصاو ةفيتح وبا بهذ هلاَو كاي
 ةوسا هللا لو سر ىف مكل ناكدقل لاق و اهرفكي نيمي ىهف هنأرصا لجرلا مرح |
 هللا لو سر ىف مكل ناك دقل لاقو ئئشب سيل هنأرما مرح اذا ةياور ىفو ةنسح ||
 6# اثيدح هجاوزا ضعبىلا ىنلارسا ذاو 9 ىلاعتهلوق * ىديملا ظفل ةنسح ةوسا ]!

 هلوق وهو كلذ اهمتكتساو هسفن ىلع ةيرام ميرحن نم ةصفح ىلا رسا ام ىنعي
 لاق ةصفح هب تئدُغل هدعب ةفالخلا ىما رسا سابع نبا لاق و ادحا كلذب ىربختنال |[
 1 ليقو ىدعب نم ىتما ىلع نيتفيلخ نانوكي ةفئئاعاباو كابا نا اهلا رسسا ىلكلا ||
 هسفن ىلع ةيرام ميرحتب نيئيشب اهرسف اهضاري نا دارا ةصفح هجوفف ةريفلاىأر |
 ةصفح كذب تريخا ىا © هب تأين الف 8 رمع اهساو ركب ىباىف هدعب ةفالخلا ناو ||
 ةصفح لوق ىلع ملسو هيلع هّللاىلص هيبن هللا علطاىا # هيلع هللاءرهظاو 9» ةشئاع :
 ةصفح هتلمف ىذلا ضعب فرع ىا ءارلا فيفتي ئرق © هضعب ىفرع 9 ةئثئاعل ||

 ىف ناكول اهل لاق كلذ رمع غلب الف اهقلط نإب هيلع اهازاجو هرس ءاشفانم بضفف
 مالسلاهيلع ليربج هءاغ ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر كقلط امل ريخ باطخلا لآ
 مهامتاو ةصفح ماسو هيلع هللا ىلص هللالو سر قلطب مل ليقو اهّتعجارب هضاو

 ةنخلاىف كئاسن نم اهناو ةماوق ةماوص اهناف اهقلطت ال لاقف ليربح هاناف اهقالطب |

 ناك ام ضعس اهريخاو ثريدحلا ضعل ةصقح فرع هائعمو ديدشتلاب فرع ئرقو

 ىلا|ىنلارسا ذاو ) مرحو

 ىف (هنجاوزا7 ضن
 ثريدح( ايدح ) ةصفح

 الف )نيؤشلاةماماو ةيرام

 ةشئاعىلا هتشفا ( هب تأين
 هرهظاو ) اهنع هللا ىضر
 ىنلا علطاو « هيلع هللا

 ىلع ميو هيلع هللاىلص
 ناسل ىلع ثيدحلا اهئاشفا

 فرىع) مالسلا هيلع لي ربح

 كل

 ىتلارسا ذاو) ةرافكلا
 كل( ةجادزإ نسي لإ
 امالك ( اثيدح ) ةصفح

 الف ) رسلاف اهربخا
 تربخا الف ( هب تأين

 هللا ىلص ىلا رمسإ ةصفح

 هرهظاو) ةشئاعإلسوهيلع

 هين هللاعلطا ( هيلع هللا
 ةصفح تربخا ام ىلع

 (هضعب فرع ) ةشناع

 ام ضعب ةصفخل ىبنلا نيب
 ةفالخ نم ةشئاعل تلاق

 ند لاشو رمعو دك

 ةيطبقلا ةيرام عم هنولخ



 ا 0

4 7 ١ 4 / 

 | هيلع ذات ى!ىلع فيفخعلاب فرع ماركلا لطف نم لفاغتلا لازام نايس لاق امركتت هنأ ربخم ملف ( ضعب نع ضرعاو )
 :ا(/ ضرعملاوةمامالا ثيدح ف رعملالقو هيإم ٠ رح كلذ كل (؟نورمشعلاو نماثلاءزيلا» نفىعال ءىسملل كلوق نم

 اهايا هقيلطتب هضعب ىلع اهازاجوا امركت ضعب مالعا نع # ضعب نع ضرعاو 9 00
 نكل هريغ انهه لدتحال هناذ فيفخلاب ناكلا ةءارق هديؤيو ضعب نع زواجنو ا امل
 هلوق لوالاد و ا فنخلا بلا كتيبلارعأا ةكاطا زمان زها ددكملا ىذلاو تل لع 7 6-0 ّذ تاق ىقك |

 مالعالل قفوا هناف #4 ريبخلا ميلعلا ىتأيت لاق اذه كأينا نم تلاق هءاهأين الف ظ | يا : 201 قاكملا 0 اع ينام يي تاي نكاد ىبق تكلمامقحلا,ككشب
 تغضدقف 89 ةيتاعملاىف ةفلاملل تافتلالا ىلع ةشئاعو ةصفش باطخ «هللاىللا ابوتتْنا# 0 9 51 35 0

 نعد بجاولا نع امكب واق ليم وهو ةهبوتلا بحوبأم امكنم دجو دقف 6# امكبولق ا (١
 ٠ الاككام ةهاركو هب ام بح مالسلا هيلغ لوسرلا ةفلاخم 0

 0 ن

 ىصقتسا ام نسحلا لاق هب اهربخي ملو هايا اهفرعي مل ىا * ضعب نع ضرعاو ف اهنم | ل 1
 هللا ىلص ىنلا نا ىنمملاو ضعب نع ضرعاو هذه فرع ىلاسعت هللالاق طق ميرك كاين ن م) سو ةيلع هللا

 00 ا حو ةنلاع + تزيخا لم شعب ةصفح ريخا ملسو هيلع ا] ( للا اع لو ان
 *# هب اهأيث الف 98 سانلاىف كلذ رسشتن. نا هرك ماسو هيلع هللا ىلص هنال ةفالخلاركذ | ءاوشل ن0 رار

 ىا © اذه كأبنانم ف ةصفح ىنمي #4 تلاق 9 هيلع هللاهرهظا امب هصفح ريخا ىا أ ىاطخ( هاى ابوتتنا)
 ىأ © ريبخلا ف رزئاعغلاهنكتاجىا © ميلعلا أين لاق ف رسلا تيشفا ىنإب كربخانه | ةّيرط ىلع ةعئاموةصفخل
 ىا هصفحو هشناع بطاخب # هللا ىلا ايون نا 0 لجو نع هلوق * رومالا تايفخم ىف غلب نوكل تافتلالا

 5 0-0 : اظرشلا ناوج و اميهانم #* امكبولق تقص دقف # هلءاذبالاو لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلع نواعتلا نم 00
 كلل لا كا اهرن نإ كلذو ايودت نان اج وتساو قللا َنُع تلامو اتنغاز ىا 2 ا مهب
 لزامل لاق امهنع هللاىضر سابع نبانع قرف ةيرا٠ بانتجا وهو ملسو هيلع هللاىلص 5 ةأن الانا ك2 قاد هك 3 : ابونا ريدقتلاو فودحم
 مسو هيلع هللا ىلص ىنلاجاوزانم نيت ارملانع باطخلا نب رمع لاسانا ىلع اصيرح د ا -ِ 1 5 6 1 1 ' | لدو بجاولاوهف هللاىلا

 تبكسف انآ مث زربت ةوادالاب هعم تلدعو رم لدع قيرطلااضءِس رمع ناكالف ةعم

 ملسو هياع هللاىلص ىنلاجاوزا نم نان ارملانم نينمؤملاريمااي تلقذ اضوتف هيدي ىلع

 سابعلانبااي كل امتاورمع لاق امكبولق تغص دقف هللاىلا ابوتْنا ىلاعت هللالاق ناتللا

 قوسي ذخا مث ةصفحو ةئئاع اهلاق همتكي ملو هنع هلاسام هللاو هرك ىرهزلا لاق

 مهلفتاموق اندجو ةئبدملا انمدق الف ءاسنلا بلغن اموق شيرق رشعم انك لاق ثيدحلا

 ىلص هللالوسر ةصلاخ ىف

 بح نم“ ملسو هيلع هللا
 ههركيام ةهاركو هحام

 ( ضعن نع ضيعاو )

 1 1 هع طي د7 مل

 ىلاوعلاب ديز نب ةيما بف ىلزنم ناكو لاق مهئاسن نم نلعب انؤاسن قفطف مهؤاسن 0 0 ام
 - . - 6 1 لإ - 1 0 3 0 3

 نا ركتتام تلاقف ىنعجارت نا تركتاف ىنجارت ىه اذاف ىت اسما ىلع اموبتبضغف يدلك 1 فزت اع

 مويلا نهادحا هرج هنعجاريل ملسو هيلع هللاىلص ىنلاجاوزا نا هللاوف كعجارا رم ' رع
 5 - 5 هدعل نم 3 ف

 هلك ل لص هللا لوسر نيعجار تلق ةصفح لع تلحدق تقلطناف لالاىلأ أل 05.
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيعجارتاتلقف ةصفح ىلع تلاخدف لبالاىل (هءاهارنالث )كلذ اهلظاو

 تلمف نم ٍباخ دقل تلق معني تلاق للبللاىلا مويلا نك ادحا هرجفلا تلقف من تلاقف
 هيلع هللاىلص ىبنلا ربخا

 6 كلذ ) 2 ةعئاما تلق ىلا اذهب كربخا ( اذه كأننا نم )ةصفح ( تلاق ) ةشئاعلتلاق امب ةصفح ملسو
 ( للاىلا ابوتتنا ) كلتلقامب (ريبخلا ) ةشئااعل تلق امب ( ميلعلا ١ ىنربخا ( ىنأبن ) ٍلسو هيلعهللاىلص ىلا (لاق )
 قملانع ( امكبواق ) تلام ( تغصدقف ) هل امكتيصعمو هللالوسر امكّتاذيا نم ةصفح ايو ةشئاعاي هللاىلا ابوت



 الو. ملسو رع فارس هاكر ا 1 دق ىه اذاف 4 هيلع 0
 ىلا بحاو مس وأ ىف كنراح تناكنا كنرغي الو كلادب ام ىنيلسو ان لأنا

 بوانت: انكف راصنالانم راج ىل ناكو ةشئاع ديرب كنم ماسو هللا ىلص هلال وسر

 هريغو جوارب 0 امون لزئف ماسو هيلع هللاكد 6-3 لأ لود

 ىحاسص لزنف 0 ليخلا لك ا نا ثدحت انكو كلذ لك نأ 0

 ثدح لاقف هللا ت>ر 2 ىنادانمث ىناب برضف ءاشع ىنانا مث هتنون مون ىراصتالا '

 لوسر قلط لوها و كلذ ند مظعا لبال لاك ناسغ تءاح اذام تلق مظع 0 ١

 اذه نظا تنك دق ترسخو ةصفح تباخ دق تلق هءاسن ملسو هيلع هللاىلص هللا

 ىلع تاخدف تلزن مث نام لع تددنم علا تيلص اذا ىت> نر كشوا

 اه ىرداال تلاق ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نكملطا تلقف ىكت هو ةصفح |

 مث لخدف رمعل نذاتسا تلقف دؤسأ هل امالغ تدناف ةيرتلاْذه ىف لس اذ

 طهر هدنع اذاف ربنملا تيتا ىتح تقلطناف تعصف هل كتركذ دق لاقف ىلا جرح ١

 نذأتسسا تاقف مالغلا تيتاف دجا ام ىنبلغ مث اليلق تسلل مهضعب ىكبب سولج ٠
 ىنيلغ مث نينملا ىلا تسلل توصف هل كتركذ ادق لاقف ىلا جرش 6 لخدف رمعل 1

 هل كتركذ دق لاقف جرخ مث لخدف رمعل نذاتسا تلقف مالغلا تيتاف دجا ام '

 نسف تاذدف كل نذا دَقف لذدا لاقف ىتوع دب مالغلا اذاف اربدم تيلوف نصف

 هيج ىف رثا دق ريصح لامر ىلع ءيتم وه اذاف ماسو هي هلع هللا ىلص هللال وسر ىلع ١

 انّنيأر وا ربك ١ هللا تاقفال لاقو ىلآ هس ا عفرف كءاسن ةتالوسلا تقلطا تلقف
 مهلغت اموق اندجو ةئ.دملا انمدق نلف ءانسنلابلق نشيرق سقعت انكو هللالوسر اب

 ىعحارت ىف اذاف امون قأرما ىلع تدضغف مهاسن نه نملعس انؤاسن قفطف مهؤاس 1

 هيلع هللاىوص ىنلاجاوزانا هللاوف كءحارا نا ركنتام تلاقف ىتعجار ذا تركتاف
 نهنمكلذ لعف نم باخ دق تاقف ليللاىلا مويلا نهادحا هرجهنو هنعجاريل ملَس /

 ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر بضغل الع هللا بضغي نا نهادحا نمأتفا رسخو ْ

 تاخددق هللا لوسراي تلقف مثسو هياء هللاىدص هللالوسر مستف تكاه دق ىهاذاف .

 هللا ىلد هللا ل وسرىلا بخاو مسوا ص توك تناك نا كنرغبال تاقف ةصفح ىلع

 31 معل لاق هللالوسراي ىدن اتسسا ت تالقف ىرخا مستف لنف ملسو هي ةللغا|

 هللال وسر اي تاقف ةثالث ةيهاألا رمعبلا درب ايش هيق ا هللاوف تيبلاىف ل

 ىوتساف هللازنودعيال مهو مورلاو سراف ىلع عسو دّقف كتما ىلع عسوب نأ هللا عدا

 ةايللاىف مهتابيط مهل تلت موق كئلوا باطخلانبااي تنا كش ىفا لاق مث اسلاج

 لجا نم ارهش نييلع لخديال نا مسقا ناكو هللالوسر اي ىلر فغتسسا تاقف ايندلا

 ىلاعت هللاه.تاءىتح نهيلع هتدجوم ةدش نه ةشئاعل ةصف> هتشفا نيح ثيدحخلاكلذ '
 ىلع لخد نورسشعو عسست'تضم ال تلاف ةشئاع نع ةورع ىنريخاف ىرهزلالاق



 2 مه 0٠0 »2س " (نورشللاو نماثلاءزجلا)

 وهلا نافإ# فيفخلابن ويفوكلا ارقو هءوسيامبهيلعا رهاظتتن او هيلع !ىهاظت ناو ظ
  نينمؤملاءاطصو ةككالملاوهللان م ءىهاظب نم مدعي ناف *نينمؤملااصوليريجو ءالوم ا ( هلع |هالت ناو )
 || هناوعاو هعابتانينمؤملانم علصنمو هنيرقنيسبوركلا سيئر ليربجو هرصان هللاناف 1 نواعتناو ىفوكف قتلا
 أ انيلعلخدتال نا توسقا كنا هللا لوسراي تلقف ىبأدب ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر | طارفالا نم ءوسيام هيلع
 | نيرثعو اعنت نوكي رهشلانا لاقف نهدعا نيرمشعو عست نم تلخد كناوارهش | هرس ءاشفاو ةريغلاف
 كل ركاذ ىنا ةشئاعاي لاق مث ةليل نيرشعو اعستت رهشلا كلذ ناكو ةياور ىف داز | هيلو ( هالوموه هللاناف )

 كجاوزال لق ىنلااهيا اي لاق مث كبوبا ىرماتست ىتح ىلجمن ال نا كيلع الف ايما ] ناذياوه ةدايزو هرصانو

 هللاو لع دق ة ةشئام تلاق اهظع هلوق ىلا غلب ىتح اهتنيز و ايندلاةايللاندرت نانك نا || هتاذب كلذ ىلونم هلا
 هللا ديرإ ىناف ىوبا.ىمأتسا اذه ىفا تلقف هقارش ىنامأيلا انوكي مل ىوبا نا | هيلو اضيا ( ليريح و )

 كنرتخا ىنا كءان ربخت ال تلاق ةشئاعنا ةياور ىف داز ةرخ - الارادلاو هلوسرو أ[ نمو ( نيئمؤملا اصو )

 نع ملسللو اتنعتم ىنلسري ملو اغلبم ىنلسرا هللازا ملسو هيلع هللا لص ىنلا اهل لاقف 0

 كيلع قشيام هللالو سراي تاقف هيلع تلخد لاق هيفو هوحن رمع نع سابع نبا || اخلاص لمعو نما ن
 ا[ ١01] لإ لو ةتكتالمو كم هناناق نيتقلط تنك ناف'ءاسنلا ناش نم. || قافنلانم 1
 هللان وكب نا "توجرالا مالكب هللادمحاو تملكت اظظو كعم نونمؤملاو ركب وباو | دحاوليقو ةبادكلال بقو

 احاوزا هلدبي نا "نكقلط نا هبر ىسع ةيالامذه تلزنو لوقا ىذلا ىلوق قدصي | كلوقك عملا هب ديرا
 ةكئالملاو نينمؤملا طاصو ليربجو هالوم وه هللاناف هيلع اهاظت ناو نكنم اريخ | نم ملاصلا اذه لعفال
 مل هلا سالاربخم نا مثسو هيلع هللاىلص هللالوسر نذاتسا هنا هيفو ريهظ كلذ دعب ليقو سنجلادب رت سانلا

| 
1 

 هللا لوسر قلطي مل هتوص ىلعأب ىدانف دجحسملاباي ىلع ماق هناو هل نذاف هءاسن قلطي || نينمؤملا وملاص هلصا

 هءامسأ سو هيلع هللا ىلص طخلانم واولا تنذغ

 هظافلا ضعب حرش هلوقو ظفال ةقفاوم

 (هيلع)انواعت (!ىهاظن ناو)

 هللاناف)هتيصعم و هاذي ىلع

 ءاضفلاوهو زاربلا تا ىا زريتف ةوكرلاب هعم تلق ىأ ةوادالاب هعم تلدعف هلوق #
 هلوق # ةنيدملا ىضارا ىلعاب نك اما ىهو ةيلاع عمج ىاوعلا * ةجاحلا ءاضقل ضرالا نم

 اتسحرثك 1 ىا كنممسوا * ةشئاعىهو ةرضلا اهب ديري كتراج تناك نا كنرغبالو هرصان و هظفاح (هال و موه

 هلعفيو ةيم ناسنالا هلعغب نا وه بوانتلا لوزنلا بوانتن انكف هلوق * كنم الامحو | (ليربجو) امكلع هنيءمو
 ريصح لامرىلع تم وهاذافهلوق * ةفرغلا اهحتنو ءارلامغب ةيرشلا # هدعبرخ الا ظ لاسصو ) امكيلع هنيع»

 ىوس ءاطو ريرسلاىلع نكي مل هنا هب دارملاو هتجحسأو هترفضاذا ريصخلا تلمر لاَ || نينمؤملا ةلمج ( نينمؤملا

 باها عمج بهالاو ةهالا ةثالث ةها الا املا امك تاز انهن نه يمل امكيلع هل نا وعانيصلخلا

 | اماظت ناو 9 ىلات هلوق © بضنلا ةدجوللا هتدجوم ةدشنم هلوق © داجلا وهو ناُكعورمعو ركب ىبا لثم
 | ىأ © ءالوم وه هللاناف 9 رلسو هيلع هللاوص يبتاءاذبا ىلع انواعت ىا © هيلع (| مهنع للاوضر ىلعو
 ]| ناكناو هدرفا امناو [(12 فو ةلو ليربحو ب © ليرحو #9 ءرضانو هلو | مهنود نمو

 |  نينمؤااطاصو »9 هتناكمو هتلزنم ولعىلع اهيبنتو هل اهظعت ةكتالملاةلج ىف الخاد

 ' ]| نوصلخلا مه لبقو رمعو ركب وبا نينمؤملا اص بمك نب ىناو دوعسم نبا نع ىود

 )نم )
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 أ لاصلاب دارملاو هيظعتل ليربج صيصختو نورهاظتم «ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو |
 هبهللاءرصتيامةلجج نم ةكتالملا ةيهاظل بظعت كلذدعب هلوش و ةفاضالاب معكلذاو سنجلا |
 ميمتت وا بيلغتلا ىلع © نكتم اريخ اجاوزا هلدبي نا نكقلط نا هبر ىسع 9 |
 نال نهنم اريخ ءاسنلاىف ناو ةصفح قلطي مل هنا ىلع لدبام هيف سيلو باطخلا ا

 ارقو هعوقو بجحيال عه مل امب قلعملاو ةدحاو قيلطت قايال لكلا قال يسم
 تاداةنموا تاصلخم تارقم 0 تانهؤم تالسم 3 ديدشتلاب هلدس ورع واو عفان ا

 يوئذلا نع © تايئات ف تاعاطلا ىلع تابظاوموا تابلصم 4 تاتناق و تاقدصم |
 * تاحتاس # مالسلا هيلع لوسرلا مال تاللذتموا تادبعتم 46 تادياع ا

 «اراكباو تابيثإ# تارجاهموا داز الب راهنلاب جس هنال احتاس ئاصلا ىتس تامئاص ||
 تالقشم ىنملا ذا ةدحاو ةفص مكح ىف امهالو امهيفانتل امهنيب فطاعلا طسو

 تاعاطلا لعفو ىصاعملاكرتب © مكسفنا اوق اونمآ نيذلااها اي #9 راكبالاوتابثلا ىلع |[

 دعبىا # كاذ دعب ةكئالملاو © 'ءايبنالا مه ىلقو نيقفانمع اويل نيذلا نيتمؤلانم |[
 لسو هياع هللاىلص ىنلل ناوعا ىا © ريهظ 9 نينمؤملا طاصو ليريجو للارصن ا

 هللالوسر ىنعي © نكقلط نا 9 هللانم بجاو ىا # هبر ىع 9 هنورصنب |
 قاوالا جاوزالا فصو مث © نكنم اريخ اجاوزا هلدبي نا 98 ملسو هيلع هللا ىلص ١
 ىا 86 تانمؤه 9 ةعاضطلاب هللتاعضاخ ىا *# نالسم لاف نم هحوزب ناك أ]

 تايلصم ليقو تايعاد لبقو تاعئاط ىا ## تاتناق 9 ىلاعت هللا ديحوتب تاقدصم
 6 تادباع #9 ةبوتلا تاريثكوا اهل بونذلل تاكرات ىا * تابت »» ليللاب "١
 هعم نحمل ليقو تارحاهم لبقو تائاص ىا 46 تاحنا_س ف ةدامعلا تاريثك |

 هوجولانم هجوب تنإب مث تجوزت ىتلاىهو بيث عم © تابيث #9 حاس ثيح لا
 نعال ةردقلا نع رابخالا باب نم اذهو ركب عجج ىراذع ىا © اراكباو

 اونمآ نبذلااهيا اي 8 لجو نع هلوق * نهل انيوخت نهنم اريخ اجاوزا هلدبا
 هتعاطب لمعلاو هنع هللا < اهنامع ءاهتنالاب سابع نبا لاق * مكسفنا اوق

 هلرهاظم جوف ( ريهظ ( نينهؤملا ىملاصو ليرب>و ع دعا ) كلذ دعب) مهددغ رئاكت ىلغ ) ةككالملا د

 مح رصنلايظعت كلذدعب لاق هللا ةرمصن ةلجح نم ةككالملا ةرهاظم تناك املو هؤارهظ "ا ل ىلع نيتأ سما رهاظن غاب ا

 فيكتاقناف (نكساريخاجاوزا ) ةرثكلل ديدشتلافو رمعوباوىندمهلدبي (هلدبين أن كقلطناهبر ىسع ) مهتيهاظمو ْ
 هللال وسر نهقلط اذا تاق نينمّؤملا تاهدا نه ريخ ءاسن ضرالا هحو ىلع نكيملو نومه اريخ ثالدبملا نوكتنا

 تافوصوملان:نهريغ (ميرحلاةروس) ناكوةفصلا كلت ىلعنيقسب مل 280م ردح ءايا نئاذيال )سوهيلع هللا ىلص ١
 نوم اريخ فاصوالاهذهب

 0 تاس

 (تاتناق) تاصاخم تا رم

 مايقلا وهت وئقلاف تاعيطم

 ىف هللاةعاطو هللاةعاطب

 ) تاما ) هلوسر ةعاط

 تامعحاروا بونذلا نم

 هلوسر سما ىلاو هللاىلا

 (تاحناس) هه (تادباع)

 تائاضص وا تارجحاهم

 نال تاس مئاصلل ليقو
 لازيالف هعم دازال حئاسلا
 همعطنام دحنناىلا اكسمم

 هكاسماىف مئاصلا هب هيشف
 تقو هتعااطب ءىجي نا ىلا
 ( اراكب اوتايبث ) هراطفا
 نإ يطاسلا كسسو اكا

 نود راكبالاو تابثلا

 ناتفصامهنال تافصلا راس

 راس فالحب ناتيفانتم
 نادلااس | اي') تافعطلا
 ككرتب_ (كسفن | اوق اونمآ
 تاعاسطلا لعفو ىصاعملا

 ( كلذ: دعب ةككالملاو )

 ةعاطلا ىف ( رك اريخ احاوزا ) ه>وزب ( هلدسنا نكقلطن ا ) بحاو هللا نم ىسعو ( هير ا اكيلع هل

 محا ينص تنب ةنسإ لثم تاعا تاس ) تائاص (تاحتاس ) هلل تادحاوم ( تادباع ) بونذلا نم (تامان ) 1

 نهقلط نا هنا هتردق نع ريخاف نهقلطيال هنا مع دقو نكّتلط نا: لاق هنال نوكلا ٠
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 مكموقو مكسفنا نع اوعفدا ( كسفنا| اوق)
 نا رقلاو مثسو هيلع هللاىلص دمححب ( اونمآ نيذلااهيا اي ) ىسيعما نارمعتنب يم (اراكباو ) نوعرف أمان
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 دقتتال رانلا نم اعون (ةراجحأو سانلا اهدوقو اران ) مكسفنا هب نوذخأت ا مهوذخأت ناب ( كيلهاو )
 ا 000 (ةيئالم) اهلها بيدمتاو اهرساىلي ( ابلغا) فطحلاب نارينلا نق اهزيغادقتبااك ةراجا و ضانلاب الا
 ( هللانوصعإبال ) لاعفالا دادش لاوقالا ظالغوا ةدشو ةظلغ مهءارجاىف (دادش ظالغ)) مهناوعاو رشع ةعسنلا

 - تيصففادل وقك ءماىا هللاسما ام ن وصعيال ىا لدبلا ىلع بصنلا لحم ىف ( مهىما ام ) تعنلا ىلع عفرلاعضوم ىف
 2 .نولقت مهنا ىلو الا ىنعمذا دحاو ىنعمف ناتلملات سلو (نورص ورام نولعشو ) مهىما ان هتوصعب الوا ىرما

 نورعؤي ام نودؤي مهنا ةيناثلا <51 ٠4 رح ىنعمو ؟نورشعلاو نماثلا ءزحلا> اهنومزتلبو هسما وا
 مكسفنا نوكيف اوق واوىلع افطع كواهاو 'ئرقو بيدأتلاو عدنلاب  كيلهاو ف اك 4 3-0
 ارآب 4 ةراجللاو ىاتا اهدوتو ارا نيبطاخلا بئلقت 'ىلع :نيليقلا شفنا | تيدا” هيف نوناوتن
 الع ةينابزلا مهو م سعأ ىلآ الم اهيلع #8 بن ا ريغ داشا امهم دقَس (نوامعت متاكام نورجت ظالغ## ةينابزلا مهو اهسما ىلت 6# ةككالم | ايل وا لنا اخر داقنا انبي دع افريل اهدا مرتك

 7 : 3 : كلذ مهل لاعب ىا ايندلا ف ناقل زك ءالوقأ قلطاداذش قلخلأ طالغوا:لامفالا دادش ل اوقالا ظالغ © دادش || رس ال
 لبقتسياأ © نوص ورام نولعشيو © ىو يف 3 مه صام للان وصعبال ةديدشلا ال رانا مهلوخد 00

 نبذلااهبا اي ## هب نوصعؤيو نودؤيو اهمازتلاو صماوالا لو.ق نع نوعنتمي الوا وامكل رانعال هال | ور دست
 راذتعالا مكعفنيال هنال دنع كلذ مها لاق ىا © نولمحت ماكام نوزمت اما مويلا اورذتعتال اورفك

 نيذلااهما اي مهعفن ال رذعلا وا مهلرذعال هنال راذتعالا نع ىمالاو رانلا مهلوذد اوبوت اونما نيذلااهيا اي ١)

 مصخي. هناذ بئانلا ةفص وهو عصنلاىف ةفلاب ىا # احوصن ةبون هللاىلا اوبوت اونما || ةقداص(احوصن ةبوتةللا ىلا
 مهوقت مهوبداو مهولعو رششلا نع مهو_هناو ريخلاب مهورم ىنيي # مكيلهاو 9 ليقوهللاهمحر شفخالا نع

 اردءانشالادشا هنال تيربكلا ىني 6# ةراكلاو سانلاهدوقو اران 8 كلذب
 ىا « ظالغ  ةينابزلا مهو رانلاةنزخ ىنمي # ةكتالم اهيلع 8 اداقبا عرساو
 ةدحاولا ةعفدلاب مهنم دحاولا عفدي ءايوقا ىنعي  دادش 8 رانلالها ىلع ظاظف

 اذاعصان لسع لاق ةصلاخ
 ليقو عمشلا نم صاخ

 اعلا اناا دلل ينال و ف اكيلع ا رانا ان ىف كقورخوفر ةبوت ىا

 األ كا © ندرؤي اد نولشو إل نم ماه + ما يأ نونا | صنت يرث داو
 «مونلا اورذدتعال اورفك نذلااهبا اي 9 هءادعا نم ماقحنالاو هما وا ديفس ىف ةفار | نيظنلا مهوعدت ىأ

 مهلا مدق دق هنال [ دو رانلان واعي نيح كلذو مويلا اورذتعت ال مهللاَشإ ىا احا ف اً ارواؤلعا

 انآ #9 راثلا لو دا دعب  لوبقم رنغ هنال راذتعالا مهعفش الف راذعالاو راذنالا | ةعزملاو دحلا هلامعتساو

 اهيااي #9 هلوق * باذعلا مكتمزلا ةئيسلا مكلامعا نا ىنني 6 نولمعت متكام نوزج || اهتايضتقم ىلع لمعلا ف
 دوعلا كرنب اهح ام عصتت عصن تاذ ىا © احوصن ةيأوت هللاىلا اوبوت اونما نذلا |||. ىحنو ذامح نوالا مغبو

 6( ىلا ) ارانكلذب مهوقت ريخلا مهوامعو مهوبدا لوش ( اراث ) كئاسنو ؟دالوا و ( مكيلهاو )

 ىعا ) 0 ( راالا ىلع (املع) ارد ءايشالادشا ىو تكلا ةراج راسا سانلا 2( اهطح (اهدوقو)

 ( نولعشو ) رانلا لها باذع نم مهما اهث ( مهيماام هللانوصمبال) ءايوقا (دادش) ءامظع ( ظالغ) ةينابزلا

 لش ال هناف ( مولا اورذتعت ال ) نأ رقلاو مالسلاهيلع دمحم ( اورفك نيذلااها اي نوسمؤي ام ) ةينابزلا ىنعي

 انا رقلاو مالسلاهلعدمجت ( ومآ ئذلا امااي ) ايدلاىف نولودكو 6ن وامعت تتكام نوزجت اما ) مكترذعم

 ناسللاب رافغتسالاو باقلاب مدخلا وهو مكبولق ند اقداص اصلاخ (احوصن ةيون ) بونذلا نم (هللاىلا اوبون)

 ادبا هبلا دوعيال نا ىلع روغلاو ندبلاب عالفالاو



1 
|] 

| 

 م لا 000 "< هب يي "شير" يا“ كا ا ا
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 ا

0 
 اهن اك ةطابخلا ىعو ةحاصنلا ف وا ةغلابم ىزاجما دانسالا ىلع هب تفصو ةبوتلاب هسفن

 ركشلاك عصناا ىنمي ردصم وهو نوثلا مشب ركب ونا ارقو بنذلا قرخام عصتتا
 اوبوتوا احوصن مصتتوا حوصن تاذ هريدقت ثو.ثلاو تاشلاك ةحاصتلاوا روكشلاو
 ىضاملا ىلعءايشا ةتس اهعم لاقف ةبوتلا نع هنع هللاىضر ىلع لئسو مكسفنال احوصن
 ىلع مزعت ناو موصقلا لالحتساو ماظملا درو ةداعالا ضئارفللو ةءادنلا بونذلانم

 ةيصحملا ىف اهتيراك هللاةعاطف كسفن ىبرت ناو دوعنالثا .

 نوكينا ىم نسسحلا لاقو عرضلاى لا نبللا دوعي ال اك بنذلاىلا دوعبال مث بوتب نا

 ناسالا, رفغتس نا ىلكلا لاقو هيلا دوءبال نا ىلع اعمم ىضمام ىلع امذان دنعلا

 مكسفنا اهب نودحتت ةبوت هانعم بيسملا نب ديعس لاقو ندبلاب كسميو بلقلاب مدنيو
 ناسللاب رافغتسالا ءايشا ةعبرا اهعمجحب حوصنلا ةبوتلا ىظرقلا بمك نب دم لاقو |
 ناوذالا ئس ةرجاهمو نانجلاب دوعلا كرت راعضاو ناذبالاب عالقالاو ||

| 1 

 قم قلمتت ال ىلاعت هللا نيو دعلا نيب ةيصفملا تناك ناف ريك وأ رس ةشنلا

 اهلعف ىلع مدني نا ىناثلاو ةيصعملا نع علَش نا اهدحا طورش ةنالث اهلف دا |

 تناك ةبوتلاف طورشلا هذه تعا اذاف ادبا اهلا دوعبال نا ىلع مزعي نا ثلاثلاو '

 ىدآ قب قلعت ةيسصعملا تناك ن اف هتبوت عت ملا هنم طرش دقف ناو احوصن |

 تناكن اذ اهبحاص قح نم اربي نا عبارلاو ةمدقتلا ةثالثلا هذه ةعبزا اهطورسشف |
 هسفن ن» هنكم هو# وا فذق دح ناكناو هبحاص ىلا هدر هوو الام ةبضعلا |

 بونذلاعيمج نم ديعلا بوتي نا بحيو اهنم هلسا ةبيغ تناك ناو هوفع بلط وأ
 بهذم اذه هنم بش ملام هيلع ىو بنذلا كلذ نم هتبوت و اهضعب نم بان ناف

 ةبوتلا بوجو ىلع ةمالا عامجاو ةنسلاو باتكلا لئالد ترهاظت دقو ةنسلالها
 سانلااهيا اي ملسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاق لاق ىنزملا راش نبىغالا نع < م

 لاق هنع هللاىضر ةريره ىبا نع 6 خر» ةرم ةئام مويلاف بوتا ىناف هللاىلا اونوت |

 مولاىف هللا بوتاو هللارفغتسال ىنا هللاو لوش محو هيلع هللاىلد هللال وسر تمعن

 هللا ىلصهللال وسر لاق لاق هنعهللاىذر كلامزب سنا نع < ىق ث ةىصنيعيس نه ربك

 ةالف ضراىفولضا دقوءريعب ىلع طقس ؟دحا نم نمؤملا هدبع ةبوتبحرفاهلل ل” وهيلع

 ىتح ليالاءىسم بوتيل راهلابودي طسيو راهنلاءىسم بوتيللبللاب هدي طسسب هللانا

 ثيدح لاقو ىذمرتلا هجحرخا ىغرغي ملام دمعلاةبوت لش هللانا لاق ملسو هيلع

 مر

 خوصتلاةيوتلا ذاعمو ٍبمك نب ىباو باطلا نب رمع لاق' هنأت ىذلا بنذلاىلا

 تاذ ىا ردصم وهو

 احوصن ع<تن و | حوصن

 رانا رة او
 ال مث بوتب نا حوصنلا

 ثا لا مدل ىلا دوه

 نءوعرضلاىف ناللادوعي
 لكلب هد

 نع بوتي نا ريثلا نم
 نعو هيف دومإمث بنذلا
 هنع هللا وذر سابع نا

 ناسللاب رافغتسالاىه

 عالقالاو نانجلاب مدنلاو



 4 اليو ىس ؛ ةباجالا نم كومملا ةداع هب ترجم ىلغ اذه ( مكت ايس مكنع رفكينا مكبر ىسغ ) ناكرالاب
 ١ [| تدي (موي) بصنو ( راهنالااهت< نم ىرج تانج مكلخديو ) تبلاو عطقلا مقوم مهنم كلذ عوقوو

 ا! (ىبب) ًادتم ( مهرون) رفكلا لها نم هللامهازخا نمب ضيرعت هيف ( هعم اونمآ نيذلاو ىنلا هللا ىزخيال )

 ,() نيقفانملا رون ًافطنا اذا كلذ نولوَش («انرون ١ بال ممتا ابر نولوقي ) ريخلا عضوم ىف © مهناميأبو مهيديا نيب
 عرار انلا ادق 00 كلا رات يتاهإا بق 0 لك ىلع ٠ كنا 1

 ةحاحملاو لاتقلا نم هب

 مهح مهاوأمو ) ناسللاب

 هللاب رض ريصملا سْنبو
 تارما اورفكن يذلا الثم
 اتناك طول تأ ماو حون
 انداسع نه ندع 3-6

 نيحلاص

 ىبعو ( مكبر ىسع )

 سن بجحاو هللا نم

 رففينا ( مكن ايس مكنع
 ةبولاب مكبونذ مكلا
 ةرخ الاف (ىكلخديو )

 ىرجن ) نيتاسب (تانج )
 اهرجش تحن نم( اهتحن نم
 ( راهنالا ) اهنكاسمو

 لسعلاو ءاملاورْجْلا راهنا

 موي وهو ( موي ) نبللاو
 (ىبنلا هللا ىزخميال) ةمايقلا

 لوس رافكلا ىزخم اك

 نيذلاو )ىنلاهللا بذعيال

 بالمال ( ه1
 ىبا لثم هب اوئمآ نئذلا

 | 0 تانج مكلخديو مكت ايس مكنع رفكينا مكبر ىسع 1

 | م0١11 8 1 كتر رفكي نا كير ىسع #9 ىلاصت هلوقو * نسح |

 .(]|| بجوم ريغ,ةبوتلاو لضفتالاب اراعشاو كولملا ةداع ىلع ايرح عاالا ةفيصب ركذ
 ]| مكلخديل فرظ © ىنلا هلل ىرخال وب. 98 ءاحرو ف وح نيبزوكينا ىيندسلاناو

 [|| اضيرعتو مهل اداححا مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىلع فطع 6 هعماونما نيذلاو
 ! ماضل ىا © مهناعابو مهيدي انيب سي مهرون #8 هربخ ادتبم لبقو مهاواثنإ
 ||| "ىثلكلع كنا انت رفغاو انرون انل انلممتا انبر لف نيقفانلا رون "ىئط اذا # نواوهب ©
 "ده ىبنلااهياأي 9 الضفتهمامتا نولابسف مهلامعابسح هراوناتوافتت ليقو#ر يدق
 | أ ةةوعحلالمعتساو © مهيلع ظلغاو ف ةبحاب 6 نيتفانلاو 8 فيسلاب © رافكلا
 | مهاوأم وا منهج 6 ريصلا سئبو منهج مهيوأمو 3 هادم قفرلا غلبذا م هدهاجت ايف

 مهناىف مهلاح هللالثم # طولت |سماو حونت ايما 0
 أ نينمؤملاو مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا نيبو مهنيب امب نوباحي الو مهرفكب نوبقاعي

 | حوت ميظعت هب ديدي © نيطاط انداعنم نيدبع تحن 0 امهلاحم ةسنلانم

 مكلخديو 8 هيلع ابوجوال امركتو الضفت كلذو ةبوتلا لوبق ىف هدابعل ىلاعت هللا نم
 أ ال ىا 6# هعم اونمآ نيذلاو ىنلا هللا ىزخمال موي راهنالا اهتحن نم ىرجت تانج

 | طارصلا ىلع ىنعي 6# مهناماب و مهيدبا نيب ىبسب مهروب 8 رانلالوخدب مهب
 ىلع كنا انلرفغاو انرون انل ما 8# نيتفامملارون ًافطنا اذا ىنعي © انمر 5 1
 سنبو منهج الارابو هيلع ظاغاو نيتفاتلاو رافكل ادهاح ىنلااهيااي ريدق ىش لك

 الاحو ابسش نيب ىا . الثم هللا ب رض 9 ىلاعت هلوق * هريسفت مدقت 86 ريصملا

 || ةلعاو اهعساو * طواتأماو 8 ةلعاو اهمساو * حونتأما اورفك نيذلل
 | طولو حون اهو #نيحلاصاندابع نمنيدبعتحن اتناك #9 ةهلاو و ةعلاو امهمسا لبقو

 (امهيلع ) بهذامدعب (!نولوش مهنامأيو ) طارصلا ىلع(مهيديانيب ) ىضي (ىعسي مهرون ) هبااو ركب
 1 نارفغلاو 0 )ع ءىش لك ىلعكنا ) انبونذ ( الر فغاوانرون ) طارصلا ىلع (انل متا انير) نيقفانملا رون

 ا رجزلب ناسللاب ةسسدملا لها !قفانم ( نيقفنلاو) اول هد- فيسلاب ةكم رافك ( رافكلا دهاح ىنلااهياي ريدق )
 سنو مهج) رافكلاو نيقئانملا ريصم (مهاوأمو) لعفلاول وقلابنيقرفلا الك ىلع هدشاو( مهيلع ظلغاو )د.نعولاو

 لاقف طول ةارماو حون: ا ملسو هيلع هللا بصأ بنل امهعاذبال ْ|ةصفحو ةشئاعأ فوخ#مل مج هيلا اوراص(اريصملا

 ش تأرماو ) ةلهاو ( حونت أما ) نيت رفاكلا نيت ًارملاب ( اورف كك نيذلل ) ةفص ( الثم )هللا نيب ( هللا برض )
 نيلسرم ( نيملاص اندابع نم نيديع تحت اتناك) ةلعاو ( طوا



 نوبقاعي مهلا ىف رافكلا لاح لجو نع هللالثم ( نيلخادلاعم رانلاالخداليقو أيش للام امهنع اينغير اهاتناف ٠
 ةرهاصملاو بسنلا نم مهنبو مهذب ناك اممهل مهل وادع عم 7 مهعفنسال و ةابنا# الب نينبؤمل اا مهرفك ىلع ٠

 اًمقفاثامل طول ةاسصاوحون (مرغ روش ة اسما لاح مالاحب ايدنرفاكلا هي هس ءا/ وح هل ل ىذلا نمّؤلاناكناو ْ

 رف # اعيش هللا نم امهنع اينغي لف 9 قافنلاب # اهاتنات © .مالسلا امهلع طولو ١
 ةمايقلامويوا امهتوم دنع امهل ىا 6 لبقو 8 ام ءانغا جاوزلا قب امهنع نايبنلا نغي

 مهنيب ةلصوال نيذلا ةرفكلا نم نيلخادلارئاس عم © نيلخادلاعم رانلاالخدا 9 |
 مهلاح هش نوع رفت أ صااونمآ نيذللالثم للاب رضو ) مالسلا مهيلعءايننالا نيبو ]|

 تن اهناعم هللادنع اهتازئمو اهنع هللاىضر ةيسآ لاح مهرضتالنرفاكلاةلصونا ىف ا

 كذنع ىلزا بر 8 .فوذحلا لثمأل فرظ 5 تلاقذا 1 هللا ءادعا ىدعا تحن | ْ

 لاق © اماتناخن 9» مظعتو فيرمشت ةفاضا اندابع نم هلوقو دابا وا أ
 ىلع اتناك امهنا امهتنانخ تناك اناو طق ى عا تغنام امهنع هللاىضر سابع نبا أ

 هب تريخا دحا هب نما اذاو نونجم هنا سانال لوش ف : أسما تناكو امهنسد ريغ |[

 هب لزت اذا هفايضا ىلع اهموق لدن تناك اهناف طول ةأىما اماو اهموق نم ةرباجلا |

 ليقوكلذب اهموق م اعتل تنخد راهتلاب فيض هب لزت اذاو رانلات دق وا لدللا فض

 امفدي مل ىا * أبش للام امهنع اينغي ملف ف نامالا [رهظاو قاقتا 11 امهنازأ]
 اذهو # نيلخادلاعم رانلاالخدا لبقو 9 هللاباذع امهتوين عم امهيتأرما نع أ
 هريغ ةعاط ىصاعلا عفنسال هناو ءاسنلانم تاحاصلاو نيماصلل ىلاعت ل

 00 كايا مهني ةلصتم ةبارقلا 0 هريغ ةيصعم م ا 0

0 

 نه ةيالاهذهب عطقف أيش امه اما نع نالوسرا ناذه نغي مل اهاتناخ 1

 ةشئاع نينمؤملا اب ضيرعت لثملا اذه ىفو هريغ حالص ىلع لكتيو ةيصعملا بكتري
 هدشاو هحو ظلغا ىلع امهل ربذحنو امهنم طرفامو ةصفحو

 رضنال رفاكلاب ملسملاةلصو ناو اعيطم ناكاذا هرضنال ريغلاةمصعم نا نمضتس نضل:

 ةسآ ىنعي ©« نوعرف تارما اونما نيذلل الثم هللابرضو # ىلاعت لاقف نمؤملا ||
 نيت الف نوعزرف ةأما هب تنم ةردسلا ىسوم بلغ امل نورسفملالاق محارم تْنب ||

 نذعت تناكف سعلا ىف اهاقلاو دانواةعبراب اهيلحرو اهدي دتوا اهمالسا نوعرفل' |
 ىف اب كدنع ىلنابر تلاقذا 9 ةككالملا اهتلظا اهنع اوفرصنا اذاذ سعثلاو |

 ةيظع جرزصل ىما نو_عءرف نا لبقو ةخلاىف اهب نع اهل هللا فككف © ةنجلا

 الثم برض مث *

 ءاشفاب نيلوسرلا اناخو

 نالوسرلا نغي مثاهرارسا
 0 الرلا نع ىا ( امهنعا
 امهنيبو امهنب ام قح
 نم ام ءانغا جاوزلا نم

 دنءامهل ليقو هللاباذع

 ةتاكعلاموناوا امهتوم
 تاك عم رااالخدا

 ةلصو ال نيذلا نيلخادلا
 عموا ءايدنالا نيبو مهني

 امكناوخا نم اهيلخاد

 طول موقو حون موقنه
 نيذلل الثم هللابرضو )
 ) نوع فت اجا او

 محام تنب ةيسسأ ىف
 اهذعف ىسومب تنما

 ةعبرالا داتوالاب نوعرف

 بذعت ىهو ( تلاقذا)

 ىفاتيب كدنع ىلنبابر م(

 تدارا اهناكف ( ةنجلا

 ىلاعت هنال ةيلاعلا ةجردلا

 اماتنلاف ( امهاتنا )

 ناخالا انرهظاو نيدلاىف

 قاقنلا ا رتساوأ ناسسللاب

 و وهلا. انوخ ملو باقلاب

 طق ىن ةأسما رجفت مل هنال
 : ( رانلا الخ دا ليقو ) اهر 321 4 امهيجوز حالص ( ايش ) هللاباذع ن نم ( هللانم ) امهعفنس مل( ابار

 نا رم تشب ميمو محا متن ةيسآ نوعرف ةأ ماب ناسحالاو ةبونلا ىلءامهتح مث رانلاىف ( نيلخادلاعم ) ةرخ الافآ

 محا نم تنبةيسآ (نوعرف تأ 2( نيلسم نانا ساب ) اودع نيذلل) ةفص هللانيب ( الثم هللا برضو) لاقف

 نوعرف تاذع ىلع نوه ىلا ( ةلاىف اس كدنع ىلنبا بر ) اهل نوعرف باذلع ىف ( تلاقذا (

 ا



000 
 / ا 7

 .ةلمع نما اصوصخو ةثلا نوغرف سفن نموا نوعرف لمع نم ىا ( هلمعو نوعرف نه ىحتو) كدنع اهلوش

 ةذاعتسالا ناىلع ليلد هيفو مهلكطبقلا نم ( نيملاظلا موقلانم ىتو ) مرج ريغب بيذعتلاو مللاو رفكلاوهو
 ١" تنصحا ىتلا نارمع تنبا ميمو ) نيملاصلا ريس نم لزاونلاو نحلادنع هنم صالخلا ةلئسمو هيلا ءاجتلالاو هللا
 (ايرتاملك,تقدصو )ان ةقواخلا ( انحورنم )جرفلا ىف ( هيف ) انيما,ليربج خنق ( انيفنف )لاحرلا نم( اهجرف
 ىنعي صفح و ىرصب( ه,دكو ) < 78 ر- هريغو سردا ؟نورشعلاو نماثلاءزيا# ىلعاهلزنا ىتلاهفعل ىا

 ”ىسلا هلمعو ةثينلا هسفن نه *6 هلمعو نوعرف نه ىنجنو 9 نيبرقملا تاجرد تكذل) توا /اينكلا
 تنبا ميرمو وف ملا ىف هل نيعباتلا طبقلا نم © نيملاظلا موقلا نم ىو وها || ناك اانمل «ةيتاببقلا نم
 45 اهجرف تنصحا'ىتلا 8 لما راللة لت نوعرف اما ىلع فطع © نارمع | تنقنملعشت ةفصتونقلا

 نم 98 لجلا وأ ممعىف ىا اهيف ئرقو اهجرف ىف * هيف انخضنف و لجرلا نم (] ءروكَذ بلغ نيليبقلانم
 ةلزتما هفحصن © اهبر :تاملكب تقدصو # ىلدا طسوتالبءانقلخ حور نم © انحور | ضيعبتل نمو هنانا ىلع
 | لديو ةلزأملابتكلا سنج وا ظوفحملاحوالا فيتكامو © تكور ةايناىلاىحواامب وا أ ءادتبال نوكينا زوجيو

 ٠ ليجنالاو ىسعل ىأ هءاتكو هللا ةملكب ”ىرقو عمجاب صقحو نيب رصبلا ةءارق هيلع نم تدلو اهنا ىلع ةياغلا

 || بيلغتلل ريكذتلاو ةعاطلا ىلع نيبظاوملا دادع نم © نيتناقلا نم تناكو || اي
 1 تن 4

 أ مهلمح نه تدع ىتح نيلماكلا لاحرلا ةعاط نع رصقتن مل اهتعاطزا راعشالاو || © 3
2 : -| 

 أ 0 ١ ريوس || نينمؤلا لاح لثمو مالسلا || لاجرلانم لك مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلانع © ةيئادتنا نم نوكتف مهلسن نم وا كل اول
 أ محاتم تنب ةيسآ عبرا الا ءاسنلا نم لمكب ملو ري : :
 | 1 ْ 0 دسأا ال نب رفاكلا ةلصو نا ىف

 أ را 0 0 تلاق 3 2 5 ايش صقنت الو محرمذت ا ا 1 هللا و اني هادنع ل ٠ تلاق ةرؤصلاب اهوا لل جلت | 1

 أ ملو هيف حورال دسج ىلع ةرخمتلا تيقلاف اهحور تعزتناو ءاضيب ةردنم ةنخلا ف هللادنع مهافلزو مهباوث نم
 ظ ىنجنو  اهبف برششتو لكأت ىهف ةنملاىلا نوعرف ةارما هللاعفر ليقو املا دحت | نوعرف ةأارما لاح
 ن٠ ىجنو #3 هعاجج ىنيي هلمع سابع نبا لاقو هكرشو ىنعي * هلمعو نوعرف نم |[ اهنوكمم هللادنع اهتلزنمو
 ||| * اهجرف تنصحا ىتلا نارمعتننبا ميمو #9 نيرفاكلا ىنعي * نيملاظلاموقلا ١ طاءانطارإ ىفعلا ةحلاو
 | كلذاو اهع رد بيج ىف ىا * هيف انخفنف  ةفيفملاةنصلاو شحاوفلا نع ىا (| امو نارمع ةنبا ميرمو
 تقدصو # هتلاةفانو هللا تدك فيرسشتو كلمت ةفاضا *# انحور نم © ةيانكلاركذ | ايندلا ةمارك نم تدنؤا

 | ايبا ىلع ةلزنلا تاملكب هدابعل هللا اهعرش ىتلا عئارسشلا ىنعي * اهبر تاملكب || ءافطصالاو ةرخالاو
 | ةالصلامهيلع ىسيعو دوادو ىمومو ميهاربا ىلع ةلزنلابتكلا ىنمي © هبتكو 9 | نا عم نيملاعلا ءاسن ىلع

 مهو نيعيطملا ىا نيتناقلا موقلانم تناك ىندي © نيتناقلان م تناكو 9 ماللاو | ىطفوارافكاوناكاهموق
 كلام نب سنا نع © هلل ةعاطو حالص تيب لها اوناك مهنال اهتريسشعو اهطهر | ع. و. مد

 ميم نيملاعلا ءاسن نه كبسح مثسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق هتع هللاىضر

0 

 ( نو_عرف نم ىحتو )

 ْ (هلمو) نوعرف نيدنم
 ( ةنبا ) 2 اهصالخاو اهناميا عم اهجوز رفكاهرضي مث نيرفاكلا ( نيلاظلا موقلانم ىجتو ) هباذع

 هيف انت ) شحاوفلا نم اهعرد بيج ىنعي اهحرف تظفح ( اهجرف تنصح !ىتلا نارمع تنبا ميصو)
 اما ليربج اهللاق امب ( اهبر تاملكب تقدصو) ىسيعن تلمح انرماب ابصيق بج ىف ليربج تف ( انحور نم

 / اهبر تاملكب لابو بتكلا رئاسو ليجنالاو ةاروتلاهتكبو (هيتكو) ايكز امالسغ كل بيل ك.رلوسرانا
 نيعبطملا نم (نيتئأقنانم تناكو ) لبجنالا هباتكبو اقواخم راصف نك هللانم ةملكب نوكي نا ميم نإ ىسعب
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 لضفو دمحم تنب ةمطافو دايو تن ةحندخو نارمع تنب منع نوعرف ةارما /

 .ةالصلاهيلعهنعو# ماعطلا راس ىلع ديرؤللا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع

 هللاءانا ميرحتاةروس ارقنم مالسلاو

 احوصن ةبوت

|| 

 نوعرف ةارما ةيساو دمحم تنب ةمطافو ديو> تب ةيدخو نارمت ةمبا ]|

 ع تيدح لاقو ىذمرتلا هحرذا

 هدارع رع هللاو ١

١ 

 ىاب ضب رعت نيل ثلا نبذه
 ىف نيتروك ذملا نينمؤملا
 امهتمطرفاموةروسلالوا

 هللا ل وسر ىلع مهاظتلا ند

 ههرك اع مثسو هيلعةللا ىلص

 ظاغا ىلع امهل ريذحنو

 ند نا ىلا ةراشاو هحو

 صالخالاىفان وكيناامهقح

 ال ناو نيتنمؤملا نيتاهك
 احوز امهنا ىلع الكتب

 ملسوهيلعةللا ىلصهللا ل وسر

 لاق و ءاخرلاو ةدشلا ف

 مظاعتو ىلاعت
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 ىهو ةيكم كلملاةروس ف

 ىمست و ةبآ نوثالث
 ىتت اهنال ةيجتلاو ةيقاولا
 ربتلا باذع نم اهئراق

 اهأرق نم اعوفرم ءاجو

 ا حسم حجل تح و سو حو جس وس 11 | نكمل( 20 : 3 ع 7 ده« © نك «بيطاو رثكا ةليل ىف

 . نهج كج رم انا اس مظاعتو ىلاعت ( كرابن )
 ىذلا)نيق وللا تافص نع

 هفرصّس ىا ( كلملاودس

 لك ىلع ءاليتسالاو كلملا
 كلملا كلام وهو دوجوم

 هعزنيو ءاشب نم هِسْؤِي
 .لك ىلع وهو ) ءاشي نمي
 وا تارودقملا ند ) ع

 ما-ةتلالاو ماعنالا نم
 لامكلا ىلع ردات( ريدق)
 ىذلا )

 نورشعلاو عساتلاءزملا 1 1

 د كر ادإ بزب ع
 أ ىلع وهو # اهلك روءالاف فرصتلا هتردق ةيضشب © كللاهديب ىذلاكرابت #
 0 ىذلا 99 ردق ءانسشي ام لك ىلع # ريدق ”ىَع لك

 |( ةلك نونالثو ةئامثالثو با نوثالث ىهوةبكم كاملاةروس ريسفن © ةيكم اهلكى هو كلملا اهيف

 اهتالكو نوثالث اهتانآ
 نوثالثو س محو ةئامالث

 ةئامتالثو فلا اهفورحو

 © رسدع ةثالثو
 «ميحرلا نمحر لا هللا مسب )

 سابع نبا نع هدائسابو
 ( كراش ) ىلاعت هلوقىف

 ىلاعت لاو ةكربوذ لوم

 » افرح رشعةثالثو ةئامتالثوفلاو 0

 | نه نا لاق ملسو هيلع هللاىلس هللا لو_سر نا هنع ىلاعت هللاىضر ةربره ىبا نع

 | كلل 3 ىلا رايت ىو هل رنغ ىتح لجرل تمفش ةيآ نونالث ةدوس نا رقلا
 نع * اهبحاصل عفشت هيفو هو# دواد ىنالو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاهجرذا أ

 ريق ىلع «ءابخ مثحو هيلع هللاىلص هللالو سر باتا ضعب برمض لاق سابع نبا
 لس ىلا لاق اه ىتح كللاةروس ارض ناسنا ريق وه اذاف ريق هلا بسسحال وهو

 بق هنا بسحاالاناو ناسنا ربق ىلع نابخ تبرض هللالوسراي لاقف ممسو هيلع هلا
 || ةعناملاه سو هيلع هللاىلص ىبللالاقف اهقخىتح كلملاةروس اره ناسنا ربق وه اذاف | 50

 بيرض ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرخا ربقلا باذع نم هيجنأ ةيجتلا م | 0 0
 7 و3 5

 رحت اطملللا و ىهنلاو مالا هل ىا # كلملاءهدس ىذلاكرارت ## لج و نع هلوق © .] لجنئازخمو لذلاو زملا ل محلا نعراهطامسإ زج كن“ هل
 ىذلا ## تانكمملانم ىا 8 ريدق 'ىث لكى لع وهو # ءاشي نم.لذبو ءاشي نم 0ك لك رح )

 6 قلخ ) | ىذلا ريدق ) لذلاو زعلانم

 ا
 ا



 ( كلملاةروس ) مكب هلع ىل_عال 2801 ز»- لمع ىلع ميزان مكنم نوكيشلا |

 هلوقلتوملا مدقو هرذق اهسح [هلازا و ةايطاد واوا اهردق « ةولاو توملاقاخ ||
 ربتحلا ةلماعم مكلماعيل 46 كوابل لمعلا نسح ىلا ىعدا هنالو كابحاف انما متنكو ١

 نسحااعوفىم ءاجو هصلخاو'هبوصا © المع نسحا مكيا 9 نوفلكملا اهيا فيلكتلاب ١
 ىولبلا لعفلايلاث لوعفملا عقومةعقاوةلمح,هتعاط ىف عرساو هللا مراح نع عرواو القع ]|
 اهنعلعفلا قلعيالفاربخ ةلإعا عوقوهب لخيهنال قيلعتلا باب نءاذه سلو ملعلا ىنممنمضتملا ||

 لمملاءاسا نءهزججبال ىذلابلاغلا «زبزملاوهوإ# نيلوءفملا عقوم تمقواذاامفالخ |
 ضعب قوفاهضعب ةقباطم © اقابط تاومس عبس قاخ ىذلا 8 مهنمباتنا © روففلا# ||

 املا لانج مدل ىف .هتاتحو' ناتسنألا توم دارا لق « ولا سرا
 رهق ىلا برقا هنال ثول مدق امئاَو ءاقبو ءازجن راد ةرخ آلا لمحو ءانقو ةايح زاد |
 قوما مكح ىف ءادتبالا ف! تناك ءايشالا نال كلذو مدقا هال همدق لق و ناسنالا ||
 قلخ سابع نبا لاقو ةايلااهيلع تارط مث كلذ وحنو ةقلعلاو ةفطنلاو بارتلاك |
 ةايلطا تقلخو تامالائش هحير دحن الو 'ئشب ريال ما شبك ةروص ىلع تول |

 دحن الو يش نال اهتوكر ءاشالاو ليرتج ناك ىلا و اعط 00300 0
 را لجمااىف اهاقلاف اهرثا نم ةضبق ىرماسلاذخا ىتلاهو ىح الا ءوث اهحيد |
 لاوز نع ةرابع توللال قو ةايحلل ةداضم ةيدو>و ةفص توللانا لبقو ىحو |

 دوجو عم ةساسحلا ةوقلاىهو ةايجلا هدضو دسجلانعأحو رلاةنإاو ةيئاودَطإ !ءول ظ

 نيب لصافلا هنال ةمعن توملانا لّقو اناويح ناوملا ىمعس هيو دسخلاىف حوزلا |

 اهالول ذا ةمعن اضيا ةايْلاو رارقلارادىف ةازاحلا لاحو رادلاهذهىف فرلكتلا لاح

 ايف مريتتعل ىا 4 موال #9 ةرخ الاف باوثلا هيلا لصي ملو ايندلا ف دحا معنتي مل
 المع ندحا اعوفرم رمعنبا نعىور «المع نسحا مكبآ 99 توملاىلا ةايحلا نيب
 ضايع نب ليضفلا لاقو هتعاسط ف عرمساو هللا مراح نع عرواو القع نسحا

 اباوص اضلاخ نوكي ىتح لش ال لمعلا اضيا لاقو هيوضاو هصلخا المع نسحا

 وهو # ايثدلاف دهزا مكب ليقو ةنسلا ىلع ناك اذا باوصلاو هلل ناك اذا صلاخلاف
 ”نع عجرو هيلا بات نا ىا © روفقلا #9 ءاصع'نم مقتنملا بلاغلا ىا © ؤزعلا
 _قبط ىلع اقبط ىنعي © اقابط تاومس عبس قاخ ىذا 9 ىلاعت هلوق * هلئاسا

 ( عوايل ) نوفلكملا اهيا مكئايحو مكتوم قلخ ىنملاو همادعاو ححصملاكلذ داجتا ةايخلاو توملاقلخ ىنممو |
 ملع ام مكنم رهظيف بيبطالوليلعب ىتال ىتلا ةايملاو ريسالاو ريمالاوي ىذلاتوملانيب ايف هيهنو ا ءسمإ مكتتتحتلا |

 هريسخو 0 ) مكبا 2(

 ىا ( الع نسحا 0

 صلاخلاف هبوصاو هصلخا

 باوصلاوهللاه>ولنوكينا
 دارملاوةنسلا ىلع نوكينا
 ىلا ةايحلا ؟اطعا هنا
 لمعلا ىلع اهب نورده

 ىذلا توملاوكيلع طلسو
 رايتخا ىلا مكيعاد وه

 جبقلا ىلع نبحلا لمعلا

 ءازحلاو ثعبلاالا هءارو ف

 تواامدقو هئم دنال ىذلا

 سانااىوقانال ةايؤا ىلع

 انو لعمل اعاد

 هنال مدقفهينيع نيب هنوم

 هل قوسملا ىلا مجرب اه
 توملامدق املو مها هي الا

 رهقلا ةفص | وه ىذلا

 را ىه ىتلا ةاحلا ىلع

 رهقلا ةفص مدق فاطللا

 هلوش فاطالاةقسص ىلع

 ءاسا نم هجن ال ىذلا
 روتسلا ( روفغلا ) لمعلا

 لها هةسم نمامال ىذلا

 ىذلا ) لازلاو ةءاسالا

 ) اقابط تاومسعيسقاخ

 تامالاىح ”ىش ىلع أطيالو ئث هحير مشيالو 'ئثاىلع رمالو(س ٠*5 اخ واق) عما شيكهبش ( توملا 0-6
 اهرئا نءحرطيالو ئثىلع أطتالو ؛ئىثاهحير مشي الو ؛ىثىلع رمالىتا ءاقلب سرف,هبشةابحلا قلخو ( ةويشلاو)'

 ةفطنلا ىنيتوملا قلخ اشو ءايننالا مكر رصيلادم اهوطخراملا قوفو لغبلا نود ةباد ىهو ىجالا ىش ىلع
 ( المعنسحأ مكب أ )توللاو ةايخلا نيب كيتا ( مكوابيا )رخؤمو مدقم توملاوةالاقاخ لاق وةيسفلاىنب ةاحلاو

 ( اقاطتاومس عبس قاخ ىذلا ( هبنمأ و بان نا( روفغلا) هب نمؤيال نمل ةمقثلاب ) زيزعلا وهو ) المع صلخا ١

 د



 اى (!١ ده هر ان ناو ا ا
78 0 

 يل ىلا 1 2 6

 قابط تاذ ىلعوا ردصلاب فصو اذهو قبط ىلع اننقبط اهفصخاذا لعتلاقباطنم ضعب قوف اهضعب ةقبطم
 | لكلوا لوسرلل «نةرلاقاخىف ىرتام) ىف باطخلاو لامجو لمك قبط عمج ليقو اقابط تقبوط ىلعوا
 ٍ |نعو بارطضاو فالتخا نه ىا دهعتلاو دهاعتلاك دحاو نءانلاىنعمو ىلعو ةزمحتوت ( توافنن.) بطاخم

 | ”اقابطل ةقص ةلجا هذهو هئعالب الو اضع توش ءىثلا ضع ناك بسانتلامدع توافتلا ةقيقحو ببعن٠ ىدسلا

 || ريشلامضوم نمحرلا قاخ عضوف 0814 ر2- توات ؟نورمشعلاوعساتلاءزجلا نم نهيف ىرتام اهلصاو

 تاذوا اقاط تقوطوا ه فدو قبط ىلع اقبط اهتفصخ اذا لعنلا تّباط ردصم ىلعاهيبشاو ع قش اظن
 نمحرلاق اخف ىرتام # باحرو ةبحرك ةقبطوا لابجو لك قبط عمج قابط تواهلاّل م نيكالستنيس

 هناو نمحر لا قلخ هباوهو :
 | دهعتلاو دهاعتلاك دحاو اهاتعمو توف ن٠ ىناسكلاو ةزح ًارقو © توات نم
 ضعب هنع تاذ نيتوافتملا نه الك ن اذ تونفلا نم بساتتلا مدعو فالتخالا وهو

 ميظعتلل ريمضلا عضو» نمحرلا قلخ ا#هيف عضو عبسل ةيناث ةفص ةلمثجاو رح الافاب
 ا-يعادبا ىف ناو اللضفتو ةمحر ةرهالا هنردقب كلذ لثم قاخي ىلاعت هناب راعشالاو

  هلوةوبطاخم لكلوا ماسو هيلع هللاىلص لوسرال اهيف باطخلاو ىصحمال ةليلج امعن
 ١  9ترظن دق ىا بيستلا ىنمم ىلع هب قلعتم © روطفنم ىرت له رصبلاعجداف |

 0 اهسان نم هب ثريا ام نياعتل اهبف المأتم .ىرخا ةيعاهيلا رظناف ارائم اهيلا |

 أ هقش اذا هرطفنم للخلا دارملاو قوقشلا روطفلاو اهلىتشام اهعامجمساو اهتماقتساو

 | ةينثئلاب دارملاو للخلا دايترا ىف نيبرخا نيتعجر ىا © نيتركرصبلاعجرا مث
 كيلا باقتي © هلوقب سمالاباجا كلذلو كيدعسو كيبلفاك ريثكتلاو ريركتلا
 | «ريسح وهو# راغصلاب ادرطهنع درط هناك بولطملا ةباصانع اديعب © اًمساخرسهبلا |
 | تاوعسلا برقا «ايندلا ءاهسلا انبز دقلو  ةعجارملاةرثكو ةدواعملا لوطنه ليلك

 لاق ضرالا ىلع ةبقلاك ايندلاءاعسو ىرذالا ىلع ةيبقم ءاعم لك ضعب قوف اهضعب

 ديدح ةئلاثلاو ءاضِيس ةصصرم ةيناثلاو فوفكم جوم ايندلاءاّمس رابحالا مك

 أ ىذلا وه هيردق يهاب

 ] قلخلا كلذ لثم قلخ

 ( رصبلا عجراف )بسانتملا

 مصي ىتي ,اعسلاىلا هدر
 ةئماعملاب هتريخا ام كدنع

 هيف ةيبش كمم قيتالف
 ) روطف نم ىرت له )

 || عمج قوقشو عودص

 عجرامث ) قشااوهورطف

 رظنلاررك( نيتركر صبلا

 عسم نيترك ىا نيتىم
 ىوس لبقو ىلوالا

 ثالث -ن وكق ىلوألا

 0 5 : ع 3 اصققالادرب 0 ترا

 000 9 |1 نهد ةسداسلاو ةضف ةسماخلاو ساحب لاقوأ رفبم ةعبارلاو | 00
 5 هن دارا لب :ناتىم ىلسع

 نم نك را قل ىف ىرتام 89 زون نم راح ةعبسلا بج اىلا ةعبابسلاءاعسلانيبامو | 2

 الو افالتخا الو اجاحوعا نمحرلاقاخ امم ؛ئىثىف مدآ نبا اي ىرتام ىا « توافت 00 0

 0000000 001 ياك رسل عج رق ط ةوتسم ةميغتسم نوتلخ لياضقات || ىلإ اء اع ادي
 | ةرم سابع نبا لاق * نيترك رصبلاعجرامث  عودصو قوقش ىا «روطف نم || 0 5 لإ
 | ىا 6 اتساخ رصبلا ز# عجريف © كيلا 8 فرصتي ىا 4 بلقثي 9 ةيم دعب 0
 | ام كردي مل عطقنم ليلك ىا # ريسح وهو © ىوهي ام رب مل ادعبم اليلذ اىغاص ]ل ند ادع وا هيلز
 ا 1 شوب شرالازم ىبرقلا ىإ < ايدل ءاهسلاانسز قلو #ف بلط ]3 0000 2
 رصيبلا نم لاح وهو

 (عيئاصمبإ) مكتم ايندلاءاعسلا ىا ىبرقلا ( ايندلاءاعلا نيزدقلو ) اللخ اهبف رتل و ىعم ليلك ( ريسحوهو )

 (توافتن٠ ) تاوعسلا قاخىف (نةحرلا قا>.ىف) دماي (ىرتام) اهفارطا ةقزتلم ةبقلال ثم ضعب ىلع اهضعب ةقطم

 | للخو بوبعو عودصو قوقش نه ( روطق نم ىرتله) ءاعسلاىلارظنلاب رصبلادر (رصبلا عجراف) جاجوءا نم
 | كيلا ) عحرب ( بلقنت ) نيترم (نيترك) ءاعسلاىلا رظنلاب ركش و ءاعملا ىلا رصبلا در ( رصبلا عجرلا مث )

 ' ىلوالا ( ايندلا ءاوسلا انيز دقلو ) عطقنم ليلكىع (ريسحوهو) أيش ىرتنالبق اليلذ !مغاص (« ائساخ رصبلا



 مضهرودو مهدجاسم نوني سانلاو 3 اكلنا اريدك هيلو جئاصملا روب ا ةئشناكاا 2
 اهانلعج و)ةءاضا م كعباصم اهي زاوتالعااصم ىاب ىا عباصمب اهيف متكحا ىتلارادلا فقس انيزدقلو "ليقف عباصملا داش

 ءاععلل ةنيز 0 موجنلاهّللا قلخ ةداتقلاق .تالظلا ىلا روذلا نمكت وج ري نبذلا مكن ادعال ىا ( نيطايشللا .اموجر
 وهو مجرعمج موحرلاوهبدل م اع الام فاكت دقف كلذ ريغ اهيف لو اتْنُم اه ىدتم تامالعو نيطايشال اموجدا

 اهنع لصفنننا نيطايشال 0 اموحر اهنوك ه4 *”16 رين ىنعمو هب_جري ام هب ىعت ردصم

 ادخل يسبق باهش ١ 1 ىو عنيالو اهيف جرسلا لكس لل كحل اكل ا عباصم # ض رالاىلا |
 | ىلا لتقيف دان أ ركتلاو اهلغ اهراهظاب نييزتلا ذا اهقوف تاوعسلاىف ةزوكسم بكاوكلا ضءب نوك

 لوزتال بكاوكلا نال محر ىهو ىرخا ةدئاف اسهل انلعجو * نيطايشال اهوجر !هائلعجو لق مظعتل ١
 ىةراق اهنال اهنك امانع 1| انونظو اموجر اهانلعجو هانعم ليقو اسهنع ةدسملا بهشلا ضاضقناب مكت ا دعا |
 اندتعاو) اهلاح ىلع كلفلا هب محرم هنىعنردصم وهو معقل مر عج موحرلاو نودمجن اهو ىنالا نيطايشل |

 باذع ) نيطايسشلل(مهل )| نيذللوإل ايندلاف بهشلاب قارحالادعب ةر> الاىف  ريمسلاباذع مهلاندتعاو ا[
 دعت 1 الاىف ( ريعسلا || "ىرقو * ريصصملا سنيو مح تاّذع ِ» مهريغو نيطايشلا نو 4 مهل اورفك | 1

 ايئدلافبهشلاب قارحالا || اهيف اوقلا اذا 9 ريعسلاباذعىلع فطعباذعو مهل لع فطعن.ذالزاىلع بصنلاب ١ ١

 ( مهرب اورفكنيذللو ) لدحرملا نايلغ مهب ىلغت © روفت ىهو #9 ريما أ توصك انوص © اقيهش اهل اودخت |
 نه هللب رفكنم لكلو || مهب اهلاغتشا ةدشل ليثتوهو مهيلع ابضغ قرفتت © ظيفلانم نيم داكت فاعل

 باذع) مهريغونيطايشلا أ نا لاقو بكاوكلا مالعا ىهو ةءاضالاىف عباصملاك بكاوكب ىا 5 ج جاسم ا
 نيطايشلا سيل ( مهج ىف اهب ىدتهب تامالعو .اىسال َة ةنز ثالثل مول اهلنا قلخ لدق رون اهل موج ناعأ |

 نفوصتعب :ةوموعالا | «©نيطاشلا اموج و اهانلعجو 04 ىلاعتهلوق وهو نيطاشلل اموجرو رحلاو ىبلا تال
 ( ريصملا سْنبو ) كلذب || بكاوكلا لج تاق ناف ععملانوقرتسسي نيذلا نيطايشلا اهب مجري سابع نإ لاق ||
 اوقلا اذا ) منهج عجرملا || عملا فيكف اهلاوز ىضتقب نيطايسشلل امو>ر اهلعجو اهءاّن ىضتش ءاعحلل ةئيز ا
 اكمهجىف اوحرط ( اهيف !| زوجي لب بكا ركل 2 دكا ناموا مهنا دارملا سيل هنا اولاق تلق نيتلاللا نيتاهنيب [

 راق ف كاملا خرافي || اهلثمو تهشلا حو ةلئشلا كلت نيطابملا لعرتو هلع ف كلا 007 نا 3

 ١
 ا

/ 
1 
0 

 ( اهل اوممس ) ةمظعلا || نيطايشللاندتعاو ىا * مهل اندتعاو 3: اهلاح ىلع هو زاثاند دحوي نيكولا

 اًتوص (اقيهش ) منهل || نبذل و8 ةدقوملارانلاىهو ةر> الاف ىا « ريعسلاباذع # ايندلاف قارت-الادعب |

 هش ريا توصك اركتما || سنا نم للاب رفك نم لكل لب نيطايشلاب اصتخم باذعلا سبل ىا.# مير اورثكا
 عيظفلا كلا ني اهف اوقلا اذا #9 ىلإ ىللاعت لاو 3 كعضو 6 + ريصملا ساب و مح باذع 8 نحو!

 ( وقت نعو.)) قيهشلاب ©« روفتىعو # تاوصالاعقا كلذو راما قيهن ت توصلوا وه # اتيهش اهل'اوممس | ]

 اء لجنرلانايلغ يب عت ليلقلا نطلب ريثكلا ءاكلاراوش ام مهب روفت ليقو لجرملا ىلغك مهب ىلغت ىا

 زق 0ع ذكي ) َّ مهلع اهاظرغت نه 04 طظرفلا ند 9 عطقتن ىا 7 زي داكت أ

 مهب اهنايلغ ةدشل ةراعتسا مهيلع ةظاتفملاك تلم رافكلاىلع ( ظيفلانم ) قرفتت و عطقتلا ىني

 مهضعبو لتش مهضعب و لي مهضعفف اهب نوج ري (نيطايشال) ايمر(اموجر)موجتلأ ىنمي ( اهانلءجو ) موجتلاب ( عباصمب ) و

 (ريصملا سب و منهج باذع م رب اورفك نيذللو )دوقولا(ريعسلاباذع ) ةرخ الاىف نيطايشالا مهلاثدتعاو ) قرح

 ىرشمو سوجلاوىراصالاو دووياا ىنعي اهنولخدب نم متالانم ةما مهجىفاوحرط (اهيفاوقلااذا) منهج هيلا اوراص

 رافكلا ىلع ( ظ.غلا نه )قرفتن ( زيكداكت) ىلغت (روفتو) را اتوصك انوص ( اقيهش) مه (اهل اوءع<)برعلا



 (ريذن مكتأب لا ) مهل اخيوت ةينابزلانم هناوعاو كلام ( اهتنزخ مهلأس) رافكلانم ةعاج ( جوف اهيف ىلا الك)
 حازا ىلاعت هناب رارقاو هللا لدعب مهنم فارتعا ( ريذيانءاج دق ىلب اولاق ) باذعلا اذهنم مكفول لور

 نولوم ام ( ئثنم هللالزئامانلقو ) مهانبذكفىا ( انبذكف ) هيف اومقو ام مهراذنا و .لسرلا ثعبس : مهللع
 اطخ ىفالا متا ام نيرذنملل رافكلا لاقىا ( ريك لالض ىفالا متانا ) كلذريغو ديعوو دعو نم

 اوسيل مهناكراذنالا ىف مهولغل مهورذنم 1*0" ه. فصو (نورشعلا وعساتلاع رحلا) مث رازنالا ىنمب ريذنلاف

 انبذكف ئا 4 ريكل الضو الا متنا *ىثند هللا لزتام انلقو ان. ذكف ريذن انءاجدق مهدارمولوقلاةدارا نع ىلب اولاق كنكانو خاوت وهو باذدعلا اذه مفوخم *« رذن مكناي ىلا ع ا مالك اذه مهلأس إ# ةرفكلا نم ةعاج 4 جوف اهيف ىتلا الك 9 ةينازلاظيغ داري نا زوجيو نوكيذا ذاجو 1 ١
 . ىلا مهتسنفف انغلابو اسر لاسرالاو لازتالا انيفن ىتح بيذكتلا ىف انطرفاو لسرلا اوعم وا كالهلا لالضلاب
 راذنا لها ىلا فاضع ردقم ردصموا ليف هال عما ىنعمي اما ريذنلا لالضلا ىعسلاكهعماي دواس اود
 ' دحاولا بيدك ةماقاوا ييلغتلا ىلع هلاثمالو هلباطخلاو دحاولاوا ةقلابملل هب توعئموا ءادتعالاو ةئيسلا ءازج
 'لوسر انم جوف لك ىلا ءاحدق جاوفالا تلاق ىنعملانا ىلعوا لكلا بيذكت ماقم ىعشو ءادتعاو ةئيس

 ةدارا ىلع 001 ةينايزلا مالك نه باطخلا نوكينا زوجمو مهانللضو مهانيذكف

 اولاقو # هيف نونوكي ىذلا هءاقعوا ايندلاىف هيلع اوناكام لالضلا نوك لوقلا
 نه حالام ىلع اداسقعا شيتفتو ثحب ريغنم ةلمح هلبقتنق لسرلا مالك # ععسن انكول
 انكام #9 نيرصبتسملاركفت هيناعمو همكح ىف ركفتنف 86 لقمنوا# تارجتملاب مهكدص

 وا ناييلا ملع ىف ةلك اشملا

 هوكح مهل لسا مالك
 اذه انل اولاق ىا ةنزغلا

 انكول اولاقو ) هلبقن ماف

 مهعفتبال نيسح 4 مهيلذب اوفرتعاف لف مهلج نمو مهدادعف *# ريعسلا باصا ىف 00 - ١
 رفكلاهب دارملاواردص» لصالاىف هنال عمجتمل بنذلاو ةفرعمنع رارقا فارتعالاو لتع ( لتس وا) قلل
 كلا كك 0 ناجحا ابك ام )' لماك

 ملا ف عيرقتو غوت لاؤس ىني «اهتنزخ مهلأسإ# ةعاجىا جوف اهف ىتلااك 9 أ رانا لها ةلجف ( رسسلا
 | لوسرلل نعي *اناقوانيذكف ريذن انءاحدق ىلب اولاقؤل# عرذني لوسروىا © ريذن مكتأب زادم نا ع 0 3
 مهكلو لسرلا ةثعبب مهللع حازا هنب مهنم فارتعا اذهو *# ئش نم هللالزن ام عجملا هادا ىلع فيلكتلا
 | ناهجو ف ريك لالض ىفالا متا نا  «ىث نم هللا لزن ام اولاقو اوبذك ا ناتمح انهناو لقملاو

 | نوكي نا ل ىئاثلاو لسرال رافكلا لوق ةلج نم هنا رهظالاوهو اهدحا | (هيلذب اوفرتعاف)ناتمزام
 | انكول اولاقو ف ريك لالضف ايندلاف متتكدقل ىنمملاو رافكلل ةئزخلا مالك نم | 1 ىف رك

 | سابع نبا لاق مهنم مهفن ىا © لقمن وا ال# هب اًؤاجام لسرلانم ىا © عمسن ىف حرط (اهيف ىتلأ اك )

 | باححاف انكم ركقتنو رظننو ني نه لقع لقعاو ىب نم عمس عمسن انكول
2 2 . 

 مهلوقو لسرلا مهيبذكتب ىا عملا ىنممف وه *# مهينذب اوفرتعاف 9 ريعسلا | تاكل كو قراسااو ا ل5 لحس د2 ق] معا نعم :ذب اوفرتعاف 5

 (لز)إ انءاحدق ىلب اولاق ) فوخم لوسر ( ريذن مكتايملا ) رانلاةنزخ ىنعي (اهترزخ مهلأس ) رافكلا

 // الوسر انبلا ثعب الو باتكعم ( ئث نم هللا لزنام اتاقو ) لسرلا ( انيذكف ) فوخ لوسر ( ريذن

 ١] تاام مانا ةينابزلا مهل لوقت لاّوهّللب كرشلا ميظع اطخىف (ريكلالضففالا ) ما ام لسرال انلقو ( مت أنا )

 | ىدهلاو قحلا ىلا مسن ( معن انكوا ) ةنرخل ( اولاقو ) هللا كرمشلا مظع اطخفف ريكلالضونالا ايندلاف

 ١ اورقاذ ( مهنذب اوفرتعان) مويلا رانلا ىف دوقولا لها عم (ريعسلا ب اا ىف انك ام) ايثدلاىف قطا ىفيغرتوا (لقءنوا)

 ةعام ( جوف 2 مهح

 دوبلا ىنع رافكلانم



 وتسيل هانعموراهجالاو '

 زاجحيالل بيلغتلاو هتمحر نم مهدعبا ىا اقح هللا مهقحماذ 0 ريعسلا بادحال |ةويسف ال انف وف |

 نوفاخي © بيغلاب مهيد نوشخم نيذلانا 8 ليقثتلاب ئاسكلا ارقوليلعتلاو ةفلامملاو
 وهو مهنع ىناب وا سانلا نيعا نعوا هنع نيِمئناغ وا دعب هونياعي مل مهنع اهناغ هباذع |

 ايندلا ذئاذل هنود رفصت © ريبكر جاو # مهونذل « ةرفغم مهل #9 مهولق |
 ابنع ربعينا لبق رئاعشلا * رودصلا تاذب ميلع هنا هباورهجاوا مكلوة اورساو ظ ||
 ايهسح ءاشالادج وا نم رهلاو رسلا للعمل الا * قلخ نم رعالا 9 ارهيتو يق

 نكسب امو هتفخت ند هظام ىلا هلع لضوتلا# خلا "تفطشا وعر
 لعيل نوكينا ىعدتسي لاخلا هذه ديبقتلاو ةباثلا هذم وهو هقلخ نم هللا ملالا وا ||

 هلوسر اهب هللاربخف ءايشاب مهني اهف نوملكتي اوناك نيكرشملانا ىور ديفيل لوعفم ْ ١

 مكل لعج ىذلاوه #9 مهلهج ىلع هللاهينف دمع هلا ععسي الثل مكلوق اورسا نواوقق ا

 اهيف كواسلا مكل لهسيل ةئيل © الولذ ضرالا |

 لجو نع هلوق * 4 ريعسلاب اال #9 ادعب ىا *# |_ةعسف  ءرش نم هللالزت |
 افوذ هب اوئموذق هورب ملو مهبر نوفاخم ىا * 0 ١

 مهلاسمعا ءازج ىني © ريكار حاو 8 مهبونذل ىا * ةرفغ» مهل 9 هباذنع نم ا

 اوناكنيكرسشملايف تلزن سابع نبا لاق # هب اورهجاوا مكلوق اورساو ف ةحلاصلا |

 ضعبل مهضعب لاقف اولاقامب ليريج هريخأ ملسو هيلع هللاىل» هللا لوسر نم نولاني
 ىلاعت لاقف ةيفاخ هيلع ىف ال هنا هللا هربخاف دم هلا ععسلال ىك مكلوق اورسا

 ىنمي © قلخ نم ملعبالأ ف ىلاعت هلوقب كلذ دكا مث © رودصلاتاذب ميلع هنا 9
 رودص ىفام هللالعلالا ىنءلاو قاخ نم ا ل

 نم اهيف اب © ريخلا 9 رودصلاىفام جارختساب ىا « فيطللاوهو #9 قاخ نم |
 لواذلا © الواذ ضرالامكل لمح ئذلاوه © ىلاعت هلوق * ةسوسولاو رسلا

 اهظاغو اهتنو خخ اهيف ىشملا عئتمال ةلهس مكل اهلعح ىنملاو ءوثلكوم داقتملا |

0 

9 
 ٠
 فامل ( فطللاو_هو) رسلا]

 الللذم ( الواذ ضرالا مككلءج ىذلاوه) امهب ريخلارسشلاو ريخلانم ىش

 ناف اودح وا اوفرتءعا هتماركو هللا ةحرنع مهل ادءيف ىلعو دنزإ ءاهلا مغلو 2 رس اقع 1 .سرلا

 مهل ) باذعلاةئاعم ىلبق ( بيغلاب مهد نود نيذلا نأ لءاعدلا قوم عقو ردصم هنا ىلع هءاصتناو مهمقتيال كلذ .<

 رارسسالا نب مالا دحإب ىمالا ههاظ ( هب اورهجوا مكلوق اورساو) ةنجلا ىا (ريك رجاو ) بونذلل(ةرفقما

 للالوشر نم :نولاتب اوناك ةكمكرشمن ا كور اهلين الع ىف و مراهجاو كرارسا مدنع وتسيل

 مث تازئفدمع هلا معمل الثل مكل وقاو رسا مهني اهف اولاقف هنم اولاثو هيف ةولاقامب ليربح زب ملسو هيلع هللاىلص ْ

 فيكفاهنعةنسل الارحرتت (كلملاةرو-» نا لبق اهرئامضب ىا 2 11/فح (رودصلات اذب ميلعهنا) هلو هللع
 ع الأ ( هن ملكته ملال

 عض ود نم 0” اخو

 وهو ) م لعاف هناب عفر
 نا ركنا ( ريخلا فيطالا

 رمسملاو ريضملاب العلم ال
 هتفصواهةلخ نم رهجملاو

 قئاقدب ملاعلا ىافيطللاهنا
 قئاقحي ملاعلا ريبخل ا ءايشالا

 قلخ تايثا هيفو ءايشالا

 ىلعالياد نوكيف لاوقالا
 لاقو دايعلا لاعفا قاخ

 رفعجو مصالا نبركب وبا
 لوءفم نم برح نبا
 هللاوهو رعتم لعافلاو

 ىنلل اذهب الاتحاف ىللاعت

 ٠ ىذلاوه ) لاعفالا قلخ

 ( الولذ ضرالا مكل لعج

 عنمت ال ةللذم ةلهس ةنبل

 اديمف ( اقحف ) مهكرشب

 اكككتو هللا ةقعر ند

 لهال ( ريعسلا بادال )

 مو لا دك ىف دوقولا

 رج او 92 امندلا ف مهيونذل ) ةرفخم م 4 ) هورب ملناو 006 بيغلاب ) مهبرا نوامعي ) مير نوم نذلانا

 اونلعاوا ( هءاوره>اوا ) ةئاجخلاوركلا مالّسلا هيلع 0 ( كلوق اًورسأو ) ل ميظع باو ري

 (قلخ س) ا راملا ا( ريالا ) رشلاو ري !نم بولقلاىف امب ( رودصلا تاذب ميلع هنا ) لاتقلاو برملاب هب

 لكب دفان ىلع" .لاّشو رشلاو ريان 0 اتقراح 94 ريدا 2( بوواقلاىف اب هلع



 ا 0
 041 [ قرر ند اولكو) اهترط وا اهلاجوا اتازرتساو الالدتسسا اهيئاوح ( اهكانمىف اوشماف ) اهيف ىلا

 (,يسلا ف نم متنمأأ )كيلع هب منام ركش نع مكناس وهف «ووكن هيلاو ىا (نوشنلاهيلاو ) اهي هللا قزارنم
 اوناك مهنالوا هيهاونو ءيماواو هيتكو هااضق لزنت اهنمو هتك الم نكسم اهنال ءاعسلاىف هتوكلم نم ىا

 ١] نومعزتن ٠ متنماا مهداقتعا بسح ىلع مهل ليقف هنم نالزني باذعلاو ةنحرلا ناو ءايحلاى هاو هسشتلا نودقتي

 )7 فسخ (ضرالا مكيف سخن ا) 81 زق»»> ناكملا نع ؟نورسشعلا وعساتلا ءزلا» . لاعتموهو ءامسلاىف هنا

 ( رومتىم اذاف ) نوراشب
 متنمامآ) كزمتتو برات

 ليسو نا اعلاف نع
 ةرا ( ايصاح مكيلع
 نه لدب لاسر نا

 نا اذكرو لابعمالال لدي

 نوملع:سف ) فسح

 متأدا ذا ىا ( ريذت فيك
 ىراذنا فيك ملعدب رذنملا

 دقلو رزعلا مكعفتسال نيح

 ) مهاسيق نه نيذلاب ذك

 فيكف ) كموق لءةنم
 ىراكنا ىا ( ريكت ناك

 هين مث ممكله اذا مهيلع

 تك ىلع هتردق ىلع

 هلوُش بصاخلا لاسراو

 اوشءاف ) لاجلاب !ملائيل

 اوزهو اوضما (اهكانمىف

 لاش واهنارطاواه>حاونىف

 اهلابح ىف لاّشو اهقرط
 اولكو) ايجاد ايماكلاو
 نوف نم انا( هقزر ند

 ( روهنلاه لاو ) هقزر
 (متنما1)ةرخ آلاف مجرلا

 00000 111 1 لك وهو اهلابجوا اهتاوج ف < ايك امو اوةمان 6

 06 0 انتا اف ضوالا لطي اذاف: دل للذتبالو كارلا أطر نا نع وني ىيعبلا
 ه6 روشنلاه لاو هللاعن نم اوسمتاو «هقزر نم اولكوؤ# لاذتب ودق ملاهك انمىف
 ىلع نيلكوملا ةككئالملا ىنمي «ءاعسلا ىف ن. متنما أوف مكيلع هن مئاام ركش نع مكل أ سيف عج رملا
 مهنافبرعلا معز ىلعوا هؤاضقو هما ءاعسلا ىف نم لب وأت ىلع ىلاعت هللاواملاعلا اذهريب دن

 ىلوالا ةزمهلا بلقب متثءاو لبنق ةياورب ريثك نبا نعو إلا ىلاعت هنا اومعز

 ورمع ىباو عفان ةءارق وهو افلا ةيئاثلا بلعب متنما ىزبااواهلبقام ماهشنال اواو

 نء لدب وهو نوراقب لمف اكاهيف مكيف © ضرالا مك فسخننا #9 سيورو
 متنماما #9باهذلاو ؛ىحلا ىف ددرتلا روملاو برطضت 6 رومتىهاذافإ# لاقشالا لدي

 ««ريذن فيك نولعتسف ]9 ءابصح مكبلع رطعنا 6ابصاح مكيلع لسري نا ءاعسلا ىف نم
 نذلابذك دقلو ماعلا مكعفتيال نكلو هب رذنملا تدهاش اذا ىراذنا فيك
 ٍلوسرلل ةياست وهو باذعلا لازتإب مهيلع ىراكتا #4 ريكت ناك فيكف مهلبقنم

 اهيكانمو * هقزر نم اولكو # هلوق اذكو ةحابارما * اهكانم ىف اوشماف
 ىنملاواهلاج سابع ناا لاقو اهحاْطو اهقرط ليقو اهي>اونو اهتارطاو اهيئاو>

 هقلخامم ىا هقزر نم اولكو للذتلا غلباوهو اهلاجىف كولسلا مل ليش ىدلاوش

 رافك ف وخ مث كروبق نم نوئعبت هيلاوىا © روشنلاه لاو #9 ضرالا ف مكل هلا
 ءاعسلاىف نم باقع ىندي سابع نبا لاق *# ءامسلاىف ن٠ متنمأأ 8 ىلاعت لاقف ةكم
 لبقو اهلهاب كر ىا .# رو ىه اذاف ضرالا مك فسخم نا 9 هوقيصع نا
 لفساولا مهاب ىتح مهب فسلادنع ضرالا كر ىلاعت هللازا ىنعملاو مهب ىوهت

 نا ءامسلاىف نم متنما مأ 9 بهذتو ءىجنت ىا مهقوف رومتو مهلع ضرالااولعتو

 # نورعتسف ف لوا موش لمف اك ةراجح تاذ احر ىمي © ابصاح مكيلع لسرب
 دقلو 9 باذعلا متنياع اذا ىراذناىا * ريذن فيك #9 ةرخ الاف توللادنعىا
 ناك فيكف 9 ةيلاخلا مالا مهو ةكم راففك لبق نم ىا © مهلبق نم نيذلابذك
 ٍ لجو ع هلوق * اقح باذملا اودحو سيلا مهيلع ىراكنا ىا © ريكت

 دكتح

 ١ متنماعا) نورا فسخام ىلفسلا ةعباسلا ضرالاىلا مكبرودت ( رومتىهاذاف ١ ضرالا مكب دوغي نا ( ضرالا ١) (]9أ) 2 مك فسخين ا ) شرملا لع ءامسلاف نم باذع ( ءامسلاف ندبلءءوقيصع ذا ةكم لها ا
 | لسرا ا ةراجح (« ايصاح بلع كيما ) هوقيصع ذا شرعلا ىلع ,اىسلا ىف ب بانع (جلاو 3

 ' لقن« ( مهابقنم نيذلا بذك دقلو ) باذعلاب مكيلع ىريبغت فيك ( ربذن فو نول” ) طول موقىلع
 باذ#لاب مهيلع ىريبفآ ناك فيك رظنا ( ريكت ناك فيكف ) دما كموق



 تاطسإ.## تافاص مهق وف ريطلا ىلا اورب مواوإ# نيكرسشملاهموةلديدهتومالسلا وةالصلاهيلع |
 46 نذّشو 6# افص اهءداوق نففد اهطسب اذانهناف اهناريط دنع وجلاىف نهتمجا
 كلذلو كيرلا ىلع هب راهظتسالل تقو دعب انتو نهبوح اهب ن رض اذا اهئمعصاو
 6 نهكيامإ## هيلع ”ىراطلاو ناريطلا ف ليصالا نيب ةقرفتلل لعفلا ةغيصولا .هبلدع |

 نهقلخ ناب *ىش لكهتهءر لماشلا #4 نمحرلاالا ] عبطلا فالخ ىلع وحلا ا

 م 5 ريصن ؟ىش لكب هنا 9 ءاوهلا ىف ىرجلل نوايهو صئاصخ و لاكش ا ىلع ا

 مكرصني مكلدنج وه ىذلا اذه نما #8 بئاجملا ريديو ٍبئآرغلا قلخي فك |
 هذه لاثماىف اورظنت ملوا ىنمم ىلع اورب ملوا هلوقل ليدع © نترلانود نء أ

 دج مكل ما بصاح لاسرا و فسخ وحن مهبيذعت ىلع اننردق اولي لق عئاتصلا |
 انئودن«مهعنع ةهل مهل ما هلوقك وهف هباذع مكيلع لسرا نا هللازود نم كرصني

 اذه اودقنعا مهناب اراعشا مهرصني نم نييعت نع ماهفتسالا جرخم جرخا هلاالا
 قوخادل فَضو كرصنمو هتفض ةئلصت ”ىذلاو مريخ اذهو ادي ل11 مسقلا

 6 كقز ربىذلا اذهنمل © مهلذقمال 45 رورغيف الا نورفاكلانا #9 هظفل ىلع

 رطملا كاسماب # هقزر كسمانا 9 مكقزري ىذلا اذه لاو هيلا راشي نع ما

 اهناريط دنع واف نهتحنجا تاطساب ىا © تافاص مهقوف_ريطلاىلا اوريملوا ©

 ظ
 ١

| 

 ظ

ْ 7 

 ا

 ا
| 
 ايىسج ةءاطشو اهلقث عم ريطلانا ىنملاو * ندحرلاالا ف طسبلاو ضيقلالاحىا |]
 لكب هنا 8# اهل هظفحو اهايا لجو نع هللا كاسماب الا ولا ىف اهتوشو اهْواَش نكيلل ||

 مكل دنح وه ىذلا اذه 2 0 ةشاخ هيلع ىنممال ىلاعت هنا نعل 0 ريصل ْئَ ١
 5 0 جل

 ىا ©« نحرلان ود نم ف مكعنمب ىا# عرضت 9 كل دجال ىا راكتا ماهفتسا |

 نورفاكلانا و مكباذع تك داو ىد كرصت نهىا سابع نإ لاق هللا باذع نع

 ىذلااذه 0 » مهل لزم ال باذعلانا مه رغب ناطكشلام ىا * رورغ ىفالا ١

١ 
١ 

| 
|| 

|| 
| 

| ْ 
1 

 كم رافك او ارا

 ان حا © نهكسميام 8 طسلادعب نهبوتج نهن نب رض اذا نوتخجا نمضي ىا # نطبقو

 مهام ىا ( رورغىف الا | مكنع هذ نأ مكفذري ى ذ نم ىعيأ# هقزر نا مكقزري 2 هللا ا | وطملا ذلا| 2 تكفا 5

 مكتزرب ىذلااذه لاّسو هيلا راثين مما ( هقزر كسما نا مكتزدي ىذلا اذه نما ) دوغ ىفالا

 ءارهلاف ناريطلا نال 00 وه نارا لسا نا رابتعاب 0 ف ا تاضبو تافاصوا ّ

 ظفلن ئراط وهام ء 2 5 وس ) كردتلا ىلع هبا 2919 زذ- راهظتسالل طسبلا ىلع ؛ئراطقا
 01 م لع لعفلا

 نهنم وو تائناصص

 مك ران دعل ةران ضبقلا

 60 حباسلا نم نوكي

 دنع عوقولا نع نيك

 (نمحرلاالا)طسلاوضيقلا
 لفسش ليقئلافالاو هنردَه
 ول اذكو ولعي الو اعط

 دو ةنح كلاسملا
 كالفالا تتفاهتل ملاعلا نع

 م نهكسع امو

 ريقلا نم الاح له ناو

 لكب هنا ) ذو< نذبش ىف
 , فك مامي ( ريصب ئث
 يئاجيلا بدي فيكو قاخي
 هريخ د ) نما )

 ( مكل دنج وه ىذلا )

 نود نه كرمصنب ) لحو
 ديل تكن عفر ( نمحرلا

 ىنعملاو ظفللا ىلع لو

 ريغ رصنلاب هيلاراشملا نم
 نورفاكلانا ) ىلاعت هللا

 (نهكسمعام) نمعت (نضش و)ةحنح الا تاح وتفم(تافاص) مهو ٌورقوف ( مهقوف ريطلاىلا ) ةكم

 (كرصني) مكل ة ةعدم (ىلدنح وه ىذلا اذه نما ريصب) ضبقلاو طسلان ٠ ( ءىثلكب هنانمحرلاالا ) طسلادعب '

 ًايئدلا ليطابا ىف , «دورغفالا) نورفاكلاام  (نورفاكلا نا ) نمحرلا باذعنه ( ند رلا نودنم ) مكمني |

 نف (هقزر كس 1نا )' تابنلاب ضرالاو رظملاب ءافلا نو ( مكقؤري) نه.( قولا نما) اهيورشوأا
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 نر ذاكلل الثم برض مث هوعبلب ا مهيلع هلقثل هنع دارشو (روشنو)» قحلا نع رابكتشا ( وتعىف ) اودامت ( اوجل

 . (ىدها ) نم ريخو افستعم ىشع و ةعاس لك 'هْهِجنو ىلع طقاس ىإ (هه> و ىلءايكمىشع نا ) لاقف نينمؤملاو

 اًايوتسم (ايوس ىثينما ) بكاذ. 4 ٠١ رفح هتيكلاش# (نورسشعلاو عساتلازجللا) هكعواطم بك اودشزا

 روذدعلا نم املا_س ايصتنم

 لكان
 وتسم قل رط ىلع( ميقتسم

 ةلالدل فوذحم نه ريخو

 ىلكلا نع و هيلع ىدها

 لينا ال01
 مالسلاهلع ىلا ىوسلاب

 ) ؟ أشنا ئذلاوه لق )

 لعجو ) ءادتبا مكقلخ
 راصالاو معمل ل

 اهنال اهصخ (« ةدئفالاو

 ام اليلق ) ماعلا تالا

 معنا هذه ( نوركسشت
 الو هللا نو مكنال

 ىنعملاوةدايعلا هل نوصل

 امو الدق اركش نوركشت

 ةراع ةلتلا ليقو ةشاز
 مدعلا نع

 (اوطلب) مكقزريىذلا اذ
 ءااى ( وتع ىف ) اوذاق

 دعايت (روفنو) قطان ع

 ىشثمب نأ ) ناميالا نع
 اسك ان ( ةهجوىلع كم

 وهو كا هتلالض ىلع

 (ىدهأ) ماشهن لهحوبا

 رورآلاو

 ش ادمح ىني مالسالا وهو هاضرب مئاق نيد ( مقتسم طارص ىلع ) الداع (اي وس ىنمي
 | (راصبالاو ) ىدهلاو_ قلاب اومعست ىكل ( ععسلا كل لمجو) يكقلخ ( 5 ًاشناىذلاوه لق ) مالسلا هيلع

 | دانعف 6# وتعىف #9 اودامت اوي لب 98 مكيلا هل ةلصوملاو ةلصحلا بايسالا رئاسو
 ههَجو ىلع بكم ىشمي نفا » هسنع مهعابط رفنتل قطا نع دارشو © روفنو 9
 | قيقفللاو ععقأف باحسلا لا عشقك يآ رغاا نم وهو بكاذأهتيك لاق 6 ىدها
 ' عواطلالا عشقو بك ىواطم اسيلو عشقاذو ب نك اياب قم نفقا نائم امهلنا

 هّشرط ةرؤع ول ههو ىلع ريو ةعاس لك عي هنأ 4 ىنعمو مششاو نكنا امهل

 راكلا نع اناس اعف © ايوس ىنثع نما 89 هلوش هللاق كلذاو هئازحا فالتحاو
 ارا لي اق دارملاو ةهجلاو ءآ زجالا ىوتسم # ميقتسم طارص ىلع 9
 لاح لغ ةلالدلا نه كلا ىف اب ءافتكألا لعلو نيكلسملاب نتدلاو نيكلاسلاب

 أ ناك لتشنلا كاف رط قل نالهأتسيالا كرمشملا هيلع ام ناب ناعشالل كلسملا

 ريصنلا ىوسلابو 0-1 هنأف قمألا بكمل تارملا!ٌلشاوا وسم ريغ ا

 | ريثحم ىذلا ايوس ىشثع نمو رانلا ىلا هه>و ىلع ريثحب ىذلاوه ايكم ىشمي نم لقو

 ]| ظعاوملا | موسما # معسلا مل لمحو م انا ىذلاوه لق 2 ةنحلاىلا هيمدق ىلع

 د ايا اوربتتو اوركفتل # ةدئفالاو ف همئاص اورظنتا  راصبالاو
 ََ اهلحال تقلخ- اهف اهاامعّتسإ # نوركشتام

 | نع دعام ىا روفنو #9 016 ومد ىا «وتع ىفإ# اودامت ىا « او 1 لب

 ا 3 ههحو ىلع اهني نع نفآ © ىلاعت لاقف نهؤملاو رفاكلل الثم برض مث قطا

 ]| وهو الامشالو اني رصبسال نيعلاو بلقلاىمعا ةلاهلاو ةلالضلا ىف هسأر اباك ىا

 ٠ ةعايقلا مو ةهجو ىلع هللاوريشطل ايندلاف: ىصاعملاو رفكلا ىلع بكا رفاكلا

 قيرطلا رص الدتعم اعماق ىا اوس ىقع نما 9 ىدهاوه ىا » ىدها د

 « كًأشنا ىذلاوهلق 9 ايوس ةمايقلاءوب ىشع نءؤملا ىنعي 86 ميقتسم طارص ىلع 9
 |! مكف بكر ىلاعت هنا ىنعب 6 ةدئفالاو راصبالاو خعملا كل لءجو 0 1 6

 0 الو هومترصبإ امب متريتعا الو هومتععس ام 5 0 م مىنكل 1
 اذهلف هل تقاخ ام ريغ ىف اهولمعتساف من ٍض مكناكف هوقلقع ام ملمأت

 (ٍ [ الف هتاضرم هجوىف اهفرص هللا معن 0 1 نوركشت ام اليلق 9 لاق

 اسهل بهاولا مح از هده.بر متركش ام ملأ كف هل هنا م ريغ ىف 1 00

 ]16 لق )

 1 0 اليلق) ىدهلاو قحلا اب اولقعت ىكل بولقلاىنمي ( ةدئفالاو ) ىدهلاو قحلا هب اورصيت يل

 1[ نيتك لبلش نوركتشت م لاو ليلق مكيلا عبص ايف رك لوش



 اذه ىتم نواودبو 9 ءازجلل 6 نورشحت هيلاو ضرالاىف ؟ أرذ ىذلاوه لق |
 نوني 6نيقداصمتتكنا #9 بصاخلاو فسلانماودءواموا رششملاىا #4 دعولا |
 # للادنع 8 هتقو لع ىإ # رلعلا امنا لق © نينمؤملاو مالسلاو ةالصلاهيلع ىلا |

 عوقوب نظلا لب ٍلعلا هلئكي راذنالاو ©« نيبمريذن انا امئاو 9 هريغ هيلع علطيال |
 مهنمبرقىاةفلذ اذىا © ةفلز 9 دوعوملا ىنمهنافدعولا ىا ؟ءوأراظ## هنمرذحلا
 اذهلبقو 8 باذعلا ةيؤر اهتءاسو ةب اكلا اهتلعناب 6اورفكن يذلاهوجو تيس © |
 مهل ثعبالن ان وعدنوا ءاعدلا نم نولعتفت نولهتست ون وبلطت #8 نوعدتهب متنك ىذلا 1

 نينمؤل!نمأ © ىمءنءو 9 ىتاما * للاىنكلهانامتارألق 9 ىوعدلان٠ وهف ||
 مهجتاال ىا © ميلا باذع نم نيرفاكلا ريجمي نف 9 انلاجا ريخأتب © انمحروا ف |

 ابيفوااتم بادئلا را ع

 متتكنا دعولااذهىتءنولوةبوو# ةداعالا ىلعر داق ءادبالا ىلع رداقلا نا ىنملاوةمايقلا موي
 ىناثلاو مهب باذعلا لوزن نع لاؤس هنا اهدحانيهجولمتحي لاؤس اذه ©نيقداصأ

 انا امئاو هللادنع ماعلاامنا لق 9 هلوَش كلذ نع هللاباحأف ةمايقلاءوي نع لاؤس هلا
 6 هواراظف 9ف هيلا ىحأوا ام غييلبتو ىلاعت هللاىلا ملعلا ةفاضاب هما # نيبم ريذن
 #© ةفلز 8 ردس باذعلا ىتبي لققو نبرسفملارثك ١ لوق ىلع ةرخ الاف باّذعلا
 ىنعملاو ةياكلا اهتلعو تدوسا.ئإ « اورفك نذلا هوجو تيبس » ارق ىأ
 متكىذلااذه #9 ةنزكلا مهل تلاقو ىا مهل # لبقو # داوسلإب مههوجو تحف

 ىا ىوعدلا ند ليقو مكل هلي نا نوبلطتو نونمت ىا ءاعدلا نم # نوعدت هب
 نا متيأرا #9 ككاله نوني نيذلا ةكم كرشمل دماي 4 لق 9 لطاب هنا نوعدت
 انلاحآ ىف رخاو اناّساف ىا # انمحر وا #8 نينمؤملان ٠ ىنا # ىبه نمو هللاىنكلها

 ىنعم ىف لبقو ةلاع ال مهب عقاو هنا ىا © ميلا بانع نء نيرفاكلا ريب نف

 ؤ
 ظ

 ىا 46 نو رشحت هبلاو ضرالاىف ُِ مكشو مكقاخ ىا © كًارذ ىذلاوه لق ا

 نينمؤملل نورفاكلا ىا (نواويو)ءازيلاو باسعلا (نورمثحت هيلاو ضرالاىف ) مكقلخ ( < ًارذ ىذلاوه لف )
 ( ملعلا امئالق) هنامز انولعاف هنوكف (نيقداص متنكنا ) باذعلا ىنعي هب اننودعت ىذلا ( دعولا اذهىتم) ءازّتسأ
 ىنعي دعولا ىا ( ءوأر الف ) عئارسشلا مكل نيبا ( نيبم) فوخم ( ريذن انا امئاو للادنعي) باذعلا تقو لع ىآ |
 مههوجو دعولاةيؤرتءاس ىا (اورفك نيذلاهوحو تديس ) لاحلا ىلع اهباصتناومهتماس رق ( ةفلز ) دوعوملا باذدعلا] !

 ( نوعدتدب منك) ةينابزلا نولئاقلا ( ىذلا اذه ليقو ) داوسلاو ةرتقلا اهتيشغو ةءاسملاو ةب اكلا العناب !

 ىا ىوعدلا نم وه وا (كلملا ةروس) اندعتاع انت انولوقتو 299 ١ رفح يع نولاستىا ءاعدلا نه نولعتفتا

 مكنا نوعدن ةيقسإ منك

 بوقعي ارقو نوئعبت ال
 نا متيأرا لق ) نوعدن
 ىناما ىا ( للاىنكلها

 كاله ٌؤصانا هلوقك هللا

 ىناحا نم ( ىم نمو )

 ىقرذا وا ( انمح ر وا)

 ىجني ( ريجم نو ) انلاجا
 (ميلاباذعنمنيرفاكلا)

 نوءديةكمرافك ناك ملْوم

 هللا ىلص هللال وسر ىلع

 داموا لعو ملسو هيلع
 لوش ناب يما كالهلاب

 نوصبرتمنونم وم نحن مهل

 نا اما نيينسحلاىدحال

 باقنق نومت م كلهن

 ( ؟ ًارذ ىذلا وه لق)
 نم( ضرالا ىف ) مكقلخ

 بارت نع مدا و مدا

 هبلاو)ضرالا نمبارتلاو
 2 الاد ( نوريمخل

 (نولوةبو) مكلامعاب مكي جف
 اذهىتم ) ةكم رافك ىنعي

 مهل ( لق ) كلذ وكي نا نيقداصلا نم تنكنا (نم 5١ اخ و اق ) ( نيقداص متتك نا )ادعت ىذلا ( دعولا '

 اهنولعت ةغلب ( نيبم ) فوخم لوسر ( ريذن انا امناو هللادنع) باذعلا لوزنو ةعاسلا مايق مع ملعلاامنا) دححتاي. ١
 تقردحا لاشو ( اورفكنيذلاءو>و ( باذعلاءاس(تئيس)ةناعم لاَ واس رق ةفلز ) رانلاىف باذعلا ىنعي ( ا لف ْ

 الل هنا نولوقتو نلت ( نوعدن ) امتدلا ىف( هب مك ىذلا 2 باذعلا (اذه) مهل ) ليقو )اورفك نيذلا هوحو

 نم ( انحر وا ) نينمؤملا م ( ىعم نمو ) باذعلاب ( هللا ىنكلها نا ) ةكم لهااي ( متأرا لق ) نوكي ا

 عيجو ( يلا باذسع نف نيرفاكلاريجم نُف ) انكلبو انمحرب ىذلا وهو انيذعي لا



 روماعبلا 7 و ول حرفك ركن او هن انقدص هب اننا نراك 0 ا ا

 1 نم (نيملالضىف وهنم) ىلعءابلابو هت - باذملا ام 1 ذا ( 6

 ٠ كد ا 1 ملم ا 0 مال م | ا ا 1
 نولعتسف © هب راعشالاو صيصختلل ةلصا'ميدقتو عفنالو رضيال تاذلاب هريغ ناب ءالدلاب هلاجرالا شرالاو
 مون عصا نا مت :ارآ لق © ءايلاب قاكلا أ و لداجقب وهم دلل فصو وهو
 ءام مني نك هب فو ردصم ءالدلا هلانثال ثيحم ضرالا ف راف  اروغ | نث ) لداع ىنمي لدمك
 كاللاةرو- ًارقن. مالسلاو ةالصلاه يلع ىلا نع ذخأملا له ىهاظوا راج © نيعم راج ( نيعم ءامي مكس
 ردقلاةلِل ىبحا امتاكف | تيلو هدارا نه هيلالصي

 © نوسجو ناتثث اهباو ةنكم نا ةروس © | لوءلابق أي لاقف دلع دنع
 7 ىف هئيع ءام بهذف نعملاو

 حرلا اهليا - :

 م م رلانمحرأ 0 خ- هنا ليقو ىمعو ةملالا كلت
 ىذلاوهو تومهيلاوا سنجلا هب دارملاو توحلامسالبقو فورملا ءامسانم # ن 00 | بيتل ركز نب دي

 ضع انلرفقف ىا انمحر وا ىمن»و ىنذعف ىار هللا ىنكلها نا م 010 3 الآ ١ ةريصب هللاانداز

 111 217م نفانن ذفان ةمكح نال انمو.ذن ا نوش اخ انناعا | 01 2
 ا ودكم ل هروس

 مييلع كراكتا ىف مهل لق ىا © لق ف سابع نبا لوق اذهو نورفاك متاو مبا | 41 نوبل
 أ ةبأ نوسص-و نانا

 00 نحت ىا  انكوت هيلعو هب انءأ ن ن+رلاوه #9 مهل كخيبوتو | :
 | «ميحرلا نمح رئاهللامسب )
 0 20 ظ 3 20

 ا لل لو مرمر 1000 كس عصانا مت 0 لاقف نع رارس عيب
 | معأب نف# ءالدلاالو ىديالا هلاثت ال ضرالا ىف ايهاذ 8 ىا #4 اروغ # | ( هب انما ) انحريو انين
 ) نيعم سابع نبا لاقو ءالدلاو ىدالا هلانمو نويعلا هارت صاطظ ىا # نيعم ءاع ( انلكوت هلعو ) هبانقدص

 | مهام عث مهيرإو مهيلع همعأ ضعم نب رقم مهاعجي نا ه هب : الآؤف دوصقملاو راح قل دنع (ن لس انهو

 | نيم ءاع مكن أي نف ضرالا ف ابهاذ عوام داص نا ىنوربخا ىنعملاو رقكلا نه هيلع || قوهنم) باذعلالو رت
 | ةيكزع 1 قيمنا نواعجم م اف دئنح .مهل ل !اقيف ىلاعت للاوه اولوَد مدح نيب رفك ىف ( نيملالض

 ٠ لكا هللاو لاح اذهف ةيدوبعلا ف هل اكيرش الصا | (منأرا )دمعي مهل ( لق)
 م ةلك ةثامثالثو ةيآ نوسمحو نانا ىهو ةيكم ن ةروس ريسفت » | ةكم لها اي نولوفمت ام

 * ان نوسخو ةتسو ناسامو فلاو »ا "5 |١ ماض( قام جما نا:)
 5 (اروغ ) مزمز ءام كوام

 حرلا ٠ ا هليأ أ - 3

 0 ملا نم راف م هلانتال ضرالاىف اراغ
 | نأ هنعو ضرالاءرهظىلعىذلات واود سابع نا لاق © ن 8 لجونع هلوق © | ءاجب كيت أي نف ) ءالدلا

 (لوا) ركذن 01 ةروسلان» 1 الاَو نونلا قلاخ قوس ناعم ءامع مكي اي نفلاغو 2 هلانت ىهاظ ( نيعم

 '00 || 2و ةعسنو ناتنامو فا راهفورحو ةئامئالث اهت 'انكو ةبا نوسمحو ناتننا اهتانا ةيكم اهلك ىهو ناك

 ةكعسلا .ىهونونلاب هللامستا لوقي (ن ) ىلاصت هلوقىف ساسيع نبا نع هدانسسابو . ( ميحرلانمحرلا هللا مس



 ههيسملزيسا 20
 سفنلا نم اًذاَوَس د 1 م روب ى هئم ج رؤس ناتي صضعل ناف ةاودلا وا ضرالا هلغأ

 طخ ىزذلاوه هي قل اوه فورا ةروصل هئاثك وا هناوكس لوألا ديؤبو هل بكل

 بوقعلو ناككلاو صاع نا ىنخاو او هل هب مسقأ هب طخم ىذلاوا جوللا | 0

 فورح عم ىنح ةنكاسلا نونلا ناف لصتملا رحم لصقفتملا واوا 2

 ضرالاط سف نولاَواَخ © ةمايقلاموب ىلا ناك وهاع - ملقلا هاو لوا

 ضرالا ىلع رتل لالا ناذ لاملاب تاق ضرالاتداف نونلا كلر هرهظ ىلع
 نعو ّظ ول ليقو اثومل ليقوت وعمه نوالا مسا لق نورطس امو ملقلاو 5 0 ظ

 ثعلب نيضرا عبس اهةتفوض رالاهللاقاذامل رابخالاو ريسلا ب اتالاق * تؤهلب ىلع ظ
 8 اهلطيضو عبسلا نيضرالا ت“ لخد ىت> ضرالاىلا طبهف اكدم شرعلاّت 4 نه ا

 ىلاعن هللا طيهاف رارق عض وم هيمدقل نكي | 1

1 
 أ

| 
 ا
ْ 
 ا

 ا

 نرق فلا نوعبرا هل اروث سودرفلان ف ٍْ

 داذح اق همدق 1 5 همانس ىلع كلملا مدق رارق لع>و ةئاق فلا قؤسرال ١

 نيب اهعضوف ةنس ةئامسمح ةريسم اهظلغ سودرفلا ةخرد ىلعا نه ءارضخ ةتوقاي.

 راطقا نم 7 رولا كلذ نورقو كالملا امدق اهلع رقتساف هنذا ىلا روثلاماتسسا

 در اذا رمح 6 سفن اذاف اش موي لك س ما وهف ردلاىف هرامو ضرالا |

 تاوع”عبس ظلغك ةرذح ىلاعت هللاَق احح رارق روثلا مئاوقل نكي ل نال يش

 نكتف هنمال نامقل لاق ىلا وكلا ىهو اهلع روثلا اوف ترقتساو نيطرا خس

 عضوف ميظعلا توملا وهو انو : ىلاعت لاقاذف رقيق ةرزؤصلل نكي رق رطل
 جيرلاو ارا خم لع زجلاو نكلا ىلع توطاو لاغتاءديح باسو هرهط لك ا ١

 هزناو ىلاهثو هلا راجلا اهل لاق نافر> اهماع اب ايندلا لكف لبق ةردقلا ىلع |

 ىلع ىذلا توحلا ىلا لغلغت سيلا نإ راسحالا بعك لاق تناكف ىنوك س دقو

 باودلاو مثالا م انوناي كرهظ ىلع ام ىردتا هل لاق هيلا سوسوف ضرالا هرهظ

 تاخدف ةباد هل ثعبف كالذ لعش نا انوا مهف كرهظ نع مهم مضشن وأ لاجلاو رهشلاو

 سكاف ترك اهل ئداف اهل ىلاعت هلال ةتوللا 3 0 ىلاتلضوف

 تداع كلذنم 'ىشب مه نا هلا رظننو اهلا رظنيل هنا هدم ىمشن ىذلاوف رابحالا |

 ظ
0 

1 
 ١
 ١
| 

1 
5 

١ 
 ا

 نصعاشلال وق هنمو ةاودلاوه نوالانا اضيا سابع نآ نعو تناكاك

 ماهعسلا مدلاب نوالا تقلا © مهلا ىب حرب قوتثلا اهاذا

 تعمح اذان محرلافور> ن٠ فرح انون نا اضيا سابع نإ نعو ةاودلا نوالاب دارا

 0 ماقلاو 99 ةزونمال مساوه ليقو رصانو ريصن همسا حاتفم وه لبقو نمحرلا

 لاو ضرالاو ءاعسلا نيبام هلوط رول نم لق وهو ركذلا هب هللابتك ىذلاملقلا ||
 موب ىلا ناك وه اب را لاق مْ نيفصت قثكناف هيلا رظنف ماقلا هللاقاخ ام لوا

 ةككالملا نم كلموه ملقلا لاشو ظونملا وللا حولا ىءإ ميك- كلا ركذلا هن تكلا ىذلا وهو ضرالا ىلا ٌْ
0 
3 

 : ا

 هلا نسلالوق اماو مججلا |

 1_1 كلاو حفلا تئرقو مصاعو عفان نع كلذ ىور دقو اهب تلصتا اذا مفلا |

 هلم عرف دق صا ىلع 0 اسماو كلذ ظوفحلا حوالا ىلع ىرط ةمايقلا

 فورح> نم فراااذه

 هنا سانعزبالوقو ةاودلا

 نضرالا هيلع ئذلات وخلا

 هنال لكشف توه هعسأو
 ءاوس باىعالا نم هل دبآل

 ص مسا وا سنج مسا ناك

 نمهنا ىلع ليلد نوكسلاف

 ىا( رقلاو) لاف ورح

 مق وا حوللا هب بتكام
 هءبتك ىذلاوا ةككالملا
 نزال هيف ان ردي مقا نمانلا
 طيحال ىلا دنا وفلاو عفانملا

 ىلع نيضرالا لمحت ىلا

 اهتحتو ءاملاىف و اهرهظ
 :رئكلاروثلاتحتوروثلا

 الو ىلا ةرؤصلا ثنو

 هللاالا ئرثلا تحن ام لحي

 لاّقبو شاول ةكعسا أمناو
 تومومروثلامساو ءاينول

 توهلاكلذو اوبل لاّشو

 صاوضع هل لاَغب رحب ىف
 ىف ريغصلا روثلاك وهو

 رحبلا كلذو ميظعلا را
 كلتىفو ءافو> ةرخك ىف

 فالا 1
 جر قرذ اهنم قرح

 لاّقو ضرالاىلا هايملا
 يرلا ءا_عتا نم مسا وه

 لاَشو نمحرلا نون وهو
 (مقلاو)ةاودلا وه نوتلا

 0 1 ملقلاب 00

 ,ائسلا نيبام هلوط رون ند

 ةعبرا ةروح



 3 دخلا نم هبيتكياموا ةظفلا هرطسب <2074 ]ي- امىا (نورشعلا وعساتلاءزجلا) ِن قرطس امو) حولا

 وأ ةلوصوم امونتك نم

 مسقلا باوجو ةيردصم
 ىا ( كبر ةمعتبتنا ام )

 ةوبنلا كل يلع هماعتاب

 اهربخ وام مسا تنافاهريغو

 | كبر ةمعنبو ( نونجي )

 ريخلاومسالا نيب ضارتعا
 قلعت كبر ةمعننىف ءالاو

 ىلعبصلل اهلحمو ودب

 نوني اهف لماعلاو لاخلا
 نود تناام هريدقشو

 عنمتملو كلذب كيلع امعتم
 ا" نود لمعي نا ءابلا
 ديك أت ةدئاز اهنال هلق
 امااي باوح وهو ىنلا
 ركذلاهيلع لز' ىذلا

 (كل ناو ) نود كنا

 ربصلاو كلذ لاقحا ىلع

 ريغ )اباوثل ( ار>ال)هلع

 وا عوطقم ريغ (نوذ#

 كناو )هبكيلع نونممريغ
 ( يظع قلخ ىلع
 د ا هللا د سمعا ام وه

 (نورطسامو) هبهللامسقأ

 بتكت الف قا مقاو

 ةمعْم ) دمشاي ( تنا ام )

 مالسالاو ةوبنلاب ( كير
 اذهلو قدتخي ( نونجت )
 ( كل ناو ) مسقلا ناك

 0 ا ( ارحال )دعا
 مال_سالاو ةونللاب ةنخلا
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000 

 ىناثلا ىغلابو مع 'لوالا .ىتمملب قلل ريهغلاو نوتكيام © نورطسي امو ف

 با هتماقال رعلا 'ىلوا ىرجم هؤارجاو ةل الاىلا لعفلا داتساو سنجلا ةدارا ىلع

 | ناوجا# نون كير ةمعنب تنا ام © ةلوصوموا ةيردصمامو ةظفحلاوا هباحالوا
 أ لاحلا ىف لماعلاو"ىأرلاب ةفاصحو ةودنلاب كيلع امعنم نونجب تنا ام ىنعملاو مسقلل

 ثيح ن.”رظن هيفو"ةديزم اهنال هلبق ايف هلع عنمتال ءابلاو نونجم لبقو ىننلا نم
 نونمواعوطقم 6# نونمريغ 9 غالب الاوا لامحالا ىلع * ارجال كلزاو 9 ىنملا
 | لمجتذا## مظع قلخ ىلع كناو'# طسوت الب كيطعي ىلاعت هناف سانلا نم كيلع هب

 أأ ملقلا نلمح نإ "ليقو مدآ ىنب لامعا نم ةظفملا بتكي امو ىا © نورطسي امو
 ظوفحلا آ000001 1 ةدرا امد دارلا نوكيزا لمتحأ ميلا ملقلا كلذ ىلع

 كبر ةمعنب 9 ا اال عجل ال ميظعتل نورطسي امو ىف عمجانوكيو

 ةيحا ا ناو راسب امو 'ملقلاو نونب هللاممقا مسقلا باوج اذه 6 نوذجحت |

 كنا ضااو. نوتحل كنا ركذلاهيلع لزنإ ىذلااهبا اي مهلوقل در وهو نوني كبر

 هاثعم لقو ”نونجلا هنع ىنفةمكحلاو ةوبنلاب كيلع هللامعنا دقو انوع نو

 ةقاةمعن نا ليتو هفدجلاو نوني تناام لاَم ك وهو هلل ةمعنلاو نونجب تنام
 قالخالاو ةيضرملا ةريسلاو لماكلا'لقعلاوةماتلاةحاصفلا نم هيلع ةيهاظ تناك
 ْ ظ ةسوسح 'معنلاءذه تناك اذاوأةمركم لكب فاصتالاو بيع لكم ةءاربلاو ةديجخا

 نيبذاك مهتوك ىلع ةب الا ءذهب ىلاعت هللاهبتق نونا لوصح ىقني اهدوجوف .ةرهاظ

1 

1 

1 

| 
 ظ
1 
| 

ْ 

 ظ
 ظ عوطقم الو صوقنم ريغ ىا © نونمم ريغ ارجال كل ناو ف نون كلا مهلوقىف
 ابالك كلذب فصي عطقب ام ىا /# اهماعط نيام بساوكس بع © دببل لوق هنمو
 ا | هانعمو لوالاوه لوقلاو ةملاببسب كيلع ردكمريغ هنا ةيالا ىنعم ىف لبقو ةيراض
 ارجا كيلع مهئارتفاو جملا لوقلا اذه ىلع كربصو نمعطلا كلاقحأ ىلع كلنا
 ىلا قلخلا ءاعدو ةلاسرلا غيلبتو ةوبنلاراهظا ىلع كل نا ليقو مطقتسال ائاو اهظع
 أ(| كالا مهتبسن كيني الذ ايظع ارجا مهل عئارسشلانايبو كلذ ىلع ربصلاو ىلاعت هللا

 | لاح فلاخم ام هفصو مث هتلمح دق ىذلا ميظعلا مالا اذهب لاغتشالا نع نونجلا ىلا

 | ةممنب تناول + فلاح اذهو 6 طع قلخ ىلعل كناو #8 ىلاعت لاقف نونجلا
 أ ناكنمو هلع ةيهاظ تناك ةيضرملا لامفالاو ةديجلا قالخالا نال نونجي كبر
 | ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر قالخا تناك الو هيلا نونجلا ةفاضا رجن مل كلذك

 | قلقا ةقيفح و# ةيظعاهنا.ىلاعت هللا اهفصو ةرفاو ةلبملا ةيضرملا هلاعفاو ةديمح ةلهاك
 ه0 11 نآادالاو ةدبملا لافألا نامآلا اهب فصتلا لع لهس ةئاسقن ىوق

 لذخيلاو عدلانم زرمتلا قالا نسح ىف لخديو هبحاص ىف ةقلذاك كلذ ريصيف
 لعفلاو لوقلاب سانلاى لا ببحتلا قالا نسح ىف لمعتسيو تالماعمللاف ديدسشتلاو
 عيمجىف لهاستلاو بناجالاو براقالاعم فورعللب ةرشاعملاو بدالانسحو لذباو

 ' (رومالا) : ىلع (مظعقاخ ىلعل) دم اي ( كناو ) كلذبكيلع نمي الو ردكم الو صوقنمريغ ( نونم ايغ)



 ناك تلاقف هقلخ "نع اهنع'ىلاعت هللاىضر ةشئاع تائسو كلاثما هلمتحنالام كموق 1

 ن» ىذالا لاقحاو رجاهتلاو عطاقتلا كرثو قوقلا نم مزلي.امب عاستلاو رومالال
 نساحم عيمج عمجم لاص+لاهذهف رشبلاةماداو هجولا ةقالط عم ىندالاو ىلعالا'

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لو بر ىف كلذ عيمح ناك دلو لاعفالا مراكمو قالخالا
 نيدىلع هانعم سارع نبا لاقو ميظع قلخ ىلعل كناو هلوقب ىلاعت هللا هفصو اذهلوأ
 وه 002 لاقو .مالسالا نيد وهو هنم ىدنع وحر: الو ىلا بحا ندال م اظع ا

 ملسو هيلع هللا ىلد هللال وسر قاخ اذ نع اهنع. اهنع هللاىضر ته لا بادآ 1

 هنع ىهتنبو هللايصا وا نم هل ا وه ةدانق لاقو نا رقلا هقلخ ناك تلاقف'

 لقو نأ رقلاىف هب هللا ك سمعا ىذلا قالا ىلع كناو ىنءملاو ىلاعت هللا هانم نم ا

 ضرعاو فرعلاب ماو وفعلاذخ هلَوَش هايا هللا تيدأت لثتما هنال اهظع هقاخ للاى |
 معا ىلاعتو هناحس هللاو نيلهالانع ١

 ملسو هيلع هللا لص هّللالوسرأ هيلع ناكامو قلخلا نسح لضفىف لصف ٠
 مداكم ماهل نب قلنا لاق ماسو هيلع هللا فص ىبثلانا راج ىور ام كلذ نه ١
 هللا لوسر تلأس لاق ناععس نب سا ونلا نع © م7 لامفالا نساحم مامتو قالخالا

 نسح بلا ماسو هيلع هللا ىلص "تلالوسو لاقف مثالاو نبلا نع ملسو هيلع هللاىلص
 9 ىغد ةشّئام نع * سانلاهيلع علطب نا نه 1 دريك كاح ام مأالاو قلخلا
 ا نسحب "كردي 0  ماسو هيلع هللا ع تاو تكي اهنع

 هيلع ء هللا ىلذ هللال وحسر لاق ت تلاق" اهنعو_# دواد وبا هحرخا معاقلا متاصلاةحرد أ

 لاقو دمرت ةطحرخلا هلهب مهفلعلاو اقلخ مهتسحا انام سانلا لاك ن ن* نا ملسوا
 ئىَد 0 5 لاق ماسو هي 0 .هللاىلص هللالوسر نا ءادردلا ىن د" نع أ نةوسح ثيدحا

 ئدلا نشحاقلا ندخل ىلاعت هللاناو نسح قاخن* ةمايقلا موب نهّؤملا نازيمىف لقثا |

 لوسر نا هع هللا ىضر رباح نع هلو * ع نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاجرخا |

 ةنايقلا وب اسللجت ىنم مكبرقاو كلذلا مكبح نم نا لاق ملسو هيلع, هللا ىلص هللا |
 هيلع هللا ىلص؟ هللا لوسر ناك لاق هنعّوهللاىضر ءاربلا نع 6 ىت ) اقالخا مكتساحا ١
 3 63) ريصقلاب الو ليوطلاب سل اتلخ مهتسحاو اهجو سانلانسحا ملسو 1

 ماسو هيلعأ هللا ىلص هلالودسر] نا لاق امهنع هللاىخذر: اقل نب ورم نب ”لادبع '

 سنا نع ©« قأ) اقالخا ملا كرابخ لوقي ناكو اهحفتم الو اشحاف ع ظ
 لاق الو طق ا ىللاقامهللاو نينسرشع لس وهيلع هللا ىلد ىنلاتمدخ لاق هنع هللاىضر
 لسو هيلعهللا ىلس هللا لوس رناكو ىذمرلا داز * اذك تلمف الهو اذنك تلال 3

 فكم نالإ 1 اشالد ارازج الو طق ازخ تسمامو اقلخ "سانلا نسحا نم
 لوسر قرع ند ”طاناكار طعالو طق اكسم تمعئالو سو هيلع هللاىلصةهللال وسر |

 هللا ىلص هللالوسر دب ٍذخأتلةمالا تناك نا لاق هع 6 خ ) ماسو هيلع هللا لص هللا |

 نع ضرعاو فرعلاب
 ةشئاع تلاقو نيلهاجلا

 هقلخ ناك امهنع هللاىذر

 نم هيف ام ىا نا رقلا

 امئناو قالخالا مراكم
 داح هنال هقلخ

 ىلع لكوتو نينوكلاب
 ل

 هللا ىلع فب رش ميرك نيد
 ىو ةيظع ةنم ىلعلاش و

 ىتلا ةنسحلا قالخالا

 تأرق نا اهم هللا ةمرك ١

 همم بأ



 هلدعو اذهو نوريو ىرأ بيرق - 56 رح نعىا ؟نورشعلاوعساتلاءزجلا) (نورصبسو رصصتسف )
 (نوتنلا مكبأب )مهلديعوو
 نم ىا نتف هنال نونحلا

 وا ةديم ءابلاو نونجلاب
 ل وقعملاك ردصم نوتفملا

 لاقو نود مكي ىا

 لوقت ىف ىنعمب ءابلا جاجزلا
 دلبىف ىا اذك دب تنك
 مكب ف هردشو اذك

 نيش رفلاىاىفىا نوتفملا

 مالسالا قي رفن ونجا مكنم
 كبرنا ) رفكلاقيرفوا

 (هليبسنعلض نم مكاوه
 ىلع نيناجلاب للعا وها
 اولض نيذلا مهو ةقيقملا
 معا وهو ) هليس نع

 معا وه ىا ( نيدتهللاب

 نودتهملا مهو ءاللسقعلاب

 جبمل (نيب ذكملا عطتالف )

 دقو مهتاص اعد ىلع ممصتال

 0-3 هللاا ودعي نا اودارا

 هنع اردكلو ده مهنهلاو

 (نهدن ول اودو) مهلئاوغ ِ

 ( نونهدف ) مهل نيلت ول

 رمصبتسف) ماللا وءاذحا مضب

 لعأو ىرتسف ) نورصرو

 لوز دنع نول“ونوري و
 (نوتفملا مكيرأب) مهب باذعلا
 دمشاي ( كبرنا ) نونملا

 (هليبسنعلض نكمل كاوه)
 لهح ونا وهو هيد نع
 - وصهو ( هباخكاو

 وهو هنيدل ( نيدتهملاب

 الق ) هاخكاو ركب وا
 (نيبذكملا ) دم اي (عطق

 "تيا ا اع ع

 مكب نورصببو رصيتسف 9 ”نونمؤملا حلفا دق نآرقلا ارت تسلأ نآ رقلا هقلخ
  ردصم نوتفملانا ىلع نونملا مكيابوا ةديم ءايلا ون ونحلاب نتف ىذلا مكيأ 0 نوتفملا

 / نيرفاكلا" قيرش ما نينمؤملاقيرفبا نونا مكتم نيقرفلا ىإب وا دواحلاو لوقعماك
 | 6 هليبس نع لض نمي رلعا وه كبر نا 9 مسالا اذه قحتسانم دجوي امهياىف ىا
 / مطتالف 88 لقعلا لامكب نررئافلا © نيدتهملاب معا وهو ف ةقيقحلا ىلع نيناجملا مهو

 عدن ناب مسهنالث #4 نهدول اودو 3 مهتاسصاعم ىلع ميصتلل جيبمت < نيبذكملا

 نماعلا كرتب كنونب اليف © نونهدين 9
 هللال وس رناكلاق هنعو# ىعداذا سيو ةباورىف داز تءاشثيح هب قاطنتقماسو هيلع

 عني لجرلانوكيىتح هدب نم هدب عزني ال هغاصف لجرلاهليقسااذا ملس وهيلع هللا ىلص
 هيتيكر امدقم رب ملو هفرصب ئذلاوه لح رلانوكيىتح هه>ونع ههجو فرصيالو هدب
 تلاق اهنع ىلاعآ هللاوضر ةكئاع نع 6( قر ىذمرتلاهحرْخا هل سيلج ىدب نيب
 ناكناف امثا نك, ملام اهرسيا راتخاالا طقنب مانيب متسوهيلعهللا ىلصهللالوسر ريخ ام
 نا الا طق 0 هسؤنل ا هيلع هللا ىلسهللال وسر مقتناامو هنمسانلا دعنأ 0ك اغا

 ملمسو هيلع هللاىلص هللالو_بر برض امو اهثع ملسم دا ز مقتتيف هللاةمرح كنت

 سلا َنَع 63 ىىلاعت هللا ليب_سىف دهام ناالا امداخالو ةارصا الو هدس طفق ايش

 ةيشاحلا ظيلغ ىنار درب هيلعو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر عم ىثشما تنك لاق

 هللا لص طا لودر قاع ةحفص ىلا ترظن ىتح ةديدش ةذبج هذبكل ىبارغا هكرداف
 هللا لام ند ىلرص دمت اي لاق مث هنتذيبح ةدشنم دربلا ةيشاح اه ترئا دق لسو هيلع

 أ ءاطعب هل ماو كعضو مشو هيلع هللاىلص هللالو_سر هيلا تقتلاف كدنع ىذلا
 |١ ناكو اقلخ سانلا ن حا ىلبسو هيلع هللا لص هللا ل وسر ناك لاق هنعةللا ىضر هنع (ق)

 ' ريغنل ريغنلا لع ام ريمع ايااي لاق انءاحاذا ناك اميطف ناكو ريمع ابا هل لاش خا ىل

 دوسالانع 6 م راقثملارمحا هناالا روفصعلا هبشي ريغص رئاط ريغنثا * هب بعل ناك
 نوكي ناك تلاق هتيب ىف لعفب سو هيلع هللاىلد هلال وسر ناك ام ةشئاع تلأس لاق
 هللادبع نع # ةمدخلا ةنهملا * ةالصاا ىلا ج رخو أضوتب ةالصلا ترضحاذاف هلهاةنهمىف
 هلآ ا الوتر نع امدن تك اذخا ثياز ام لاق زجل نب ثرطا نبا
 *6 نورصببو 0 دم اي ىا 5 ربل سف 8* ىلاعتهلوق * ىذمرتلاهحرخا ماسو
 مكب أب هانعم سابع نبا لاق 6 نوتفملا مكب أب لف باذعلا مهب لزن اذا ةكم لها ىنب
 ىف نوذجلا نيقرفلا ىا ىف نورمصب و رصيتسف هائعم ىف ىنعمب ءايلا ليقو نونا
 وه كير نا # نونحلا نتف ىذلا ناطيكثلاوه نوتفمللالقو مهشرف وا كرف

 لالضلاو نونجلاب هومز مهنا هانعم © نيدتهملاب لعا وهو هلدس نع لض نم معا
 لاضلا نيشرفلاب ملاءلا وه هنا ىلاعت هللا عاف ةادهلاو لقعلاب مهسفنا اوفصوو

 مهنا كلذو ةكم ىكرشم ىنعي © نيبذكملا عطت الف 8 لقاعلاو نونحلاو ىدتهللاو
 ناهدالالصا © نونهديف نهدنولاودو #8 مهعطينا هللاءاهنف ُهنابا نيد ىلا هوعد

 :أ 6 نيللا) مهانيل ( نونهديف نهدتوا) اونت (اودو) ةكم لها ءاسؤر ىنعي لوسرلاو باتكلاو هللا

١ 



 ,/ ا كا ارا

 فوذحم أدتيم ربخ لءجناوهو رخآ قيرطوملا هب لدع هنال ىلا باوج وهو نا راعضاب بصنب ملو كل نونيليف 82
 لظانلاو قحلا ىف فاحلا ريثك ( فالح لك عطئالو ) كناهداىف مهمعطل نو'هدب نالا مهنىا نونهدب مهن ىآ

 ىهو ةناهللانم ْريّكلاو 4 ن ةروس ١) ىارلاىف ريتح (نيهم) 2571 - فاحلا داتعا نإ ةرج نم هن ىفك

 مهناسهدا اورخا مهنكل هونمتو نهادتلا اودو ىا فعال ءاسفلاو ةقفاوملاو أ
 كناهدا اودو وا ذئِح نوئهدن مهف نهدنول اودو ىا ةيمسللوا نهدن ىتح

 باو هلا ىلع اونهدف فحاصملا ضعب ىفو هيف اعمط نونهدب نالا مهف

 ريقح © نيهم ف لطالاو قحلاف فنملا ييثك 6 الح لكمطتالو 9 ىتتا |
 ثيدحلا لاقت 4 مج ءاشم #9 بايع # زامع ف ةرا_ةملاىهو ةناهملانم ىأرلا |
 لمعلاو قافنالاو ناميالا نم ريكا نع سانلا عنب © ريغلا عانم 8 ةياعسلاهجو ىلع'
 ظيلغ فاج # لتع # مانالا ريثك © ميئا » رظلاىف زوا_جتم #4 دتعم ف حاصلا |
 ىعد © ميز 9 ةبلاثمنم دعام دعب *# كلذ دعب 8 ةظلغو فنعب هداقا ذا هلتعنم |

 ناخ هيما ىف نهادو هتيدىف لجرلان هدا ليقو مالكلاى ةبراقلا) نا
 امم هيلع تنا ام ضعب كرتت نا اونمت مهنا ةي الاىنممو نطباام فالخ رهظاو هيفا

 مهل نيلتف هب ىضرت الام ضعب اوكرتيو كلذ لثم اولعفيف مهل ةعناصم هنوضرإالا
 52 مهنيلا دصت ناوهو نورفكق رفكت وااودو ءاضق لهو ٍ 0١

 © نيه. # لطابلاب فال ريثك ىا © قالح لك عطتالو #9 ةدم هللانودسيو ١
 سابع نبا لاقو يِقلاو ىأرلا ةلق ىهو ةناهملانه وه لبقو ليلذ ريتح فيعض ىا ١
 ديلولاوه ىلوق هيلع هسفن ةناهل بذكي امنا ناسنالانال لوالا نه بيرق وهو باذك ١

 #« زاه ف قيرش نب سنخالاوه ليقو ثوغي دبع نب دوسالاوهليقو ةريغلا نبا
 ساجلاىف هيخاب زمغي ىذلاوه لبقو بيءلاو نعطلاب سا_تلامولل لكأي باتقم ىا
 ليخم ىا  ريخلا عانم ف سانلانيب دسفيل ةميقلاب عسي ناتف ىا ميمي ءاشمإلا

 لخدنتل لوشب مالسالانع هتريشعو هدلو عنب ىا ريخلل عانم سابع نبا لاقو لاما
 قحلا ىدعتب مولظ ىا © دسم 9 ادبا 'ىثب هعفنا ال دحم نيدىف مكنم دحاو

 شحافلاوه ليقو فاح ظيلع ىا 0 لتع 9 مثالا ىطاعتب رجحاف ىا 0 ملا ل

 ليقو هرفك ىف ديدشلاوهللبقو لطابلاب ةموصخلاىف ددشلاوه لبقو قلخلا ئدلا'

 نه كاملا عفدي ةريعسش نازيملاف نزبالو ديدثلاىوقلا بورسشلا لوكآلا لتعلا١

 هب هائفصو ام عم ىا # مز كلذ دعب #8 ةدحاو ةعفد رانلاىف افلا نيعبس كلو

 سابع نبا لاق مهنم سيلو موقلاىف قّصلملا ىعدلاوهو مز ةمومذملا تافصلانم

 ةرشع نا دعل هونأ هاعدا ا لق مهنم نبلو قت ىئعد وه اذه م كبرت ]

 'هنالباذكواةراقطاوةلقلا

 ( زاه) سانلادنع ريقح

 ءاشم ) باقم ناعط بايع

 نم كثردحل لاش ( مي

 ةياعسلاهج و ىلعموقىلاموق
 ميملاو

 عانم ) ةياعسلا ةيمنلاو

 لاما لاول ( الل
 ريا نه هلها عانم وا

 دارملاو مال_-الا وهو

 روهمادنع ةريغا!نيديلولا

 ا كل لوش نانو
 ىدفر هتعنم مكنم لسان

 رظلاىف زواع ( دعم )

 مانالا تك ( ميلا 0(

 دعب )فاح ظلغ ( لتع)

 بلاثملا نمهلدعام دعب (كلذ

 ديلولاناكو ىعد ( معز (

 نه سيل شيرق ىف ايعد

 نامدعب هوبا ءاعدا مهنعس

 4 دا_سفالاو

 ليقوهدلوم نم ةنسةرشع

 ىت> فرعي ملو هما تغب

 مهشاطت لاش و كلنونيليف

 مهعناصصتو كنوشاطيف

 ) عطأ الو ) كنوعناصف

 ( فالح لك ) دحماي
 ( نيهم ) هللاىلع باذك

 ( ميمي ءاشم ) نيربدمو نيلبقم سانلل باتغ.ناعل ناءط (زاه ) ىوزخلاةريغم نب ديلولاوه هللانيرد ىف فيع

 دم اي ( دنم«) هتبارقو هيخا نيبو هيفي نيبو هني مالسالل ( ريخلل عانم ) مهني دسفيل سانلانيب ةميغأب
 بورشو لوكا لتع لاو بذكلاو لطابلاب ةموصخلا ديدش ( لتع ) رجاف ( مبا ) مهيلع مولظ موشغ
 كرمثلاو رفكلاىف فورعملاشو مهنم نبل ؟موقلاب قصلم ( ميز ) كلذ عم ( كلذدعب ) نطيلا بيحر مسجلا



. 
000 

 : *ٍىنفصو ادم نا لاقوهمأ لع لجد هلا ىور اهتفءىشاتلا تح تّثحن اذا ةفطنلاو ةي الاءذه تلون
 نينع كابانا ”تلاقف د ارخالاو تدب ىتربخا ناف هن ىل لع الف 0 08 قاع تدو

 ى' ( لاماذ ناكنا 0( ”ىعارلا كلذ نم تنأف ىرسشت ىلا انعار توعدف هدلو ريغ ىلا هلام لصف توع نا

 هراسبل ىا لاماذ ناكن ال بلاثملا 0-2 هذه عم (نورمشعلاو عساتلا» زلا» هعطت الوىا 0 هلوَش

 - | رع 172 د الا امدلا

 ةريثلا نب ديلولا وه ليق اهقلحو اهنذا نم ناتيلدتما اهو ةاشلا ىتمذ نم ذوخأم || 3 2-0“
 3 5 3 3 ص نالىا هدعب امب ا
 | لرخلاو ندحالا لدكو داوم نم. ةرشع ىناع دعب هونأ هاعدا 3 نقتل عا لاس واع

 بن

 انو والا زيطاسا لاق اننيا هيلع'ىلتت اذا ”نينبو لام اذ ناكناز## ةيهزف هدادعو ا ا
 لماما نكل ءروررغ طرفنم نيب ارهظتسم الوم ناك هال ذانبح كلذ لاقإىا ني ع

 مطتالل ةلع نوكينا.زوجيوأ هلبقو [ئىك لسال طرتشلا دسام نال هسفنال لاق لولدم 32 ل
 ريطاسا لاق ) نا رقلا
 ركبوبا رو بوقعيو ةزمحو مط نأ ًارقو لاهاد ناك نال هنلاثم هذه نم مطتال ىا 7 لس الو ) نيلوالا

 ناكن الأ ىا نيب نيب ةئاثلا ةزمهلا لب صاع ناناايغ .ماهفتسالا ىلع ناك نا ليلا 0 نال لاق

 ىققلا طرش نا ىلع رسكلاب ناك نا "ئرقو لام اذ' ناك نال هسعيطتا وا بذك لاماذ | ا
 بطاخملل هطرش نا وا دالوالا لتق نع ىهنلا ىف'رقفلاب'ليلعتلاك ةعاطلا نع ىهنلا ىف أ] اذ ناك نال ىا ا
 6 همستس 8 ةعاطلا ىف هطرش هناكف ىنتلل عاطا اذا هنال هراسي اطراشأعطقال ىا أ ديزبو ىءاشنا بذكلام

 قف ردب موب ةحارج ديلولا فتا باصا دقو” فتالا ىلع 86 'موطرخلا ىلع © ىلاب ! ١ ل5 لهسشسو تو
 نال هفنا مترو هفنا عدج مهلوقك لالذالا,ةياغ هلذبنا نع ةرابع وه ليقو اهرثا | ىلص ىناا ديلولا باع ام

 تن ةي.الا ءذه ىف سابع نبا لاقاو ةاشلا.ةمئزك ةمتز هل ىذلا وه ميتزلا لبقو ةنس || مساب بذاك محو هيلع هللا
 هاعم نون لا وهو دحاو

 ءاعسا ةرشعب ىلاعت هللا
 هلدع ند ناك ناذ اًقداص

 لوسرولا ءىسملا ىزحننا

 نا هلضف ن٠ ناك ةرسشعب

 لاق اضيا هنعو اهب فرعي هقلعوف ةمئز هل. تناكو فرعف مز ليقأىتح فرعا النم
 الو ادحا فصو هللانا ملعنال. بق نبا لاق اهتز ةاعلا فرش 6 نشط فرد

 ]| هقراش ال ارامي قحلاف ةريقملا نب .ديلولا بويع نمّدرك ذإام لثم هبورع'نمركذ

 ظ ملطف الق ءانمو ربا ىلع ئرق © نينو لام اذ ناكنا 9 ةرخ الاىفالو ايندلاىف

 لاماذ ناكنأأ ئرقو 0 هعطقال ىا نينو لام اذ ناك نال نيهم فالح لك
 اريطاسا لاق انتايا هبلع'ىلتت اذا #8 نينو لام اذ ناكنالا ءانعمو ماهفتسالاب نينبو 0

 ' ناللقو انتي آب رفكلا' نينلاو لاملانم اهلوخأ .ىتلاعنلاةا ةازا لعح ىا # نيلوالا 0
 ىلع ىا * موطرخلا ىلع همسنس 9 ىلاعت لاقف هدعوا مث هعيطت نينبو لام اذ ناك لع ) هيوكشس ( هين )
 |0000 )هرج الاق + رم الع هل لق ههجاو دونت ىنعملاو فتالا ةاهمدغلا لع( عوطرقلا

 ردب موي كلذ هنالعفو فيسلاب همساس سابع نبا لاقو هجولانع فتالاب ربعف ننوه فردي العذل
 ال اراع هب قصلت 0 سا عدم همسنس ا هقراشبال انيش هب قحتس هانعم لقو مسولا نال ركذلاب فتالا

 .اراع ه.وبع نم + هن هللا قا دقو اهرئا ىنعبالو ىحنال ةيتسملا نا مك هقراش مطخ لبقو عشب هيلع

 ةءانعم لقو طق قال ىذلا موطرخلا ىلع مس ولك ةرخ الاف الو ايندلاىف هقراشال (] ت.قف ردب موب فيسلاب

 ش (هيوكتس ) هعطت ال لوش ( نينو لام اذ ناكنا ) وفعلاة مت زك ةمئز هل لاهو رشلاو قوسفلاو 00

 لع أر ( هلع قلتن اذا 3 ةرسشع هونبو ةضف نه لاقثم قالا ةعسن وحن هلام ناكو نينبو لام اذ ناكناو
 ب 0 را ىلع هيسنس ) مهبذكو مهرمدوؤنيلوالاثيداحا (نيلوالا ريطاسا لاق ) ىهنلاوىمالاب نا رقلا ( انأيا )

 0 دوسيس لاّشو فنالاىلع لاّشو هجولاىلع هبرضنس



 ها
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 نودناكىذلاناتسبلادب رب © ةنملا باعصا ان ولب ك #9 طعمتلابىلاعت هللا اهف رمش ةكم لهاان ول |||
 ءاظخبا اممهل كرتبومارصلا تقو ءارقفلا ىدان,ن اكو اص ل رل ناكو ني رفبءاعنص

 تاماملف ريثك *ىش مهل عمت ةلذغلا تن ط بب ىذلا طاسبلا نعدعب و'جيرلاهتقلا والجمل

 حابصلا تقو اهئهرصيل اوفلخ ىمالا امرلع قاض انوبا هلعشب ناكام انلمف نا هوئب لاق |
 حابصلا فنيل اداهنفطقيل 6# نيصصم اهنمرصبلا ومسقا ذا ف لاق اك نيكاسملانعةيفخ ]

 ريغ جارخالا نم هيف امل ءانثتسا هامس امئاو هللاءاش نا نولودبالو *# نوتثتسبالو © || 1
 هللا ءاش نا جرخاال سال وا هنيع ءانثتسالاب“ جرخلا و روك ذملا فالخ هب 5 نحلا نأ | ا

 مهوبا جرخم ناكاك نيكاسملاةصحنونثتسيالو وا دحاو هللاءاشب نا الا جرخا الو |||
 هلم و ءالب © فئاط #9 ةنلا ىلع 46 اهءلع فاطف © |

 نوئان مهو

 مهانولب انا ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ىور *# ةئلاب ادا انولب م #9 عولاو |
 هؤطي نيم رش ءاعئص نود ناورمضلا هل لاَش نعأاب ناس لاق ةخلا باكا انولباك |[

 هل نينب ثالث هثروف تا لِ رلزاكو ةالصلالهانم موق هسرغ ناكو قيرطلا لهأ

 حرط اذاو هزم ملف لجتلا ءادعت 'ىث لك مهاختاومرص اذا نيكاسسملل كرتي ناكو ش

 نيكاسملل اضيا وهف طاسبلاىلا لجلا نم جرخي ئثلكو طاسبلا ىلا لختلاقوفنم ||
 مهل .نآك موببادناذاو نيالا وفق لجلا ءار ل مهعرزاودصح اذاو

 نا هللاو اولاق ةثالثلا ةوذالا ءالؤه هوس هنتروو ل تامءالكءاضرا تن ؟ىش لك

 لايعلا و اريثك لاملا ناك امل لعش ىمالا اذه ناك امناو ريثك لابعلا ناو ليلق لاملا

 ناب اموب مهن اوفلاحتت لعفن نا عطا اف لايعلارثكو لاملا لق اذا اماف اللق

 «اومسقازا 9 * ىلاعت هلو كلذف مهلخن نم رصيلق سانا جورخ لبق ةودغ اودغي

 لبق اومجصا اذا ىا /نيعبص» ا اهرمث نملعقلىا 6 اهنمرصبل 8 اوفلاحت ىا
 ملو ىا # نونثتسيالو 8 نيكاسملا اهب ملعي نا لبقو نيكاسملا مهلا جرخم نا

 اهيلع ىاطف 9 مهتنح رمث نه نيكاسملل أيش نوتثتسبال لبقو هللاءاشزا اواوقي
 هلوق وهو ليال الا فئاطلا نوكيألو كبر نم باذع ىا * كيرن. فئاسط

 "ل

 ٠

 © مهان واباناو» ةمايقلا موي ههجو دوسن وا ىهاظ ني فنالا ىلع اهس هجولا ىلع ةمسلا |

 طعقلاب ةكم لها انربتخا ىا # مهانولب انا ف ىلاعت هلوق * ههجو ىلع هيوكتس ا[

 وهو اهتقرحاف ءامسلان م تلزن اران فئاطلا كلذ ناكو ؛# نومتان محو. ىلاعت |

 هللاىلص ىنلا ادب عراو فيلا !ولكا د عولاو طحقلاب ةكم لهاا ئتما ( مهانولبانا ) ا ىلع ل
 نم موق مه ( ةنللا باكا 'انولباك) كفسؤت دك تس اهلعجلاو رضف ىلع كئأطو ةدعأ 7 مهلا لاق ث

 ىلع تناكو ناورض اهل 4 ن ةروس ١ لاَه ةيرش ةنلا 4 ماو لح ذه مهنال تناك ةالصلا --

 0 ءاعنص نم ني رف

 ةل وع الفك دأب

 ءارقفلا ىلعقابلابقدصتسو

 انلعفنا ءونملاق .تام الف
 اندلع قاضان ونا لعش ناكأم

 لايع ولوا نحتو سمالا
 نيعيصم اهنمرصبل اوفلخ
 ن٠ ةفيح فدسلا ىف

 قااودتس و نك(اشملا

 لاقو مهمنج هللا قر حاف مهنيمي
 روهماوارافكاوناك نسحلا

 ( اومسقاذا ) لوالاىلع
 نوطقيل (اهنمرضيل )اوفلح
 نيلخاد ( نيعتم )اهرع

 ءارقفلا راشتنا لق عيصلا ىف

 اهنمرصبل لعاف نم :لاح
 الو( ناس سالو )

 ىعمو هللاءاش نا نولوَش

 اطرش ناك ناو ءانثتسا

 ىدّؤم ىدؤي هنال ةرود

 ]توم ءاقسإلا
 هللاءاشزا ن>رخالكلوق

 للاءاشي ناالا جرخال
 نم فئاط اهنلعفاطف )
 ءالب اماع لزت ( كرر

 اهلع ىلاعت هللا ل زنا لق

 مهو ) اهمقرحاف اراث

 مهمون لاحففىا (ن وع

 رافغتسالا م هكرتب ردب موب ةميزهلاو ىوسلاو لتتقلاب ةكم لها © س 57 اخو اق ) انربتحا (مهانولب انا) ههجو

 قر 0 (انولب اك ) ردب موي دعي مهيلع ملسو هلعللا لص“ .ىنلاةوعدل نيئس عبس طحقلاو عوجلابو ٍ

 دنع نا ©) اهنذعأ (اهأ هرصنل) هللأب اوفلح ( اوعسقا ذا ناورضىتب نيتاسسلا لها (ةنخلا با) نيئاسلا ١

 نوعان مهو) لبالاب ( كبرنم ) باذع (فئاط) ةنملا ىلع ( اهيلعفاطف)هللاءاشنا اولوش. م (نونثتسيالو) رهفلاع ولط



 (اوقلطناف)هما رمصن.دي يم

 ( نوتفاختإ مهو ) اوهذ

 الثا مهنيب اهف نوراستي
 ال نا ) , نيك اسما مع

 ناو هللا نا ((اتحدب
 اهحرطل '؟ئرقو ةرسفم

 نوتفاختيىا لوقلا راضاب

 مويلا ) امتلخديال نولوش
 ىملاو ) ناكدس مكيلع

 ىمن نت اسملال وخد نع

 هونكمتال ىا نكشلا نع
 ىلعاودغو) لوذخدلا نه

 عنملا ف دح ىلع (درح

 مهسفنا دنع ( نيرداق (

 هيوطش نع اذ عنملا ىلع

 ةعرسلاو دصقلادرحلاوا

 ىلا نيدصاق اودغو ىا

 نيرداق ةعرسإ مهنج

 اهمارص ىلع مهسفنا دنع

 ناك اسملا نءاهتمفنمىزو

 اودغىا ةنجلل مع وهوا

 نرداق ةلا كلن ىلع

 مهسفتا دنع اهمارص ىلع

 ةنحلا تراصف ) تحصاو

 ليللاك (مي رصلاك )ةقرتح

 ىدانف ( اودانتن ) ملظملا
 1 رج دع هج وح جيس وجي اج جس ١ تتوج جوج صم دعس حس سا سما

 مك نا ) نيئتاسبلا ىنعي ( مكن رح ىلع اودغا نا ) رجفلا عولط دنع ( نيهصم ) اضعب مهضعب

 ايفخ امالك مهنيب اه نوراستي (نوتفاختب مهو) نيتاسبلاى لا ( اوقلطناذ ١ نيكاسملاملع لبق نيذاج ( نيمراسص
 '' مهناتسب ىلا لابو دقح ىلع ( درح ىلع اودغو نيكم مكيلع مويلا ) ةنْلا ىنمي ( اهنلخدي ال نا )

 اهلف ىلع ( نيرداق 0

 حابصلا دنع اضعب مهضعل ىدان ( نيوصم اودانتف ) اهرغع كاللهل تمرصاهم اكىاةمو رصملاك ليقو رع اللب

 5 نمضوا هيلع اودغ ناكهومهرصيل هيلا ودغلا نال مكثرحرملا لقب ملو ( مكثرح ىلع) اوركاب ( اودغانا )
 .(نيمراص متنكنا) نيركا 1 مل رح 20800٠ زهؤح ىلع اولبقاف ؟نورشعلا وعساتلا ءزيلا) .ىا .لابقالاىنمم ودغلا

 ئش هسيف قبي مل ثيم هراسمت مرص ىذلا ناتسسبلاك # ميرصلاك تحصاف

 نا نيعصم اودائتف ف لامرلاك وا هبحاض نع مرصنب امهنم الكن ال ميرصلاب ايمس
 ىلعب لمفلا ةيدعتو ةودغ هلا اوجرخا ناب وا او>رخا ىنا © مكترح ىلع اودغا
 ءالتسالا ىمل نمضتملا ودنعلا ودغبءارصلل ودفلا هيبشتلاوا لابنالا ىنمم هتمضتل اما

 مهنيبايف نوراسقي 46 نوتفاختي مهو اوقلطناف ف هل نيمطاق 6 نيمراص متنكنا
 مكيلع مويلا اهنلخديال نا 8 شافنلل دودقحلا هئمو مثكلا ىنمب دفخو تفخو ىنخو

 نع نيكسملا ىهنب دارملاو لوقلا راما ىلع اهحراعب ئرقو ةرمسفم نا # نيكسم

 ىلع اودغو 9 انهه كنيرراال هلوقك لوذدلا نم هنيكُت نع ىهيناا ىف ةفلابملا لوذدلا
 رطم اهيف نكبمل اذا ةئساا تدراح نم ريغال دكت ىلع نيرداق اودغو ©« نيرداق درح
 نيكاسملا ىلع اودكتتي نا ىلع اومنع مهنا ىنملاو اهرد تعنم اذا لبالا تدراحو

 نامرطاو دكلا ىلع نيلصاح اودغو وا دكتلا ىلعالااهيف نوردقبال ثيحممهيلع دكتف

 اوردش مل ىا هب ئرق دقو درا ىنمب درحخلا لبقو عافتنالا ىلع نيرداق مهنوك ناكم
 "لاق ةعرسلاو دصقلا درحلا لبقو نوموالتي هلوقك ضع مهضعب قنح ىلعأالا

 ةلغملا ةنْطا در> دري * هللامانم ءاح ليس لقا

 )| لسوف
 | سيلا طرف نم اهضاضيبإب راهتلاكوا اهدادوساو اهقارتحاب ليالاكوا لوعفم ىنعع

 ]| ةنبل ماعد رخل ليقو اهما رص ىلعمهسفنادنعنبرداقة عرس مهتنج ىلا نيدصاق اودغو ىا

 ليقوملظملا دوسالا لبالاك ىا # ميرصلاك لف ةنلا ىا * تحصاذ ولف ىلاعت هلوق
 وهو دوسالا دامرلاك سابع نبا لاقو هب عفتني ئش اهيف سيلف ريخلا اهنم مرصت

 اوعصا 1 ىنيي © نيعصم © اضعب مهضعب ىدانق ىا 6 اودانتف # ةميزخ ةغا
 © نيمراص متنك نا # بانعالاو عرزلاو راثلا ىنبب * مكنر- ىلع اودغا نا

 ىا « نوتفاضتإ مهو 9 اهيا اوشم ىا # اوقلطناف 9 كرام نيمطاق ىا

 نيكسم مكبلع مويلا اهناخدي ال نا 8 ارس ضعبل مهضع. لوقب نوراستي
 صا ىلع لبقو دهجو دج ىلع هانعم ليقو عنمو دصق ىلع ىا # درح ىلع اودغو

 ىلع سابع نبا لاقو نيك اسملانم بضغو قنح ىلع لبقو مهنيب ءوسسا دق عمتج
 دحا اهنيبو مهني, لوحال اهزامثو مهتنح ىلع مهسفنا دنع ىا © نيرداق 9 ةردق

 «ايف)

 فيا 0 - ةجبتسلا
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 اوأر ا اهبىه امو انئنح انلض ىا (نولاضل انا ) مهلوصو ةهيدب ىف ( اولاق ) ةقرتحم مهتجىا (اهوأر املفا
 لاق )انسفنا ىلع انتبانلل اهريخاتهرح ( نومورح نحت لب ) اولاق ىهاهنا اوفرعو اولمأت الف اهكالش ْنْ
 ىنعمىف امهاقتلاليبسقلا ءانتتسالا ذا نونتتست اله ىا ( نومسنالوا كل لقاملا ) مهريخو مهلدعا .(مهطسوا
 هللا نوركذ:الول وا ميظعت هيزنتلاوضيوفتلانم دحاو لكو هلديزنت عيبستلاو هيلا ضي وفت ءانئتسالانال هلل ميظعتلا
 كلذ ىلع اومنع نيح 4 نةروس + مهل لاق مهطواناك -*4 1 رفح مكن ثيخ نم هللا نوبوتتو

 اهرخن اننرخ أ ةزمؤرع » ضاهناارزح و. د كا ل
 46 نوصستال ول كل لقا ملأ 93 انس وا ايأر © مهلعسوا لاق ف انسفنا ىلع اتيان
 ىلع لديو كلذ ىلع اومزع افيح هلاق دقو مكتيئث بخ نم هيلانوبوتتو نورك ذمالوا
 ءانثتسالا ىمسف نونثتست ال ول وا © نيملاظ انكانا انير ناحيس اولاق © ىنعملا اده
 لبقاف 9 هديربالام كلم ىف ىرخي نا نع هيزنت هلال وا مظعتلا ف امهكراشنل احبس
 نم مهنمو كلذب راشا نم مهنمناف اضعب مهضعب مولي © نوموالتي ضعب ىلع مهضعب
 © نيغاط انكانا انايواي اولاق ف هركتا نم مهنمو ايضار تكس نم مهنمو هبوصتسا
 فارتعالاو ةبوتلا ةكربب © اهنم اريخ انلدبب نا اننر ىسع © هللا دودح نيزواجتم

 ىا # مهطسوا لاق 9 ءاشتسالا انكرتو نيكاسملا اًضنمب اهعفنو اهريخ ائمر> دق
 ركنا نوتتتست اله ىا # نوحجست الوا كل لقا ملا © مهلضفاو مهلقعاو مهلدعا

 رارقاو هلل مظعت هنال | يبست ,اوس نيصم اهمرصيل مهلوق ىف ءانثتسالاكرت مهيلع
 نوك ريال ى نعم ءانشتسالانا ىنلاريسفتلا ىلعو هتئيشمب الا ؛ىُ ىلع دحا ردّشال هنال

 للان ورفغتستونوبوتل ىا نوعست الول ىنعم نوكي مهتنج رمثنم نيك اسما ايش
 ليقو هللانا_تس مهؤاتثتسا ناك ليقو نيكاسملاقح مكعتمو مكطيرفتو مكبونذنم'
 مهنا ءانعم © انبر ناحس اولاقؤل همعن نم ماطعاام ىلع هنوركشتو للان وحست اله
 6 نيلاظ انكانا 9 اولاقف ملظلاب مهسفنا ىلع اورقاو لمف اميف ملظلا نع هوهزن

 مهضعب مولي ىا © نوموالتب ضعب ىلع مهضعب لبقأف 9 مهقوقح نيكاسملا انعبأ ا
 انعنم ىف ىا * نيغاط انكانا + ليولاب مهسفنا ىلع اوعد *# انليواي اولاق ف اضغب |

 عنصي ناكام عنصن ملو اهركشن مث هللا عنف انيغط هانعم للقو نيك اسملاو ءارقفلاقح |
 ْ اممم اريخ الدبس نا انير ىسع 8 اولاقف مهسفنا ىلا اوعجر مث لقنم انوا
_ 

 | اهب ىهامو انتج قيرط 4 نولاضل انا اولاق © اهوأرام لوا 4 اهوأر املفإل

 | قيرطلا نؤطخل ىا © نولاضل انا اولاق 9 ةقرتحم ةنلا اوأر ىا * اهوأر املف الل
 | مهضعب لاق ىأ © نومر< نحن لب 9 انتج ءذع تسلو انتج ناكمنع انما

 نم هماقتناو هللا اورك ذا

 هذهنع اوبوتو نيمرحلا

 هوصعف ةثيبخلا ةعزملا
 اولاق ) اذهلو مهريمف

 (نيملاظانك انا اير ناس

 بارخ دعب اوملكتت
 مهوعدب ناك امب ةرصبلا

 اورقاو الوا هب ملكتلا ىلا ْ

 ماما مهلضا لع
 ءائثتسالا كرثو فورعملا

 5ك ا نع هوصهزأو

 ىلع مهضعب لبقاف 0 املاظ

 مولي © نوموالب ضعب

 نإكاسملانم برهلا نم
 مهنم دحاو لك لحنو

 مث رخ الا ىلع ةئاللا
 اوزواج مهناباءيم ا وفرتعا
 انليواي اولاق ) هلوش دحلا

 عنمب ( نيغاط اننكلاانا

 ءانتتسالا كرتوءارقفلاقج

 وباو قدم ديدتلابو

 ( اهنئماريخ )ورمع

 (نومورح نحن لب ) اولاق مث قيرطلااولضمهنا اونظ قيرطلا ( نولاضلانا اولاق) ةقرتحينيتاسبلا ىنع (اهوأر انفال
 ىأرلاو لقعلا ف مهلضفالاهو لوقلاىف مهل دعا لاقبو نسلاىف ( مهطسوالاق) انتاين ءول ناتسبلا ةعفنم انم
 ( نيملاظ انكانا )انيررفغتسن « انير ناحساولا ) اووسقأ ام دنع كلذمهل لاقدق و نونثتسن اله(نودسنال وا كل لقاملأ
 لوس اضعبمهضعب مولي ( نوموالتب ضءب ىلعمهضعب لبقاف )نيك اسملا انعنمو ءانثتسالاانكرتو انتيصعمب انسفنالنيراض
 نيصاع ( نيغاط انك اناانيواي ) هلمخاب (اولاق) انب اذه تامفتنا رخ الالوسوان.نالفاي اذه تاعف تنامهتمدحاو ١

 ( اهنماريخ ) ةرخ الاف انبر انضوعي نا ( الدسنا) بجاو هللانمىسعو ( انبر ىسع ) نبك اسملاانعمب |
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 .نعو اهنم اريخ اولدباف اوباث دهاجتنع هوفعل نوءجار ريخلا هنم نويلاط ( نوبغار انير ىلا انا ) ةنملاهدهنم

 ا( ١ ادوقنع هنم لغبلا لمحم بنع ايف ناويملا ىعست ىعت ةنج اهب مهلدباف اوصلخا مهنا ىقلب هنع هللا ىضر دوعسمنبا

 |( ربك | ءةرخ الان اذمل و) مهليبس كلس نمل ايندلا باذع نه هانركذ ىذلا باذعلا كلذ لثمىا (باذعلا كلذك )

 . كرمشلا نع(نيقتمللنا)لاقفنينمؤملل ةدتعامركذ مث باذعلا اذه ىلا ىذشام اواعف املا ( ن نول اوناكول ) هنم مظعا

 ١ نيسملا لمهففآ ) ايندلا تانج فالخم صلاخلا معنتلاالا اهبف سيل تانج (ميعنلا تانج) ةرخ اآلافىا (مهبر دنع )
 ١ ىطنن نحت اقح د لوشام ناكول -*4؟ رذح مهلوق ىلع ؟نورسشعلاو عساتلاءزيلا) راكتاماهفتسا (نيمر جاك

 اشير ىلا انا فيفختلاب انادب *ئىرقو اهنم اريخ اولدبا مهنا ىور دقو ةئبطخلاب ْ ىطعبام اريخ ةرخ الاىف
 عوجرلا ىنعم اهنمِضتل وا ةبغرلا ءاهتنال ىلاو ريخلا نويلاط وفعلا نوحار # نوبغار ظ ايندل 3 اك هم نمو وه
 باذعلا ةنلا باوصاو ةكم لها هب انولب ىذلا باذعلا كلذ لثم # باذعلا كيذك ٠ مكحلا ف فيحنا مهل ليقف
 ن.رفاكلاكن يلسملا لمتف|

 ا اوزرتحال. # نوملعي اوناكول » هسنم مظعا © ربك | ةرخ آلا باذملو ف ايندلا ىف

 1 سدقلا راو>ىفوا ةرخ . آلاف ىا 0 مهند دنع نيقتملل نا م باذعلاىلا مهيدؤيب اع 0 ىلع م مث

 || © نيمرجلاك نيملسملا لمجتت[ ف صلاخلا معتتلا الا اهيف سبل تانج © ميعللا تانج © | ب مكلام) تافثال

 ا كك ام #8 امدلا هيلع اللا | ليرات 3 | نيب وهو جوع || | هبعم نمو دحح معزب ا تعبن انا م نا نولوقي اوناك مهناف ةرفكلا لوقل راكنا | 0 0

 «رنومكح مكلام ف ايندلاىف هيلعنحتاك مهنم الاح نسحا نوككللب انولضفي مل ناك ىصاعلاو عيطملا
 || ىأرجاجوعاو ركف لالتخا نمر دال او داتا يوك سيجد ناقل كلا ندوب ءارطا ل

 ؛ 1 .-| متثش امب هيف اومكحت ىت || «نو يختل هيفيكلنا »ف نوأرقت «نوسردت هيف رف# ءاحسلا نم © باتك مكل مآ | 7 >3 2 7
 1 قدصلا مهنم هللافىعو اًوصلخا موقلانا ىنغلب دوعسم نبا لاق © نوغار انسروللا انا | ءاسلا نم (باتك ىلمأ)

 || ىلاعت هللالاق ادوقنع هنم لغبلا لمحم بنع اهف ناويحلا اهللاَغ ةنح اهب مهلدبات إل نؤرق 000

 ا فوخم انرما فلاخو اندودج ىدمت نمب لعفن مهب انلعفك ىا # باذعلا كلذك # | مكانا ) باتكلا كلذ
. ' 

ْ 
| 
|| 
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 | مث © نولي اوناكول ريكأ ةرخ الا باذملو #9 ىلاعت لاق مث © ةكم رافك كلذب ل
 دنع ىا © معتلاتانج مهبر دنع نيقتمللزا لف ىلامت لاقف نيقئملل ةلادعا امب ربخا | ةيدسسم

 امم لضفا ةرخ الاىف ىطعن انا نوكرشملالاق ةبالا هذه تلزت امو ةرخ الاىف مهد |

 ةيوستلا نا ىنعي ©نيمر جاك نيملسملا لمجفأ 0 نيكرسشمللايذكت ى اع هللا لاقف نوطعت امندلاىف (تاذعلاكيذك )

 ىلاعت لاق املو هنم لضفا ىطعيوا لضفا نوكي فيكف ةزئاجريغ مرجلاو مسملانيب هلام نم هللاقح :ه نم
 فيك كلام » تافتاالا قيرطىلع مهلللاق راكئالاو داعبتسالا ليبس ىلع كلذ | نعل رح 02 7

 | فوت تادنعنم لزن ىا © باتكمكلمأ ف جوعملا مكحلا اذهىنعي # نومكح | فكر ىعاشب ءاللا

 كلذف ىا # هيف راوكلذا و 3 نؤرقت ىا # نوسردب #9 باتكلا كلذف ىا | قش عد
 نوهتشتو نورات# ىا * نوريخت امل # باتكلا ْ ةكم لحال ناك اك امنالا

 62 0 اوناكوا) ايئدلا ف هللاباذع نم ( ريكا ) بوتيال نمل ( ةرخ الاباذعلو ) عوجلاو لتقلاب
 ١ مهيد دنع ) سحاوفلاو كرششلاو رفكلا ( نيقتمللزا ) هب نوقدصيالو كلذ نولخلال نكلو ةكم لها ( نول

 نم هباحصال مسو هيلعةفاىبص دم لوشام ناك نثل ةعيبرنب ةبتع لاعبو ىنغالا متاداهيعأ مدمج ديالا
 ةنللا ىف نيلسملا اوي (نيلسملا ليف ) لزنف ايندلا ىف مهنم لضفا نحن ا الاىفمهنم لضفا نحن اقح ميعنلاو ةنجلا

 لهااي (مكلام) نيلسملا با وثك ةرخ الا ىف نيكرشملا باوثلمجتت ا لاقيو رانلا لهامهو نيكرمشملا باوثك (نيمر جاك )
 (نوريختال) باتكلايف (هيفكلنا) نؤرق ١ درع هيفباتكمكلمأ) مكسفنالنوضقتامسنب (نومكحن ف ك) ةكم

 انيرىلا انا ) ةنخلا هذه نم

 هللاىملا انتبغر ( نوبغار

 هي نجا هل هش مف أ حس ماش مقا اح . متل 3 و



 امئاو هيلع سردلا عوقوا سوردم هلال نا جب ! نوريخمتا مكلنا نول لوك لمالاو مكلهن ومشت و هنورا
 حوت ىلع .مالس نيرخ الاىف هيلع ا :كرتو هلوقكوه "5 سوردملل ةباكح نوكينا زوم و اهريخىف ماللا ت ترسم

 مو.ىلا ) قلعتيو ناميا تعن ( ةغلاب ) ناميالاب ةدكؤم دوهع (انيلعناعامكل مأ) ءربح دخلا هراتشلاو ىقلا 0

 ىلا نيمي اهنم لطبت مل ( ن ةدوس / ةرفاو هيلا ىهتنو مولا 2 ]»- كلذغلبت اهنا ىا ةغلاس (ةمايقلا

 نه هيلع مسقللا 00 ماللاب ؟ىح الافق سوردملا هنال متقلب مل نا هلضاو .هنوهتشت و هنوراتحام مكل نا |

 فراظلا ىفردقللابوا ميكحمل هريخ جا هراتخاو *ىشلا ريختو افانئساوا سوردملل ةياكح نوكينا زوجبو ترسك

 ىلانيلع مكل ةتباثىه ىا أ يكمنلاف ةيعاتتم © ةفلإب 8 ناالاب ةدكؤم دوهع © انيلع نايا مكلما 8
 نع جرم ال ةمايقلا موب | يابو  ةما_بةلل,مون.ىلا ». نيقؤطلا حا اهف كاعلاو السا لع بصل امر ١

 اذا ذئموي الا اهتدهع أ ينكحن ىنيب | هتدهع نع جرخمتال ةمايقلا موب ىلا انيلع مكل ةتبا' ىا ركل ىف ردقلإل
 000 ا باوج © نومكحت ال مكل نا 9 .مويلا كلذ غلبت ناميا ىا ةفلابم وا مولا كلذف ||
 0 : : 0 كلذب © معز كلذب مهيا مهلس 0 كل ائمسقا ما 0 ناميا مكل ما ىنعم نال مسقلا 1

 د 7 3 اونأيلف 9 لوقلااذهىف مهن وك راشب > ءاقار مكلما و بس ةنع كن , ملاق مكحلا /

 0 5 27 |١ هذه هاجس هين دقو ديلقتلانم لقاال ذا مهاوعدىف 4 نيقداص اوناك نا مهئاكرشب
 ةلقلمم ناماَب يكلاعتلا ما || 0220 هير لت وا ققتخ نر 4 اولي نإ نكمل ل يالا | 0 : ١ قايتوتسال هلع ل | لقعنم هب اوبشن نا نكمام تايالا || ن مأ ىعم [
 ) قدك رتل ف فام ىنعللا ليقو هل دنسال امل افييزتو رظنلا بتارم ىلع اهيبشت بيبرقلا ىلع ديلقت ضحم وا ٠

 مي 0 م هللا نم ةيوستلا نوكتنا ىننامل هناك ةرخ الا ىف نينمؤملا لثم مهنولمجي ءاكرش مهل ما ||

 نيك“ مو )كف | سصالا دتشي موي هي د __ نا اذهب ىنيلات ا

 مهتوكراشب سان ىل «لكرش | د ا 7 نات الا كلت عطقتنال ىا 0 1 متقن وتساف | أ

 نو.هذ.و لوقلا اذهيف | دخان م مكفنال ىا © نومكحت امل #9 دهملا كلذ ىف ىا ©« كلنا ف ةمابقلا |[
 0 ميا مهلس ف سو هيلع هلا ىلس هينل ىلاست ةلللاق مث ىلامت هتادنع ةماركلاو ||
 ا ما ٠ نيملسمللام ةرخ آلاىف مهلناب مهل لفك مهب ءاىا # معز كلذب ا

 مه مهنال مهلا ءاكرششلافاضا امئاو ءاكرش هللهنواعجي اوناك امىنعي رش مهل لب ئا ا
 اوال هوعدا ام قدصت نودهشل ءادهش ءاكوبش ىدم ليقو هلل كرش اهولعح ||

 مهئاكرشبا وتألف ىا بغكمو ل مهاوعدفىا » نيقداص اوناكنا ديطرشا [|

 لاق ديدش عيظف سما نع ىا #« قاس نع © مهل عفشتو مهعفنتل مويلا كلذ يف |

 عطف مظء صاف مقو اذا لجرلل برءلا لوقت ةمايقلاىف ةعاس دشا وه سابع نا 0

 مل ضل مهل معز الو || اذا كابو مالا كلذىف ماقاذا كقاس نع رعش ةدشلا ةاساقمو دجلا ىلا هيف جاتحي |[
 00 ١ ا يالا ءيفخ نع سابع نبا لئيبو هام نم برجا تقمك بزل قف سلا 91

 2 . ن ١ مع اما برعلا ناويد هناؤ هدءقلا هوقتاذ نا ١١ رقلا نم ئ مكيلع ىنخا ذا لاقف'

 اونأيلف ) هيف موهذم

 (نيقداصاو اكنامهتاكر شب

 ادحا ناىنعي مهاوعدىف

 الو اذه مهل ل ال

 هنا ام هيلع مهدعاسي
 هب قطني مهل فاتك الا

 هللاد دع هب مهلدهع الو

 فراظلاب صان ( قا-نع ٍ

 ىف بطخلا ةبوءصوصصا ةدشنع ةرابع قاسلا نع فشكلانا ىلعروهملاو اريضم ركذاوا اوتأيلف
 ووكيل كلل ةماقلا وول ) فيتو قلبا ناإلب ان (اًنبلع ) دوهغ ( ناما كلما ) ةنطانمةرخ الافنووشنا

 ةهلا ٠( 0 م عز )نولوّسامب ( كلذب مهبا )داي ( مهلس ) ةنجلا ن نءةرخ الاف مكسفنالنوضقت

 1 نولوّسبامو اولاقام مهلنا ( نيقداص اوناكن ا )مهتهل !ب ( مهئاكر شو تأيلف )
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 | نهقوس نع تاردخملا ريما هلصاو كلذىف نو قاسلا تقثكو 0 بعصل و

 ان اا قع رمق أو ٠ امم ىلا ندد لا

 قاسو رجلا قاس نم راعتسم انايعريصي ثيحح هتقيقجو ىمالا لصانع فشكي مويوا
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 سعاشلا لوق ْ

 قاس ىلع انب برحخلا تماقو © قانعالاب رض كموق انل نس

 ا ىنعملا اذهىف اناسا ةغللا لها دشناو ةدشو بركمويوه سابعنبا لاق مث

 ريهو نإ ليدعأإ هلع وبا ْ

 ماسنتالو عيبر اهندف © اهقاس نع كل تر ناف

 ريرج لاوق اهنمو
 ارش 00 اهقاس نع ترعش اذا © وذاع لانه ىرظلا فان بدال

ْ 
1 

٠ 

١ 

0 

| 

ْ 

[|] 

 1 © ق )ل ديدشلا ميظعلا سمالل لثماك راص :ىتح برعلا مالكلا ىف اذه لثم رثك دقو قاس

 اولاق لسو هيلع ا تاتو اك ندع ةاوض ىردخلاديعس ىبا نع  فسو مالا دعب ل

 له معن سو هيلع هللا ىلع هللال وسر لاق ةمايقلاموب اندر ىرت له هللالوسراي | قاس الورع شك الو

 رمقلاةيؤرىف نوراضت لهو باحسس اهعم سبل او ةريهظلاب سعششلاةيؤرىف نوراضت
 موي هللاةيؤر ىف نوراضتام لاق هللالوسرايال اولاق باحمم اهف سدل اود زدبلاةليل | ةدشب اولتبا اذا مهنال

 ةما لك عتيل نذؤم نذا ةمايقلاموي ناكاذا امهدحا ةيؤرىف نوراضت امالا ةمايقلا || | دهو تالا 6

 د مانمالانم هلاريغ ديعي ناك دحا قيالف دعت تا اومن ا

 ىعدتف باتكلا لها ربغو ورجافو ربنم هللادبعي ناكنم الا قسمل اذا ىتح رانلا ىف. ا

 للاَذختا ام مجبذك لاقيف هللانباري نع دبعن انكاولاق نودعت متتكام مهللاقيف دوهيلا | < © 27 :
 نودرت الا ميلا راشبف انقساف انبراي انشطع اولاق نوغيتا ذا دلوالو ةيحاص نم |

 ١ || ىراصتلاىعدت مث رانلاف نوطقاستيف اضعباهضعب مطحي بارس اهمناكر انلاىلا نورشحف |

 ١ هللاذختاام منك مهل لاقيف هللانإا عيسملادبث انك اولاق نودبعت متتك ام مهللاقيف |

 الا مهلا راشيف انقساف انيراي انثطع نولوقيف نوغيتاذام مهللاقيف دلوالو ةبحاصنم |

 ىتح رانلاف نوطقاستيف اضعب اهضعب محم بارسس اهناك منهج ىلا نورسشحف نودرت

 ىتلا نم. ةروص قىداىف نيملاعلابر مهان انا رحافو رب نه هللادبعي ناكع *الا قبي ملاذا

  سانلا انقراف انيراي اولاق دعت تناك ام ةما لك عسبتت نورظتنت اذاش لاق اهيف كولر

 كنم هللاب ذوعت نولوقبف مكبر انا لوقيف مهيحاصت ملو مهيلا انك ام رقفا ايندلاىف

 سب الشلل وفق بلقثي نا داكيل مهضعب نا ىتح !نالثوا نيترم ايش هللب كرمتتال

 نم هللدجحا ناكنم قسالف "قاس نع فشكف معن نولوقيف اه هنوفرعتف يآ دو

 هرهظ هللالمجالا ءايرو ءاقتا دجحسلل ناكنم ىتسالو دوجتلاب هلهللانذا الا هسفن ءاقلت

 هتروصىف لون دقو مهسؤر نوعفري مث هافقىلع رخ دج“ نا دارا اك ةدحاو ةقبط

 2 ىتلا )

 ةدشلا نع هب ىك نكلو



 لا
50 

 هو ةدكف
 كن ةروس) 00 سم[ سم لزوج

 لومفملاوالعافلا ءان ىلع ءاتلاب ففشكت ”ىرقو ميظعتلا زا ليوهتلل هركتتو نانا
 لاحخلاوا ةعاسال لعفلاو

 ىلع رسهلا برضي مث اند تنا نولوقبف مكبر انا لاقف ةرم لوا اهيف هوأر ىتلا |
 ضحد لاق رسجلا امو هللا لوس راي لبق مثس ملس مهللا نولوشو ةعافشلالحتو منهج |

 نادعسلا اسهل لاقي ةكبوش اهيف دجتب نوكت ةكسحو بيلالكو فيطاطخ هيف ةلم
 جانف باكرلاو ليخلا دي واحاكو ريلعلاكو جيرلاكو قريلاكو نيعلا فرطك نونمؤملارف 1

 رانلانم نونمؤملا صلخ اذا ىت> منهج رانف سودكمو ل -ىم شودخمو مسم |

 هلل نينمؤملانم قحلا ءاصقتساىف هللةدش انم دشاب مكتم دحا نمام هديب ىسغن ىذلاوف |

 | نولصيو انعم نوموصي اوناك انبر نولوقيف رانلا ف نبذلا مهناوخال ةمايقلاموي |
 ظ اقلخ نوجرْخف رانلا ىلع مهروص مرحتف متقرع نم اوجرخا مهل لاقيف نوجحو أ
 دحا اهيف قبام اسر نولوش مث هيتكر ىلاو هيبقاس فصن ىلا رانلاتذخا دق اريثك ]

 ظ هوحرخاف ريخ نم رايد لاقثم هبلقف متدجو نف امج لوقيف هب انترما نم |

 ظ لوقب مث هب انما نمت ادحا اهيف رذن ملاسير نولوقب مث اريثك اقلخ نوجرْخف | ظ
 الذ 'نوجئرطقا ءوج رتناف سيح نه امد افضل .لاقثم هلق ف متدجو نق اوعجرا |
 ْ ىف متدجو نف اوعجرا لوش مث ادحا انترمأ نمم اييف دذن مل انبد نولوش مث اريثك |

 اهنف رذن مل انير نولوش مث اريثك اقلخ نوير هوحرخاف ريخ نم ةرذ لاقثم هلق ||

 ملظيال هللانا متتشنا اًؤرقاف ك ثيدحلااذهب ىنوقدصت ملنا لوش ديعسوبا ناكو اريخ 1

 لحو نع هللا لوقف اميظع ارجاهندل نم تّوبو اهفعاضي ةنسح كن ناو ةرذ لاقثم ||

 3 ةضبق ضبقيف نيمحارلامحراالا قب ملو نوئمؤملاعفشو نويينلا عقشو ةكمالملا تعفش |[

 ءاوفاى رت ىف مقلي اممح اوداع دق طق اريخ اولمعي ملاّموق اهنم جرذف رانلا نم 1

 نوكت اهنورت الأ ليسلا ليم ىف ةبحلا جرخت كنوجر خف ةايحلا رهن هل لاق ةنلا |
 ىلآ اهتم نوكي انو 'رضخا وا رفا نمشلاّلا وك انارخشلا لارا رن

 ءالؤه ةنللا لها مهفرعي متاوخلا مهباقرىف ؤلؤللاك نوجرْخيف لاق ضبا نوكي لظلا
 .اولخدا لوش مث هومدق ريخالو هولمع لمع ريغب ةنلا هللا مهلخدا نرذلا هللاءاقتع |

 لوقيف نيملاعلانم ادحا طعت ملام انتيطعا انير نولوقيف مكل وهف هومتأر اف ةئلا

 ىاضر لوقيف اذه نم لضفا ئث ىا انبر نولوقيف اذه نم لضفا ىدنع مكل '

 ءانعب هوحن ىراذيللو ماسم ظفل ادبا مكيلع طخسسا الف

 هب قلعتي امو ثيدحلا ظافلا حرش ىف لصف ظ
 ىتحهلوق * ىللاعتهللاءاشنا اهعضومىف اهيلع مالكلا تأيسق اهب قلعتب امو ةيؤرلا اها ْ

 نم ةروص ىندا ىف نيملاعلابر معانا رجافو رب نم هللادبعي ناك نمالاق بي ملاذا

 نوفرعإ ى ىتلا هتروص ريغ هروص ىف هللا مهيتأيف ةريره ىبا ةياور ىفو اهف هوأر ىلا ١

 7117-0077 ا

 ح.يحشلا عطقالل لوقت اك

 لغالوةمثديالوةلواغممدي

 لخضلا نع ةيانك وه امناو
 هنلطع قيضلف هيشنم اماو

 نايبلا معىف هرظن ةلقو

 معز م سمالا ناك ولو
 قح نم ناكل هيشملا

 اهنال فرعي نا قاسلا
 هدنع ةدوهعم قاس

 نع لاَغ و عيظف ديدش
 مهد نيب و مهيب ةمالع



 570 همس ]كَ (نورشللاو عساتلاءزجلا)
 ' هانقع ءاج اذاف انير انينأي ىتح انناكم اذه كنم هاب ذومن نولوقيف مكبر انا لوقيف
 ١ هنوعتيف انير تنا نولوقيف مكبر انا لوقيف نوفرعي ىتلا تروص ىف هللامهيشأيف
 7 ثيداحا ريكا نم ثيدحلا اذه نا للعأ ءريغو هللادمحر ىوونلا نيدلاىحع خيشلالاق
 فلاسلا مظنعم لوق وهو اهدحا*نالوق ةلاثما ىف و هيف ءالعللو اهمظنعاو تافصلا

 ١ اهلنا ادقتعنو اه نمؤن نا انيلع بجي نولوه لب اهانعف ىف ملكتنال هنا مهلكؤا
 ) ءوش هلثلك سيل ىلاغت هللانا مزاجلا انداقتعا عم هتمظغو ىلاعت هللا لالخم قرط. ىف
 ١ ادهو نيقولخلا تافص رئان نعو ةهج ىف زيختلاو لاقتنالاو ميسجتلا نع هزنم هلاو
 لاقؤ ملسا وهو مهيققحت نم ةعامح هراتخاو نيملكتملانم ةعاج ٍتهذه وه لوقلا
 اوفثكي ملو هظفل هاظىلع هؤرداف انخويش هف لوقلا بنت ثيدحلا اذه ىباظخلا
 ههنكب ملغلا طحبال اه لك ريسفت نع فقؤتلا ف مههذم وحن ىلع ءانعم نطاب نع
 قيام ىلغ لواتت اهنا نيملكتملا مظع» بهذم وهو قالا لوقلاو*باتلا اذهنح

 لاقب بهذملا اذه ىلعف هلهانم ناك نمل اهلبوأت غو امناو اهعقاوم بمسح ىلع اهب
 (| ١ ةداعلا نال ءايا مهتيؤر نع ةرابع نايتالانا هلا مهيتأق ملسو هيلع هللاىلص هلوق ىف

 | ةيؤرلانع انع ءىجلاو نايتآلاب ربعف نايتالاب الا هتيؤر هنكي ال هريغ نع باغ نع نا
 | هللا مهلا دارملا ليقؤ انايتا امس ىلاعت هللا لامفانم لثف نايتالا ليقو ازاح
 ١ لاق ثّيدلإب ىدنع هبشا هحولا اذهو ضانع ىضاقلا:لاق هتكئالم ضعب مه اب
 ثودملا تامسس نم اهوركنا ىتلا ةروبصلاىفمهءاح ىذلاوه كلملا اذه ن وك
 ]ا روصي ىا ةدوص ىف هللامهيت اي هانعم نوكي وا لاق قولُحْلاو كلا ىلع ةرهاشظلا

 لا اذهو مهربتخيل هلالا تافص هيكتال ىتلا هتاقولخو هتكئالم روص نم مهل رهظيو

 هيلع اوأر مكبر انا ةروصلا هذه وا كلما اذه.مهل لاق اذاف نينمؤملا ناحتسارخآ
 نوذيعتسنف مهبر سيل هنإ كلذب نولعإو هنوركش امم تاقولخلا تامالع ن. ةمالع

 ١ دارملاف نوفرعي ىتلا هتدوص ىف هللامهيتأيف ملسو هيلع هللاىبض هلوق اماو هنم هللا
 | اهب هتوفرعيو اهنولعل ىتلا ةفصلاىف مهل ىلاعت هللا ىلحتف ءانعمو ةفضلا انه ةروصلاب
 ١ هذه ىلع مهنال ىلاعتو هناحس هل ةيؤر مهل تا نكت ملناو هتفصب هوفرع امناو

 نولعيف هتاقولخم نم ايش هشيال هنا اولع دقو هتاقولخم نم أش هيشيال هنوريب ةفصلا
 . اهايا اهتهباشمل ةروصلاب ةفصلا نع ربع امناو منبر تنا نولوةيف مهبر هنا كلدب
 نيملاعلابر مغاتا ديع-ىنا ثيدحىف هلوقو ةروصلا ركذ مدقت هناف مالكلا ةناخجلو

 هر 1 ال يوااعولع ىأ انيق ءوار ىتم اهق ءوآز ىلانم ةروص ندا ق
 هنم اوذاعتساامئاهللابك رمثنال كنم هللاب ذوعن مهلوقو* ئش هيشيال هنا ىهو نيئمؤملل

 ةياور فو قاس نع فشكف ةلوق*قولخلا تامس هيلغ اوأر مهن وك نم هانمدق امل

 تافصلاو ءامسالاٍباتك ىف ىقهببلا ةياورلامذه ركذ هقاسنع انير فشكي ىراذلل

 نع ىا هقاس نع انبر فشكي هلوق ىنعم نوكي نا لمتجن ىناطخلا ناميلس وبا لاق
 ريسفت مدقت دقو اهو ءايلاعفب فثكب طبضو ةدشلانع فشكت ىلا هترذق
 03 5 درو و ميظع رون ثيدحلااذهىف قاسسلاب دارملا لبقو يقاسلاْف مك

 نع



 (ن ةروس) اتفق ف ْ ٠ ا

 هنع للاوضر ىرعشالا ىسوم ىبا نغ/ىور ام وهو لمسو هيلع للايبص ىبلانع
 هل نور ميظع رون لاق قاس نع ا موب هلوق ىف لسو هيلع هللا ىلص ىلا ع

 ثيداحانىنأي اش وهو زيزملادبع نب سمع ىلوم نع جانج نب حور هب درفت ادجحس ٠

 ايا وهج فاتت وت نوريثك ززملا دبع, نب رمع ىلاومو اهيلع عياتيال ةركتم ١>
 دراوقلا نو ىلاعت للا ة قةيؤر دنع نم ملل: ةددجتلام وه كلذ ىنعمو كروف نبا لاق 01

 روهظ نم نيئمؤملانيبو هنيب ةمالع قاسلا ن وكب دقو نابع ىضاقلالاق فاطلالاو

 ةمالع ىلاعت للا اهلمج ةقولخم افاسأ نوكمت دقو ةمظع ةقاخ“ ىلع ةكتالملا نم ةعامج 7

 نع ٍبعرلا ةلازاو نزلا ف شك ةاتغُم'ليقو داما قوسلا نع ةجالاخ َنيْمْوْسْلل | ْ
 قس و كلذ دنع مه وش ذئنح ابا لاوهالا نه مهل وع ىلع بلغ ناكامو 1 ا

 ةيؤرلا ريغ ةمايقلاموي ماقملا اذه ىف ةيؤرلاءذهو ىناطألا لاق ادجحس نورذف »م هللا

 قبب الف هلوقو ٠ «داب انا ةيؤرلا ءذهامناو هللاءايلوا ةماركل_ةنطا ىف نعنلا ْ:

 دهسا ناكنم قيبالو دوج“ !اىف هل هللانذا الا هسفن ءاقلت نم ىلاعت هلل دجحي ناكنم. 1
 ىلاعت هللا نم ناتما دوعسلا اذه ةدحاو ةقبط ءرهظ هللا لمجألا 11 0 ْ

 هلوقو * 0 ىلع ردّهالف , ةهفصلاك ةدحاو ةراقفىا ةدحاو قل ىنعمو هوايا 0

 نوعفرب مث هاتعم ةرص لوا اهذ هان ايمن و وم ف لوك دقو مه-ؤر نومفري مث ٠ ظ

 مث هلوقو * انبر ثنا نولوقيف مهل ىل#و هتيؤر نم مهل عناملا لازا دقو مهسؤر ٠١

 ةعافشلال تو طارصلا وهو ناتغل اهريسكو 8 1 منهج ىلع رسما ب يضف

 ضحد هلوق «٠ اف نذؤيو هعافدلا كح ا ع نه اهمضب لبقو للرب ١

 ىذلاوهو فاطخ عج فريطاطخ هفهلوق « تش الو مادقالاهف قازث ىا ةلم ا

 كسحلاو معلا اب قلي ىتلا ةديدطلا وهو بواك عمج بيلالكو ٠ ؛ئثلافطخب ٠
 سشودخمو عي جاقفهلوف 0 تناج لك 0 ميظع كوش هل تين نادعسلا هل لاش ىذلا

 "الاصا ىئىم هلا الق م 5 ة ماسقار ةئالاث 0 0 مهج ران ىف شد ركمؤ , لاسر ا

 اذه ىفو متهج ىف طقسو ىتان ىا سدر "ب مسقو ضلخف لسرب مث شد مقو
 منهج نآمىلع لمح رسج وهو قطالهاو ةئسلالها بهذم وهو طارصلات ابثا .

 ىلع نر نونمؤلملاف مهلك سانلاه يلع رهف فرسلان ٠ دحاو رعشلا نه قرا وهو ١

 قءمو أهم هللا ان ذاعا مج ف نوطقس نورخأالاؤ مهلا معاو مهل زان ب كك 1

 نث هلوقو * مهل مهعافش رانلاىف نيذلا مهأاوذال ةمايقلاموب هللا نينمٌوااةديشاتم ٠

 لاق ةرذ لاةثمو ريخ نه رانبد فدن لاقثمو ريخ نه راند لاقثم هيلقىف متدجو

 دري يدع للاز ءزك اسم نا محا ل6 نيقئا يملا قلم لق نشا
 نم هيلع ادْئاز ريا اذه نوكي امنا و ارجيال قيدصتلا وه ىذلا نامبالانال نامالا
 هللانم فوخ وا نيكسم ىلع ةقفشنم باقلا لامعا نه لمعوىنخركذوءطاص لمع ٠

 لوق و ريداقملا لقا كلذ نال ريا لقال لثم ةرذلا لاقثمو ةقداص ةين وا ىلاعت .

 (س ة؟اخواق ) :



 كلذ روزطعبال» و ارجل كي ىلع اخون نكلو افيلكتال ( دويلاىلا) راقكلاىلا ( نوعديو )
 ا هراصبا ) نوعديفف رييغلا نم لاح ةليلذ (ةعشاخ) مفزلاو ض خلا دنع ىئتثنال رقبلا ىصايصكر يصت مهروهظ نال

 : رلا نسلاىلع ( نوعدي اوناكدقو ) راغص مهاشغي ( ةلذ مهقهرت ) مهراصبأ عوشخ لاحىف نوعدب ىا

 نودجلالف ءاصامهو ىا ( نوملاس هيك مجبر, يس مهو ) ؟نورشعلاوعسانلاءزجلا# نقد ( رولا ىلإ )

 | ةمابقلا موي مويلا ناكنا دوجسحلا مهكرت ىلع اضجبوت © دوجححلا ىلا نوعديو و دوج نع ا
 © نوميطتسيالف 9 عزتلا تقو تناكنا اهتاقوال تاولصلا ىلا نوعدياوا | كدذ كنتي « ىندذف ) ة
 ةلذ مهقفلت 46 ةلذ مهقهرت مهراصبا ةعشاخ هلع ةردقلا“لاوز وا هنقو باهذل ٠ كاكاو هلك ا لاو
 4 نوماس مهو ف ةمسلا نامز وا ايندلا ىف  دوجعسلا ىلا نوعدي اوناكدقو © | ( بذكي نمو ) كيفك١
 اا ل 0100 ٠ كل اذهب تكي نمو نردف 9 هق للثلا وحاّرم هّنم نودكمتم || وأ كوعفلا ىلع فوطعم
 | ةيصلا ةماداو لاهمالاب ةجرد ةجرد باذعلا نممهيندت- * مهجرتتسنس » كيفكا |[ 205 تع | (ثيدحلا اذه) 3
 : : 000 ا هيجل دال نرش
 هويسح ذال مهيلع اعنالا هو -اردتسا هنأ 0 ملعن ال ثدح ن ةمعلا دايدزاو ا 2 2

 5-25 5 0 | ىنئاف هنيبو ىننب لخو ىلا
 ١ ءافلاعق وه ةكمالملا تعفش ىلاءت هلوقو © ريخ بح اص ىأ اريخ ابق ردب سل نيئمؤملا له لككفنأ 5 ماع

 || جرخيف رانلانم.ةضبق ضبقيف نيحارلا محراالا قييملو نونمؤملاعفشو نويبنلاعفشو | كيلق لغتشت الف"هلقيطم
 ]|| اولمعَي لو طقف ناعالادرج مهعم نيذلا مخ ءالؤه طق اريخ اولمعي ملاموق اهنم ١ ءاتتنالا ف ىلعلكوتوهتأشب
 ا ناميالا درجالا هدنع سيل نمل ةمحرلاف بواةلاهنكت ام ملعب ىلاعت هللادرفتو طق اريخ را كيلا

 ا مهقليفامحخل اوزاص ىا اممح اوداع دق هلوق ٠ ةعامج عمج ىا ةضيق ضق ىنعمو طقف | ديدهتو ملث”و هيلع هللا ىلص

 | ءافصلاف ىا ؤلؤللاك نوجر خف هلوق ٠ رهنلا لوا ىهو ةهوف عج ةخلا ءاوفاف رهنف | (مهجردتسن-)نيبذكملل
 امث كلذ ريغ وا بهذ نه ءامش .شا مهباقر ىف قلعي هنا هانعم لبق متاوخلا مهاقرف ْ

 ١  نوءيطتسي الف دوجحلا ىلا نوعديو # ىلاعت هلوق © رجا هللاو اهب نوقرعي ْ

 أ الف نياحت ةيفصكوا رقبلا ىصاي ايصك مهبالصا ربصت نيقفانملاو رافكلا ىنعي دوجسلا |
 || نوءفري نينمؤملا نا كلذو * ةلذ مهقهرت مهراصبا ةعئاخ 9 دوجحلا نوعيطتسي
 |١ دوستو ءاهيلاو رونلا اهالع دقو لا نم اضايب دشا مههوجوو دوجلان م مهسؤر |

 ا ىلا نوعدب اوناك دقو 9 ةمادنو نارسخو لذ مهاشقيو نيقفانملاو رافكلاءوحو 1 ةيىنلاو ةيصلا مهقزري نا
 أ ةماقالاو ناذالاب ةبوتكلا ةالضلاىللا نوعدبإ اوناك ايندلاراد ىف ىني © دوجمتلا || ةعيرز للا قزر نولمجف

 ْ «نولاس مهو نوببجي الف الفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع نوعمسي اوناك مهنا أ أ نم ) ىصاعلا دايدزا ىلا

 | هللاو راجحالابسك لاقا مونأي الف ءاحا مهو ةالاصلاىلا ن نوعدب ءاوناك مهن ١ تأ | ةهللا نم (نولخلال ثدح

 | ف لعو ع هلوق © ةعامجا نع نوفا نذلاىفالا ةب الامن ه تلزتام م اا

 لغشتالو مهنييو ىنيب لخو نا رقلاب نييذكملاو ىنعدىا © ثيدحلا اذهب م ا 0 اقام 57

 باذعلاب مهذخأتس ىا © مهجردتسنس لل مهايا كيفك ا ىناف ىلا مهلكو مهب كَنلَق 9 نانو نيكس ةءانكام
 | الك ةي الا ىعمىف ليقو رسالاو 'لتقلاب ردب موي اوبذعف © نولملال ثيح نم 5 | دوجسلا( نوعطتسيالف )

 اد نوريال مهراصبا ةللذ ( مهراصبا هتان ددحلا نوصح لثم ىصايصلاكمهبالصاتيقيوو

 (دوجسلا ىلا) امئدلاىف ( نوعدب اوناكدقو ) هو>ولا ىلع داوسلاوهو فوسكو ةب كمهولعت ( ةلذ مهقهرت ) اريخ

 بذكي نمو ) دممحاي ( ىنرذف ) نوفاعم ءاحا (نوللاسمهو ):ديحوتلاب هللا |وعضخمي رف ديحوتلاب هلل عوضخلا لاو

 ( نولمعللال ثيح نم ) نأ رقلاب نيثزهتسملا ىني مهذخأاتس (مهجردتسنس) باتكلا اذهب ( ثيدحلا اذهب

 ةحردباذعلا نم مهن دنس

 ىلاه>ردتسا لاش ةحرد

 ةحردهيلاهلزتتسا ىااذك

 هيف هطروي ىتح ةجردف
 ةاصعلا ىلاعت هللا جاردتساو



 تيار اذا مالسلاهيلع لاق اه ركش مهانيسنا وةمعن مهل انددح ةيصعم اودد> الكل يق جاردتساهنا نإ ىلا
 (ناتن" دكا نو مهلماو (مهلىلماو) ةياالا التو جردتسسم هلا ملعاف هتيصعم ىلع مقموهو دبع ىلعمعنب

 لشالاو كالهال اببس ناك ثحح ديكلا ةروصف هنوكل اًحاردتسا هاعس امك اديك هنككو هلاسحا ىعشديدش ىوق
 احردتسمو اركامو ادئاكللاىعسبنا زوجعالو نمالا ةهجن. ذخلالا وه جاردتسالاو ركملاو ديكلا ىنعم نأ

 قت ماهفتسسا نوئمؤبالف ( نولقثم ) ةمارغ ( مرقم نم مهفءارجا) ةلاسرلا علت لع (قلآلا ١
 ما) كلذل اومنغف كلذلقثيف 4 نةروس ) ىحولا غلبت 4 "مو رذ- ىلع ارجا بلطت تسلىا قتلا

 حوللا ىا (بيغلا مهدنع أ عب هفريال 6 نيتم ىدبك نار مهلهماو مهل ىلماو ف نينمؤللاىلع مهل الطف
 مهف) روهمادنعظوفحلا أ ءاشرالا لع « ارجا مهلأست ما 9 هتروصوف هنال ديكلاب اجاردتسا هماعنا ىعس امئاؤا

 نومكحيام هنم ( نورتك | مهدنع ما و كنع نوضرعيف اهلمحب © نواقثم 9 ةماغنم © مرغم نم مهفالل
 ( كبر مكحل بيسان ) + (أ كتلعنع ةينوتتسيو نومكحمام هنم 4 نوثكي مهف #9 تاغ وا حوللا © برأ ١
 ريخات و مهلاسهما وهد أ بح اسك نكتالو لف مهيلع كترضن ريخأتو مهلاهما وهو 6 كبر مكمل ربساف ف |
 مهنا مسهرلع  كنرصتا لأ ءوامع 6 موظكم وهو لف توما نطيىف © ىدان ذا 9“ مالسلاهيلع سنوي © توحلا |

 3 3 00 ةبوتلل قيفوتلا ىندي 46 هبر نه ةمعن هكرادتنا الول 9ف الب ىلتبتف ةرجحشلا نم اظيغ
 5 5 3 : 0 ةياكح ىلع زك رادع ا هكرانن وةك راد 'ىرقو لصفلل لمفلا ريك ذا نسحو اهلوبقو |

 2 50000 7, | ةيلاخلا ضدالإ © ءارعلاب ذبنل 9 هكرادتت هيف لاعب ناك نا الوا ىنممي ةيضاملا لاخلا |

 0 0 0 جاردتسالا وه اذهو ةبوتلاو رافغتسالا مهانيسناو ةمعن مهل انددج اينذ ا وبذا |

 سيل ذا نال توما ىلع
 ءادنلا ذا همدشت اذ ىفرظب

 لب هسنع ىهّني الف ةعاط

 ركذاىا فوذحم لوءفم

 نطنىف هر اعد (ىدانذا)
 تناالا هلا الب توحلا

 ا نإ تا
 ( موظكموهو ) نيملاظلا

 ءاقسلا مظك نم اظيغ ءوامع

 ةكرادت ناالوأ ) ءالم اذا

 ( هير نم ) ةمحر ( ةمعن

 ملسملا ديعلا ىلعف مهكالهاببس ةقيقحلا فوهو نينمؤملا ىلع مهلاليضفت هتوبسح مهنال |
 ةبوتلاو رافغتسالاب هلجاعي نا اًننْذ بنذا اذاو ركشلاب اهلباّغنا ةمعن هدنع تددجت اذا |
 مهلجاعا الف توملاىملا مهلهما ءانعم لبقو ةدملا مهل ليطاو مهلهماىا © مهل ىلما |

 لاسيتحالا نم برض ديكلا لبقو ديدش ىباذغ ىا © نيتم ىدكنا 9 ةبوقعلإب |
 غيلبت ىلع ىا 6# ارجا مهلأست ما 9 باذعلا ىلا .ىدؤملا جاردتسالا ىنمب نوكيف |
 لقثيف ارجا مهنم بلطتا ىنملاو ةمارغلا مرقملا # نولقثم مرغنم مهف ف ةلاسرلا |
 مهف بيغلامهدنع ما 9 ناميالا نع كلذ مهطبثفف مهلاوماىف تامارقلا لح مهيلغ ١
 ماهفتسا وهو هب نومكحتام هنم نوبتكب مهف ظوفحلا حوالامهدنعا ىا © نويتكي |
 هنا ليق كير ءاضقل مهاذا ىلع ريصا ىا # كير مك ربصاف 9 راكتالاليبس ىلع |

 سنوي ىن#إ 6 توحلا بحاصك 9 ةزجلاو رمخلا ف © نكتالو 9 فيسلاة يب ابحوسنم |
 ام ءولمم ىا # موظكم وهو # توحلا نطيىف ىا هبر * ىدانذا لف ىتم نبا

 هيلع معنا هللانا الول ىا ىا 0 ءارعلاب ذينل 2 هيلع باو همحر نيح ىا * هبر نه ةمعأ هكرادتن ا الواو

 ءاضفلاب ( ءارعلاب ) توما نطننم ( ذينل ) هرذعلوقو ةتاعد ةباحا

 (مهلأستما) ديدش َناَذَع 0 ىدكنا) مهلهما (مهل ىلماو)» رنة سمح اوناكو ةللو مويىف هللامكلهاذ نورعشل ال 1

 (بيغلا مهدنع ما ( ةباحالا ) نواقتم 2 ميرغلا ند (مرغم 7 مهف) ناعالا ىلع اقزرو العح (ارحا ( كا لاس ا

 ءاضّم ضرا لاو كبر ةلاسر غيلمت ىلع ( كبر مكحل ريصاف) كنوتصاخمام هنم ( نويتكيمهف) ظوفحلا حوللا |
 هير اعد ) ىدانذا 2 ئه نب سنون روغك (نوملا بحاصك ) هللا ما ىف تاقلا قيض اروجخ ( نكتالو ) كءر ا

 (ءارعلا») حرطل ) ذينل ( هب رند ةمحر (هب رند ةمعأ هكراذ: ناالوا) مودغم دوه (موظكموهو 2 توها نطب ىف ا

 و



 ) 0 0 هلم ) هرذعو هئاعدل ءافطصا ( هب هر هايت>اف ) مومدم ريغ بنف مرهنكلهتلزب بتاعم (مومذموهو)

 عساتلاع زول حالصلا تافصا نيلمكتسملا نم
 لقو ءايسالا ع نمليقو ةلز هل قع أ خ٠ 3 24 نورمشعلاو

 ظ | ادم لاك رو هما كلاو هل مح رلا نع ا #8 مومذم وهو # راجثالا نع هجولاو نيرا نم
 | ءابنتساو هلا ىحولا در ناب * هير هايتحاف 3 دبنلا نود ةيفنملا اهنال باوحلا اهيلع الاس سم ناك هنال لوالاوه

 1 حالصلا ىفنياماكلا نم« نيطاصلا نم هلمؤإل هعقولامذه لبق اه نكي هناهمج نا ناوىلاعت هلوقل علما
 نيح تلت ةياآلاو لاعفالا قاخ ىلع ليلد هيفو ىلوا هكرتام لمت. نا نم همصع ناب | اذا نيلسرأانل سنوي
 || هب لج نيح دحاب ليقو فيق' ىلع وعدب نا ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالو-ر مه تاي الان وحشملا كلفلاىلا
 || 6 مهر سباب كتوقلزيل اورفك نذلاداكي ناو ف نيءزهنلا ىلع وعدب قل داراف لجام || ادامغك نيذلاذاكب ناو)
 || ثيحم ارزش كسيلا نورظني مهتوادع ةدشلا مهنا ىنمملاو اهليلد ماللاو ةففخلا ىه نا (مهراجمي اب كنؤتلزإ
 هنكماولا ىا ىنعرصي داكي ارظنىلا رظن مهلوقنم كنومريو كمدق نولزي نوداكي 5 نا ىندم ءايلاعتإو
 كيلا ى شق ناك هنا ىور ذا نيعلاب كنودصي نوداكي مهنا وا هلعفل عرمصل هرظنم ا هقلز اهلعماللاوةليقثلا نم

 ثيدطاىفو تلزف ماسو هيلع ىملاعت هللا ىلص هللالوسر نيعي نا مهضعب داراف نونايع ىاهناكمنع هلازا هقلزاو

 || بنذلاب ماليبو مذيىا © مومذم وهو #9 ضرالا ىلع توحلانط» نم ءاضفلاب حرطل | جارت ىو رافكيلا بنت

 راربالا تانسح ناف لضفالا كرت هنم دارملا لعل ىناثلا مذلا بجويام هنم لصحي مل | تناكو كيلع مهقتحةدعل 0000000000 | اهدنا هيوإ ةثالثو» هته باوحلا هيلق ينزال قامين ناك | رالاب دا كتاك نك هنوك ىلع موهذه وهو هلوق لدي له تلق ناذ اءاضفو اهضراب ىلا ةمايقلاءارعب ذش | و ولي زيناةو دعلا || مث ةمايقلاموي ىلا توحلانط؛ىف ىتبل هبرنم ةمعن هتكرادنالول ةياالا ىنعمىف لئقو | 0 3
 00000007 0 ريللق كاك ةيبقاولا ءرنيب لمل, كلاثلا نييرقملا تبا || ناكف داسا ىف نيتلا
 ال 00 و يلامباع درو ءافظضا ىا بيقين ءافلاو. ةيديو مادتي .ؤبإج || زا عوج مهتم لجزلا
 كيوقلزيل اورفك نيذلاداكي ناو و ىلاعت هلوق * نيدنلا ىا » نيطاصلا نم ]| لوقيف ئد هب رع الف مايا
 تالجالاهلثب ريل 1 هيف

 ىلع نينايعلا' ضعب دير 1

 هللالو_-ر ىف لوش نا
 اقف كلذ لثم هللاىلد

 الجر هلثم مويلاك را ل
 ىفو كلذ«. هللاب_صعق

 | ترظننيعلاب مسوهيلع هللاىلص ىنلا اويبصيزا اودارا رافكلانا كلذو © مهراصبإب
 نا ىتح دسا ىنىف نيعلا تناك ليقو هجحح لثم الو هلثم انسأرام اولاقو هيلا شيرق

 مهاردلاو لّتكملا ىذخ هتيراخل لوقب مث مث اهتياعيفأ مهدحاب رقل ةرقبلاوا ةقانلا تناك |

 برعلا نم لجر ناك ليقو رحتف توملاب عقت ىتح حربت اف هذهأ محل نم محلب انيتثاف
 مويلاكرا ل لوقيف لبالا هب رقث هئابخ بناج عفري مث ةثالث وا نيموي لك يال ثكب
 رافكلا لأسف هانعام طقسي ىتح اليلق الا بهذت اف هذهنم نسحا اَهْع الو البا

 أ || ةللامصمف كلذ لثم هب لمفيو نيعلاب ملسو هيلع هللا لسهّللالوسر بيصينا لجرلا اذه | ناد قح نيعلا ثيدحلا
 أ ||| نبا لاق مهراصنإب كنوقلزيل اورفك نيذلاداكب ناو لزئاو ملسو هيلع هللا بص هيين | ردقلا لمجال خدتل نيعلا
 / لبقو هبجملام هنيعب نئاعلابيصي اك مهنويعب كنوبيصي ليقو كنوذفني هانعم سابع (] نسحلا نعءوربتلالجرلاو

 ٍْ | نورظني مهنا دارا امناو ةلاسرلا غابت م هيلع تنا امع كنوفرصي ليقو كنوعرصب 0
  مهلوق هنمو كطقسي داكب ءاضغللاو ةوادعلاب اديدش ارظن نآ رقلآ ترق اذا كلا كر ل

 1 _نرق هنا ىنءملا اذه ةحص ىلع لدن كل داك وأ ىنعرصي داك ارظن ىلا رظن ءاقامساذ 2-0

 ( اذه ) ةكم راغك (  اورفك نيزنلاب داك ناو. ل. نيلبرللا نم ( نياضلا نم ملمخ :) :ةبوتلا. هز

 مهنيعاب كنوئيعي لاشو (مهراصباب) كنوعرصيل ( كنوقلزيل )

 د



 هل م١4 خد

 ا 0 لل رع

 ١ هنازولوقبوإ# مهدسحو مهضقب هعامس دنع ثعينيىا نأ رقلاىا © ركذلا اوعمسامل ف
 نأ رقلا لجال هوننجامل ©نيملاعالركذالا وهام وز هنع ايضنو سافر
 ينانع 0 أر 0 00 ا ناكن مالا 5 و هةكردبال ماع 2 ذدنا ني

 ظ هو ا 3

 ىاارؤمالا نهفات ىلا وأ يا وخل ةعاسلا ىا # ة هدأ

 نوهركي اوناك مهنال # ركذلا اوعمس امل 9 هلوق وهو نآ رقلا عام رظنلا اًذه |
 | ىا «# نونحل هنا نولودو © ءاضغبلاب هيلا رظنلا نودحيو ةهاركلا دشا كلذ ْ

 # وه امو # مهلع ادر ىلاعت هللالاق 3 هلا ره هوءمس اذا نونجلا ىلا هتويسشي

 | ءاود نسحلالاق نينمؤملل ةظعوم سابعن.ا لاق © نيملالل ركذالا #9 نآرقلا ىن |||
 هنع ىلاعت هللا نذر ةزيره ىنا نع (ق) ةب الامذه هيلع ارق نا نيعلا هتاصانم |!

 | 6م مثولانع ىمنو ىراخااداز قح نيملا لاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا |
 | قباس ئش ناكواو قح نيعلالاق محو هيلع هللا ىلص هللالوسر نع سابع نبا نع
 ْ ءاعا نا قرزلا ةعافر نب هللاديبع نعو * اولسغاف متلسغتسا اذاو نيعلا هتقبس ردقلا

 ْ لاق مهلىقرتس افا نيعلامهلا عرمست رفعج دلو نا هللالوسراي لوقت تناك سيمع تنب
 ذدخا قحنيعلا هلوق * ىذمرتلا هحرذا نيعلا هتقيسسل ردقلا قباس ئش * ناكولو معن | ظ

 | ةعدتملا نم فئاوط هركناو قح نيعلا اولاقو ءالعلا ريهاج ثيدحلا اذه صان
 | ةقيقح بلق ىلا ىدؤيالو هسفنف افلاخم سيل ىنعم لكنا مهلوو داسف ىلع ليلدلاو |
 | هداقتعا بحو هعوقوب عراشلاربخا اذاف لوقعلا تازو# نم هناف ليلد داسفا الو |

 اذه ةلباقم دنع كلهتو دش اءا نيعلا نا ةئسلا لها بهذمو هسذكت زوجنالو ١

 ناكولو هلوقو * هلعذوىلاعت هللاةردش هيفرٌؤَتف رخا [صخختلا ناعلاوه ىذلا صخخلا |

 هللاردّه اهلك ءايشالا نا ىنمملاوقحهناو ردقلا .تامما.هيف نيعلا هتقيسل ردقلاق باس ءوُش
 رسشلاو ريا نم هديغوذيعلا رص مالو لعاب يسوظاردتاب سبح لعالا ل

 ظ رح هللاو ردقلااهقفاو اذا ررضضلا ةيوق اهناو نيعلا تامثا ة هيو هللاةردّش الا !

 *« تسوناتئامو ةبازوسمخو ناتنثا ىهو ةيكم ةقاملاةروس ريسفت ف
 #* افرح نوثالثو عبداو لاو ةلك نوسخو هج

 مد[ ميحرلا نمحرلا لامس اج

 | ةتياث اهنا ىنعي تبانثلا قحلا نم ةقاح تعم ةمانقلا ىنعي © ةقايلا © لجو نع هلوق

1 

 ا

 ظ
 ا

 ( ن ةدوس)

 امل ) ةيآلاءذه نيعلاةيقر
 نا رقلا :( ركذلا اومعس
 لغاكسخ ( نولوقو )
 هنا ةوبلا نم تدتؤا ام

 نونحل ادمم نا ( نو

 هنع اريفنتو هما ىف ةريح

 الا)نآ رقلاىا (وهامو)
 ( يملاملل ) ظعو ( ركذ

 مهنا ىني سنالاو نجل
 امو نأ رقلالجال هونج

 نيملاعلل ةظعومالانا رقلا

 هلثب ءاح ن٠ ناجي فيكف
 ىا ركذلا اومعم امل لقو

 وهامو مالسلاهيلع مركذ |
 الا مالسلا هيلع دمم ىا

 فيكف نيلاعلل ف رشركذ
 لعاهللاونونيللا هيلا سني
 ىدحا ةقاللا ةروس ©

 © ةيكم ةيانوسمحو |[
 ١) ميجرلا نحر لاهللا مسي ©

 ةيحاولاةعاسلا ( ةقاللا )

 كتءارق (ركذلا اوععسامل)

 ىنعي (نولوشبو) نا رقلا
 نوب ( هنا ) ةكم راقك

 قئتخي ( نونجم ) ادم
 نا ر قلائد ( ود امو )

 (نيملاعلل) ةظع(ركذ الا)

 .ننالاو نجل
 ركذب ىنلاةروسلا نمور
 ةيكم اهلكىهو ةقاحلا اهيف

 اهتالكو ةيا نوسمح اهتايآ

 نوسمحو قيم تاي

 ةقاحلا .) ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع هدانسابو ( مجرلانمحرلا هللا مس ) # نونامثو ةئامعبراو فاااهفورحو



 / و 3 ١ يفي راع حب

0 
 و ريخو أدتبم (ةقاحلا ام ) بجو ىأ رسكلا قحي قحنم ايف بيرال ةينآ ىه ىتلا ىلا ةثباثلا عوقولا
 اهمظعل اهنع مهفتسي نا اهقحىا اهلوهل اميظعتو امناشل امي ىه ىث ىاىا ىهام ةقاحلا لصالاو ةقاحلا ربخ

 ٠ ىعدمو اههنكب كلملعال كنا ىنعي (ةقاحلاام) كلعا ىثىاو (كارداامو) ليوهتلاةدايزل ريعتلاعض وم ىهاظلا عضوف

 ىف دعب ةلمجاو ربخلا كارداو ءادجبالاب عفرامو نيقولخملا ةيارد هغابتال ثيحب ةدشلاو مظعلانم هنال اهمظع
 (٠ ةعراقلاب داعو دوم تبذك ) -*4747ر2- ىردال ناث ؟نورشعلاو عساتلاءزجلا) لوعفم اهنال بصن عضوم

 ىزاجلا دانسالا ىلع ءازجلاو باسحلا نم رومالا قاوح اهيف ع وا اهتقيقح فرعت 10 00

 | اهتأشل مظعتلا ىلع ىه 'ئش ىا ىا ىهام هلساو © ةقاحلا ام لف هربخ أدتبم ىو | / 0 5
 # ةقاللا ام كاردا امو #9 اهل لوها هنال ريمضلا عضوم ىهاظلا عضوف اهل ليوهتلاو : : : منال اهب تيعسو هماي
 ا 2 كلل 210, . 6 .٠ جا ا , ع عاراالا ماعلا عرش

 دحا ةيارد اهغليث نا ن« مظعا اهناف اههنك ملعتال كنا ىا هام كملعا ئث ىاو 1 تاكو كارعالاو

1 
 ف

1 
 ا

 ٠ ساسنلا عرقت ىتلا ةلالاب © ةعراقلاب داعو دو تبذك © هريخ كارداو ادم امو كلذ 9 3 انتو

 | فسوق ةدايز ةقاملاريمش عضومتمضواماو راشننالاو راطفنالاب مارجالاوعارفالاب أ ىو اب ينيترم ركذ
 || ةىهصلا ىهو ةدشلاىف دحلل ةزواجلا ةعقاولاب #ةيغاطلاب اوكلهاف دومث اماف ف اهتدش | ل يسرا 1
 ةيفاعلاكر دصم اهناىلع هريغو بيذكتلاب مهنايغط ببسبوا ةعراقلاب مهبيذكتل ةفجرلاوا | انوختو 0

 | دربلاوا توصلا ديدش ىا ؛6 رصرص حرب اوكلهاف داع اماو 9 هلوق قباطيال وهو
 | اوعيطتسي ملف اهنازخ ىلع تتع اهناك فصعلا ةديدش # ةيناع © رصلا وا رصلا نه

 | ءازاق حي اهفو ةقيقللا ىلع فرعتف رومالاققحن اهف نال لبقو اهبف بيرال عوقولا
 | ىتا|ىه ةقاخلالقو اهل ةيذاك الف تقح ىتلا ةلزانلا ةقاحلاليقو بجي ىا لامعالا ىلع

 ظ مهبيذكت ةبقاع نم مهل

 ظ اهلليوهلاو اهناشل ميقفتلا هانعمو ماهفتسا « ةقاحلاام مهب عقت ىا موقلا ىلع قحن أ يف :

 إ
 ا
 ٍإ
: 

 اوكلهاف دومث اما )
 ةزواجلاةمقاولاب ( ةءغاطلاب

 فاتخاو ةدشااىف رول

 لقو ةفجرلال يقف اهيف
 ردصم ةيغاطلا ليقوة حمم
 مهل ايفطب ىا ةفاعلاك

 هلوق قباطيال اذهنكلو

 | ملو اهنياعي لذا اهلعتال كنا ىا © ةقاطلام كاردا امو © ةقاحلاىه ئش ىا ىنعملاو

 | ركفقالو دحا ةيارد هغايتال عا ةدشلاو مظعلا نم هنا ىلع لاوهالا نم اهيف امرت
 لاق » ةعراقلاب داعو دو تبذك # كلذ نم مظعا ىهف اهلاح تردق 0

 أ تبذك ليقو ةفاقلاب داملا بولق عرقت اهنال ةعراق تيمس ةءايقلاب سابع نبا || عمم اوكلحاق داناماو ١)

 ظ دخلا ةزواجملا ةديدشلا ةئيصلا ةيغاطلا ليقو مهرفكو مهنايفطب ىا © ةيغاطلاب | : 0 1
 «* .٠ . - ٠ د

 ا اماو قف مهبسل دومث موق تكلهاف ةقانلا اورقع ىتلا ةفرقلا ةضاطلا ليفوت ةوعلاو 0 0

 1 ىم لبقو ةرصرص اهل بوبهلاىف توصلاةديدش ىا #8 رصرص جرب اوكلهاف داع ا اي

 | تمل هدر ةدشب قرحت ىهق قكو دبا اف درك ئاجتاكرصلازم ةددللا | را, يعل
 : ىهن رثكو دربلا اهيف | اوفرعي ملف رادقملاو دخلا تزواحو ليبس اهيلع مهل نكي ملف اهتئزخ ىلع تنع ىا | 7
 (رادتم) اكول 1" اهنارخ لع تتعوا تسلا ةيدكع (ةناو) لع هدر ةددعن قرح

 ٠ رومالا قئاقإ ةقاللا تيمسامناو ( ةقالا ام) دمتي ( كاردأ امو) كلذب هج ةعاسلاام ةعاسلا لوه ( ةقاحلا ام

 ( ةعراقلاب ) دوه موق ( داعو ) اص موق ( دوم تبذك) رانلا هرفكب رفاكلل قحتو ةنلا هناعاب نمؤملل قحت

 | اوكلهامهكرشو مهنايتطب ( ةيغاطلاب اوككهاف دومث امأف ) مهبولق عرقت اهنال ةعراقلا تيمسامناو ةغاسلا مايق
 ( ةيتام ) دراب ( رسصرص جيرب اوكلهاذ ) دوه موق (داعاماو) اوكلها ىتح ٍبيذكتلا ىلع مهلمح مهناينط لابو
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 رخآ ءاعبرالاءوب باذعلاءادتبا ناكو ( مايا ةينامثولايل عبس مهيلع ) اهطلس( اهرذ ) هللاءادعا ىلع ايضغ هللا نذإ

 دوهشكم ءاح عج عطقنتال ( ةقاطاةروس م ةعباتتم ىا (اموسح ) 76م0 ]©»- ىرخالا ءاعنرالا ىلا رهشلا

 لف علت اهات الث.( يروي هيلع اهلمل 4 مهلع اهرخس رف اهدر ىلع اوردقي ملف داع ىلع وأ اهطبش
 ىلع ىلا ةداعاف مماحلا | نإ ةنكلف تالاضتا نم تناك اهنأ نم مهوتيام ىننل هب ئج ةفص وا فاس ن0
 قرحأ دعب ةرك ءاذلا ١ ناين موج اة عبس 9 ٍببسملاو اسهل ردقملا وه ناكل تناكولا
 نوكيينا زار مسخ ىتح ١ كراع ىتن قك تمس تاس انك نو سل اذا باكا 0 مساج عج ١
 0 م-# ىأ _-_ وا امطق ىنعمب ةللا ىلع ابصتنم اردصم نوكب نا زوجيو مهرباد تعطق تاعطاق وا

 0 0 اى“ | مايا تناك ىهو جلب ةءارقلا هديؤيو اموسح مهمسحت ىا الاح ردقملا هلمفل ردصلا |
 0 0 1 0 , || نبع اهنال اذوب تيمس اسمناو رخ آلا ءاعيرالا بور ىلا ءاعبرالا ةحينصنم زوهتلا '
 0 , || اهتكلهاذ نمانثلا ىف يرلا اهتعزاف برس ىف تراوت دام نء اذوجع نال وا ءاتشلا |

 ا ا مايالاو ىلاللا ىف وا اهباهم ىف # اهيف ف مهرضاح تنك نا © موقلا ىرتف #9 اي داو ِ و 5 0 . 23 55 ||
 عج لاح ( ىعرص ) | 6202000025 0 7 3 ١

 1 ملا م # ةيواخ ف لخت لوصا © لخت زاجبا مهن كف عيرصعمج ىنوم « ىعرص 9 |
 ما 7 | ءاسو 9 ءاضوا,ةيقاب سفنوا,ةبقب نم © ةبقاب نم مهل ىرت لهف 8# فاوجالا ةلكأتم | 7 2 مح ه1 -« 5 . ها 1 ١
 (ةيواخ) أ مج (لذن) هدنع نمو ىا هلبق نمو قاسكلاو نايرصبلا ارقو همدقت نْمو # هلبق نمو نوعرف

 0 لوا لنا | 0 © تاكضؤلاو ف هممنمو 'ئرق هنا هيلعلدبو هعامان» ||
 سفن ند ( ةيقان نه مهل ةليحالو ةوش مهنع اهعفد ىلع اورد 0 داع ىلع تع ليقو اهنم جرخام رادقم أ

 ةيغاطلاك ءاقب نموا ةيقاب ]| كلذ ببسنا لاق,ن مآ ىلع يدر, هيفو 'مهيلع اهطلسو اهلسراىا #4 مهيلع اهرثس وف ١
 نوعرفءاجو) نايفطلاىنءب || كلذزا ىلاعت هللانيبو مهيلع اهرخم هلو بهذملاذه ىنتف يكاوكلا لاصتاب ناك
 نم همدقتن مو (هلبةن٠و (| درب, تاذ © مايا ةينامثو لايل عبس 8# بكاوكلا لاصتابال هتئيشعو هردقو هناْضَف

 ىلعوىرصبهلبقنمومتالا || د, تاذمايا اهنال زوجملا برعلا اهامسن ىتلا مايالاىه بهو لاق ةديدش حايرو ]|
 هعامان م هدنع نمو ىا موق نم ازوكانال ليقو ءاتشلا زحف ىتاث اهنال ازو# تثيمسو ةديدش حايدو 1 !

 موةىرق ( تاكفتؤملاو) || سيل ةعاد ةعباتتم ىا © اموسح # اهتلتق ىتح جيرلا اهتميتاف اهبرس تلخد داع
 -ا2 0. ا . ]| الو روتق اهل نكي ثىايالامذه ىف ميلع تعباتت ةكلهملا جيرلانا كلذو روتق اهيف |||

 ظ مهنم قبت لف لاصاتسالا باذعب ”مهتمسح اهنا ىنعملا 9 عطقلا مد و اهلماو# نيا 0

 ؤ عج ىكله ىا © ىعرص 9 مايالاو ىلالا كلتىف ىا  اهبف موقلاىرتف ف ادحا

 قرم( راعا) ىرخا

 تباو تصع تنعء ةديدش

 ( اهرذغ ) اهنازخ ىلع

 لايل عبس مهلع 0( اهطاس

 ٠  9 6 35 1ةااع حا م كا ا م 3
 ىرتف ) مهنعرتشال اعباتتم 5 ليقو وى هيواخ لحم زام مهل توم امهعرص ,عيرضصا ْ

 ظ
 (اهيف ) دوه موق ( موقلا

 ١
١ 

 جيرلا ىف لاسقنو مايالا ىف

 # ةيقابنم مهل ىرت لهف 9 سؤر اهل سيل ةطقاس لخت عوذجم مهيش فاوجالا
 ىلاعت هللا مهفصو امك نماثلا مويلاىف ىنوم اومحيصا امل مهنا ىلبق ةيقاب سفن نم ىا

 نيران عام( ىع الو || كات ةلوق.* دحا مهتم قبو" نكت ىف مهتلانا جالا ياخ رتاج هوت امتهلوق © دحا 'مهنم قس لف رحلاىف يتقلاف يرلا مبتلد- ةيواخ 'لخمن زاخا هلوُق
 انا ا (قي زابعا وزو || دوت نم دعم نمو ىإ اذاهو فاقلارسسكب "رق © هلي نمو نوعرف ءاجو 9

 لهف)ةطقاس (ةبواح) لذ 6 تاكفتؤااو ] ةرفاكلامالا ن٠ هلقنءوىا ءايلانوكسو فاقلا تل ىرقو هعابتاو ٍ

 اوقرتف را ىلا ,هدونج-نم هعم نء(هلبق نمو نوعرف ءاجو) جيرلاهتكلهاالادحامهنمق بس للوقب « ةيقابن مهل ىرت|
 (تاكفتؤ ملا و) ةيضاملا مالا نم نوعرف لبق ناكنمو هلبق نمو كرسشلا ةملكب ن وعرف ملكت نوعرفءاجو لاقبو رحبلأ ىف ْ
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 .ىأ ( اوصمف ) ميظعلا اطنخطا تاذ لاعفالابوا ةل_فلاب وا .اطملاب ( ةئطاخلاب ) مهب تنلقنا ىا تكفتلا ىهف طول
 انا) عقلايف مهحئاق تداز مك ةدشلاىف ةدئاز ةديدش (ةيبار ةذخا مهذخاف ) اطول ( مهبر لوسر) طول موق

 رشع ةسمخ ايثدلاىف لج ىلعا 25044 رف- ىلع نافوطلا» ؟نورشعلاوعساتلاة زا تق و عفت دا (ءاملاىنطامل

 ىا ( ؟انامح ) طارذ

 ىف ( ةيراخلا ىف ) كمان

 ماللسلا هيلع حون ةئيفس
 ةلمعقلا ىا ( اهامجتل )

 قارغاو نينمؤملا ءاجنا هو
 0 ذن مكل )نيرئاكلا

 (اهي.كو ) ةظغف ةريغ

 مس ؟ ندأ 7 كنتم و

 (ةيعاو) عفان ريغ لاذلا

 ةداتق لاق عمسل امل ةظفاح

 هللا نع تلقع نذا صو

 اذاذ ) تعمساعغ تعفتناو

 (ةدحاوةختن روصلا نوقف

 توءو ىلوالا ةقناا ىح
 ةينال)و ننال اه دتع
 تامحو ) اهدنع نوثعس

 اًتمفر ( لاجلاو ضرالا

 تايرق اضيا تافسختلا
 اهنتخ ايكشا اكول

 ةملكب اوملاكم (ةئطاخلا)

 لوسو اوضعف ):داونعلا

 مهذخأف ) ىسوه ( مهبر

 مهقاعف ( ةيار ةذخا

 ىنطاملان|) ةديدش ةب وقع

 قامزىف زللل كيش را( ءالل

 دمع ةمايي ( ىانلمح ) حوت
 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 بالصا 1 قلخلا راسو

 مكل ةصقلا هذه لاقبو حون ةئيفسىنعي ( مكلاهلمجتل ) حون ةنيفسيف .( ةيراجلاىف ) مكتابآ

 | لوسر اوصعف » أطخلا تاذ لامفالاو ةلمفلاب وا أطخلاب © ةئطاخلاب 8 اهلها دارملاو
 ةدانز ةدشلاىف ةدئاز © ةيبار ةذخا مهذخأف © اهل ور ةما لكتصءفىتا 6 مهبر
 ١ كلذو هنازخ ىلع ىفط وا ةداتعملا هدح زواج © ءاملا نط امل انا 8 عقلا ىف مهلامعا
 «ةيراجلافإ» مهبالصاىف ماو مابا ىا 46 مانا 9 هلبقنم ديؤي وهو نالوا

 هتقحرو هرهق لاكو هت هتمكحو عئاصلا ةردقىلع ةلالدو ةريع © ةر ذي #8 نبرفاكلا

 ىعولاو فتك اهنشت. نيعلا نوكس اهرعتو ريثك نبا نعو اهظفحتو © اهيمتو

 أ نا اهنأش نه © ةبعاو نذا 8 كريغ ىف هظفحت نا ءاعيالاو كسفنىف ئىشلاظفحم نا

 ةلالدال ريكتلاو هجوم لمعلاو ةيقركفتلاو هتعاشاو هركذتل اهظفح نيام ظنت

 عفان ١ زوو مهلسن ةماداو ريفغلا مخلل ءاجحنال بيست هتلق عم هنأش اذهنم ناو اهتلق ىلع

 ركذو ةمايقلا ليوهت ىف غلاب ال « ةدحاو ةغقأ روصلاو اذاف 2 تفيفختلاب ندا
 نسح امئاو اهحرش ىلا داع اهناكما ىلع اهبناو اهنأشل امك" اهب نيبذكملا لف

 اا بصنلاب محتل ؛ئروو لصفلل هريك ذت نسحو هدييقتل ردصملا ىلا لءفلادانسا

 تامحو# ملاغلابارخ اهدنع ىتلا ىلوالا ةغفنلا اهب دارملاو رورلاو راذا ىلا لعفلا

 جيروا ةلزاز طسوتبوا ةلاكلا ةردقلادرجب اهنكآما نع تعفر © نانلاو ضرالا

 | مهتطخم اوكفتنا نيذلامتالا ديري ليقو تاكفت ومالها ديريو طول موق ىرق ىنعي

 6# مهر لوس اوصمف 9 كرشلاوهو ةيصعملاو ةعيططابىا © ةع ءائاخلاب # هلوق وهو

 اهالك لو_سرلاب دارملا لاش نا ىلوالاو اظول ليقو نار مع ن ىسوم ىنع لق

 ساس.ع نبا لاقو ةيمان ىنعن ةسار ةذخا مهدخاف 9 اءيح نيتمالاركذ مدقتل

 ىتحهدخ زؤاجو اتع ىا 6# ءاملا ىتط املانا #9 متالاباذغ ىلع ةدءاز لبقو ةديدش
 نافوطلاوهو مالسلاو ةالصلاهيلع حون نمزىف كلذو هقوف عفتراو ئثلك ىلع الع

 نب زضاحلا باس طخ عصف مهبالصاف متاو معلا انام ىنب 5 ةيراجلاىف كان »
 | اهانلمف' ىتلا ةلعفلا كلت لمجتل ىا # اهلمجتل © ءاملاىف ىرت ىتلا ةنيفسلاىا ةيرااق
 ةظعومو ةربع ىا # 20 ميل # هعم انامح نم ةاحنو حوت موق قاىعا ن

 نذا ليقو هللادنع ند ءاح امل ةظفاح ىا 0 ةعاو نذا ١ اهظفحت ىا 00

 لس لأي نأ ةريغو ةظغ :نوكتف "نذا لك, اهظفختل لبقو تفس ام  تبلقعوأ تعلم

 فن اذاذ 9 لجو نع هلوق © ةظعوملاب لمعيو ربتعل ىنعملاو نذالا بخاص دارملاو

| 

 ظ قاسغاو نينمؤملا ءاجنا ىهو ةلعفلا لمجتا © كل اهلمجتل 9 مالسلا هيلع حون ةنيف- ىف

 ا

 ةدحاو تفل روصلاىف

 (تءفر)

 مدس ةعفاسس ا اذه عمل لاشو ظفاح بلق اهلظذ ( ةنعاو نذا اهيعتو ) اهب نوظعتن ةظع (ةركدم)

 ْ و ضرالا ىلعام لاش (لاجلاو ضرالات لمح و) ثعنلا ةيفل هو قال ( ةدحاو ةغقت روضلا ىف وقت اذاف ) تفنساكع

 أ ىا # لابلاو ضرالات لمحو © ىلوالاةختنلا ىنعي



 بيسكدلانال امءا الو اهذ جوعال اضرا انراصف ةدحاو ةطس اتطسقوا ا ىلا

 «ذئءوفإ#ةبوتسملا ةعستملل ءاكدضراو اهامانسال ىتلل ءاكد ةقان لبق كلذلو ةيوستلل
 ىهنإ» ةكئالملالوزنا © ءاعسأأ تقشناو  ة.ءابقلا تءاق # ةعقاولاتعقو جدت

 لع 0 كلملاب فراعتملا سنجلاو © كلملاو 0 هيحرتسم ةفيعض د هيهاو ذئمو :

 ناينبلا بارخم ءاهسلا بار ليثمت هلملو رصقلاب ىجر عجج اهيناوج © اهئاجزأ

 ءاحرالا ىلع مهنيذلا ةكئال_لاقوف 4 ممرف كير شرع لمحو # كلذ رثا
 مهنا 00 كالما ةيئاع 0 ةينامع دكموب د مدقتلا4:ىقاهنال ةيناهلا قوق !

 ائينم ءابه اتراصىتح انتفو انرسك ىا # ةدحاو ةكد اتكدف » اهنكاما نمت

 # ةمقاولاتمقو ذئمويف ف نينثالا ظفلبرامهنع ربعف لابخلاو ضرالاىلا داع ريعشلاو

 ىذلاوهو اهراطقاو اهيحاون ىنمي 4 اهئاجرا ىلع ف ةكئالملا ني 4 كللاو 9
 نولزنف برلا مهرعأي ىتح اهتفاح ىلع ةكئالملا نوكت كالا لاو 0

 ميش ور قوق أ 1 مهقوف كبر شرع لمحو 9: اهيلع نمو ضرالا نوطيجف
 ثيدخلاىفءاحو كالما ةئامع 2 ىنعإ ل ةيناع ل ةمايقلامون 5 #© ذئموب و ةلجا ىنعي ٠

 نع ةنام اواكن نرخإ قرار مهديا ةماسيقلاموي ناكاذاف ةعبرا مويلا مهنا.

 لبا سورت لاعوالا * ءامسملا ءامس نيب اك مهكررملا مهفالظا نيب لاعوالاةروص |
 لع ىهتنمو ةعباسلا ضرالات < ىتا ةرذكلانا لاق كلام ىبا نع ىدسلا ىورو'

 هحوهوجو ةمبرا مهنم دحاو لكل 26 الملام ةعبرا اهلمحي اهئاجرا ىلع قئالخلا

 تاومسلاب اوطاحا دق اهلع ماق مهف رسن هحوو رون هحوو دسا هحوو ناسنا |

 هتدوص نم مهنم شرعلاةلمح لاق ريبزلانبةورعنعو شرعءلاتحت مهسؤرو ضرالا
 ةروص ىلع هتروصنم مهنمو رسنلاةروص ىلع هتروص نه مهنمو ناسنالاةروص ىلع

 هللاىبص ىبالا قدص لاق سابع نبا نعو دسالا ةروص ىلع هنرود نم مهنمو روثلا
 لاقف 'رعشلان م ءىشىف تلصلا نا ن هما ميسو هيلع

 دصري ثيلو ىرخالل رسنلاو © هنيع لحجر تحن روثو لجر آ

 ىلص ىلا ن عر هنع هللاىضر رباج ن عء# قدص محو هلع هللا ىلص هللال وسر لاقفو

 ام نا شرغلاةلمح نم هللا ةكّتالم نه كلم نع ثدحا نا ىلنذا لاق لسو هيلع هلا
 * بيغ عم دانساب دواد وبا هحرخا ماع ةئامعبس ةريسم هقتاع ىلا هنذا ةمححش نيب'
 اسلاج تنك لاق, ملسو هيلع هللاىلص ىنلامع هنع هللاىضر ٍبلطملادبع نب سابعلانع
 اهلا اورظنف ةباحس ترمذا مهيف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرو ةياصع ىف ءاحطباا ىف

 باععحلا اذه من انلق اذه مسا ام نورد له ماسو هيلع هللا ىلص هللالو_سر لاقف '

 ريصؤ ةدحاو ةيرض ضعءّس اهضعب 0 اتكدف ع ع

 | ةكئالملا كاله لملف هرهاظ ىلع ناكناو اهيلاو-و اهفارطا ىلا اهاها ءا وضناو

 ا رهتقشتل ة ةفعض ىا # ةيهاو دمهون ىهف ءامسلاتةشناو  ةمايقلا َتماَق

 ابيثك عجرتو قدنت ىتح
 (ذئءويف) اثم ءاهوالمهم

 ( ةعقاولا تمقو ) دن َّ

 ةءايقلاىهو ةلزانلا كاز

 2ك وتسق و اذاباوجو

 تقشناو ) اذا نه لدب

 الذ كح ( ءامدلا
 اأو دمر

 ةوقلا ةطقاس ةئؤريسم

 (كللل] و) ةمكح تناك مدع

 وهو عنا ىنمب سنجلا
 ىلع ) ةكئالملا نم معا

 اهدحاواهنناود (اهئاجرا
 تقشن |اذااهنالروصقم احر
 ةكتاللا ”نكلسم ىحو

 (ظيكاولا لآ نورس

 كبر شرع لمحو )
 نيذلا كلملاق وف ( مهقوذ

 ( ةينامثذئمو.) اهتاحرا ىلع

 ةعبرا هلمحم مويلاو مهنم

 اتكدف ) لابخلاو ناذبلا

 ةرسكات رسكف (ةد>اوةكد

 تاجمو.(ذئموف)ةدحاو

 تمقو ) لابجلاو ضرالا
 ةماسقلا تماق ( ةعقاولا
 ةيبهل «( ,اوسلا:تقشنا و)

 ةكئالملا لوزن و نمحرلا
 عقيم (ةهاوذتموب نيذ)
 ىنعي ( كلمللاو ) ةفيعض

 ( اهئاحرأ ىلع ) ةككالملا

 اهيحاون واهناو>واهفورح
 شرع لمحو )اهفارطاو

 (مهقوف) كبرربر سس( كد
 هو>وةعبراكلم لكل ةككالملا ند طهر ةضامل وش ( ةينامث ) سس 4 اخو ا 2 ةمايقلاموي ( ذئموي ) مهقانعا يل ,:



 مون ىرخاةعبرا تدزو

 ةينامث كادت! نعو ةمايقلا
 فانصا ةيناهثليةوفوفص

 ( نوضرتت ددئمو )

 هه لاوسلاو تان

 ناطلخلا نمر. كلذ

 هلا كلا
 ( ةيفاخ مكتم ىنخنال )
 ىح تناك لاحو ةرب رس

 ريغ وك ءايلابو ايندلا ف
 ضرعي ث يدا ىفو مصاع

 ثالث ةماقلا موب ساغلا

 ناتضرع اماف تاضرىع

 ةثلاثاااماو ريذاعم ولاد

 ذد ايف ىدحلا ريطت اهدنعف
 كلاهلاو هتيممهباتكزئافلا

 دلائل هباتك

 رسأ هحوو ناسنا هحو

 روث هحوو دسا هجوو

 لاَغو فوفصةيناكلاقبو
 نيبو ركلا نمءازجا ينم
 ةعباسلا ءاعسلا لها مهو
 ةيابتلا عرب وشو (ةكيررل
 ! ثالث هللا ىلع (نوضرعت)»

 باسل ضرع تاضرع
 تاموصخل ضرعو ريذاعملاو

 راطتت ضرعوصاصقلاو

 ىخحنال) ةءارقلاو بتكلا

 مكتم كرتيال ( ةيفاخ مكتم
 هللا لعىفختال لاو دحا

 لاو دحأ ةيفاخ مكنم
 مكلامعا ن٠ هللا يلع ينال

 ؟نورشعلاو عساتلاءزجلا)

 || نم قوفص ةينامت لبقو ىرخا ةعبراب هللا مهديا ةمارةلاموي ناك اذاف ةعبرا مويلا
 " لاوحانء دهاشب امب هتمظعل ليثمت اضيا هلعلو ىلاعت هللاالا مهددع ملعيال ةكتالملا
 ' «نوضرءتذئءوب## لاق اذه ىلعو ماعلا ءاضقلل سانلا ىلع مهجور موي نيطالسلا
 ةغقنلادعب ناك ناو اذه مهلاو-١ فرعتيل ركسعلا ناطلسلا ضرع ةيساحخلل اهبشت
 روشنلاو ةقمصااو ناتحتنلا هيف مَع عستم نامزل انما مويلا ناكامل نكل ةيناثلا
 | ىنضتاال# لكلل اذرظ هلمج عص رانلا رانلالهاو ةنلا ةطالها لاخداو باسحلاو

 | دارملا امئاو اهيلع عالطالل ضرعلان وكي ىتحأ ىلاعت هللا ىلع ةريرس © ةيقاخ مكتم
 022 | ١ )| لأ لبث موي لاقاك سانا ىلع وألدملاق ةغلاملاو "لاخلا ءاشفا ةنم

 ا نانعلاو اولاق نائعلاو ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاق نزاملاو اولاق نزملاو لاق

 || اولاق ضرالاو ءامسلانيب ام دعب ؟نوردن له ماسو هياعهللا لص هللا لودر مهل لاقمث

 | نوع.سو ثالثاماو ناتئثالاقاماو:دحاولاقاما امهنيام دع؛نافلاق ىردنامهللاو ال

 || ءامسلا قوفمث كلذك تاومس عبس نهدعىتح كلذكو كلذك اهقوف ىلا دمبوةئس
 أ نيب لاعوا ةينامث كلذ قوفو ءامس ىلا ءامس نيب مك هلفساو ءالعا رح ةعباسلا

 | هلفسا نيب شرعلا نهروهظ قوف مث ءامس ىلا ءامس نيب اك نيكرو نهفالطظا
 أل ىذمرتلا هجرُخا كلذ قوف لجو نع هللاو ءامسلا ىلا ءامسلا نيبام لثم هالعاو
 اا 0 7 ١ | قرد لاما نم هلع قب سلو ةياوزف ذاز دوادوناو
 ]| ماع ةئامسمح ءامسو ءامس لك نيب امو ماع ةئامسمح ةريسم ضرالاو ءامسلانيبام لاق

 000 لا فلا ناب امو مط ةئامس ةريشستم نضراؤ ءامس لك ءاضفو
 ءاملاىلع شرعلاو ماع ةثامسمح ةريسم ءاملاو ىسركلانيب اهو ماع ةثامسمح ةريسم

 ةعرخنباو ىرادلاديعس وبا هحرخا مكلامعا نم ئىش هيلع ىنغال شرعلا ىلع هللاو
 دوعسم نإاو ساعلا ربخ فالتخا ةميزذ نبا لاق دوعسم نا ىلع افوقوم اهريغو
 | نورق شرعلا ل لاق سابع نبا نعو باودلاري- فالتخا ىلع ةفاسملا ردق ىف
 ةريسم هتيكر ىلا همك نهو ماع ةئامسمح ةريسم هيك ىلا مهدحا صخا نيب ام

 رمح نب هللا دبع نعو ماع ةئامسمح ةربسم طرقلاعضوم ىلا هتوقرت نءو ماع ةئامسمح

 نعو ماع ةئامسمح هينيع رخؤم ىلا مهدحا قوم نيب ام شرعلا نولمحي نيذلالاق
 | كدمحمو مهللا كتاحس نولوش مهنم ةعبراف ةيئامت شرعلا ةلمح لاق بشوح نب رهش
 دمحلاكل كدمحمو مهللا كناحس نولوشب مهنم ةعبراو كلع دمي كلح ىلع دبا كل
 | ةناك لاق ةنامن ذئموي هلوق ق' نابع نا نع ىورو كنردق انما “كوفع ىلع
 ىلغ ىا # نوضرعت ذئموب 8 لجو نع هللاالا مهتدع ملال ةكئالملا نم فوفص
 ماع ىلاعت هنا ىنملاو ةيفاخ ةلمف ىا 46 ةيفاخ مكنم قتال 9 باسعلا ىلاعت هللا
 ديدهلاو ةغلابملا هيفف هيلع ةمايقلا موب مكض رع ناو اهنه 'ىث هيلع ىني ال مكلاوحاب
 | قئالخلالاوحا رهظي هناف ايندلا ف ايفخم ناكام ةمءايقلاموي مكنم ىنخ ال ءانعم ليقو

 © نونسحملاف



 # لوقف # شرغلا ليصغت © هنتر ناك وا نما لصفاء
 ءاهو لجراي ءاه اهدو>ا تاغل هيفو ْدخ مسا ءاه ©هيباتك ارق مؤاه قه احب 0

 هلوعقمو ةوسناب نواهو لاحراي و نا 0 وأ نالحراي امؤاهو اسما

 ليقل مؤاه لوعفم ناكول هنالو نيلماعلا برقا هنال اًؤرقا لوءفم هساتكو لفوذحت

 تكسال هيئاطلسو هيلامو ةساسح ىفو هيف ءاهلاو نكما ثيح هراحما ىلوالا ذا هٌؤَرَق

 ئرق كلذلو مامالا ىف اهئابثل فقولا بحتساو لل_صولا ىف طقستو فقولا ىف تالا

 نظلاب هنع ربع هلعلو تماع ىا © هيباسح قالم ىنا تنئظ ىنا ف لولا ىف اهتابثإبا
 اهنع كفننال ىتلا تارطخلا نم سفنلا ف سجح#ام داقتعالا ىف حدقبال هناب اراعشأ

 لتفاعل يل ةشيعىف وهف * ابلاغ ةيرظالا مولعلا
 ةنج ىف# ميظعتلاب ةنورقم ةمئاد بئاوشلا نع ةيفاص امنوكل كلذو ازاجم اهل لعفلا

 عج © اهفوطق هراجمالاوةينبالا وا تاحردلاوا ءاعسلا ىفاهنال ناكملا ةعفتم لام 1

 اوكف دعاقلا اهاواش © ةنادل ردصملا جتفلا فاطقلاو ة ت6 ىتتمام وهو فطق'

 هنعهللا ىضر ةربرهىنا نع * مهتءاساب نونزحي نوئيسملاو مهناسحاب نورمسي نوئسحاف |
 اماف تاضرع ثالث ةمايقلامون سانلا ضرعت مل حو هيلع هللاىلص هللال وشر لاق لاق

 ذخ افىدبالاىف فدا ريطت كلذ دف ةئلاثلا ةضرعلااماو رتذاعمو لادكل ناصع
 006 0 00 0 لاقو ىذمرتلاهحرخا هلاعشب ذخآ و هئيمي
 هللا لد ىلا نع ىموم ىلا نع نسا نع مهضعب هاوردقو ةريره ىبانم عملا

 © مؤاهلوقيف هنيع 2 1 ىا #4 ىتو ا نءاماذ © ىلاءآهلوق * للسو هيلع
 نيجاتلاَن م هنا معو رورسلاىف ةياغلا غلب امل هنا ىنعملاو © هيباتك اًرقا ف اولاعت ىأ
 هلهال كلذ لوب ليقو هل اوحرش ىتح هريغل كلذ رهظينا بحا همم هباتنك ءاطعأب
 نظلانال ماعلا ىرجت نظلا ىرجا امئاو تنقباو تلع ىا © تنل ىنا» هئارقاو
 ةرخ الاف ىا © هيباسح قالم ىنا 9 ماكحالاو تاداعلاىف ملعلاماقم موب بلاغلاىف
 # ةيضار ةشيعىف وهف # ةرخ الاف بساحا ىنا نقيتسا ايندلاف تنك ىنا ىنعلاو
 6 ةلاعةّْج ىف# باقعلا نه نماو باوثلا تل هناب كلذو ةيضرم شيعلا نم ةلاحىف ىأ

 اًئينه اوبرششاو © اولكمهللاَغ ىا # اولك # اًؤاش فك اهتوفطق

 منع وا ائينه ابرشو الكا © ائينه 9 ىنعملل ريمضلا عجول وقلا راعاب 6# اوبرشاو'

 امهطضمو ادعاقو اًعاَق اهلان اهلوانتي نمل ةسرق اهرامث ىا # ةيناد اهفوطق  ةعفر

 ( مؤاه ) هتعامججم اباطخ تاريخا نه هيفىررمل هب ارورس ( لوقيفهنيع هباتك وأ نم ) ضرعال ليصفت
 هساتكىف لماعلاوهيلعىناثلا ةلالدل لوالا فذ هساتك اًؤرقاى :اتكمؤاهدردقت ( هساتك اًورقا) اوذ> قا

 هيئاطلسوهيلاموهباسحو ( ةقاحلاةروس 7 هساتك ىفءاهلاوبرثالا 5-0-0-5 نول! مهنال نيب ءرصبلادنءاؤرق

 هل( اينو :تىسلإل

 انو  فقودلا ف

 ويسادقو نسوا

 اهماشلار اثنا فقول اراثيا
 اكل قا) توصل قاع
 نظلا 'ئرجا :امئاو تلع

 بلاغلا نظلا نال ملعلا ىرجم
 تاداعلا ىف ملعل اماقمم وشب

 كردبام نالو ماكحالاو

 نع واخي الث دابججالاب
 ىهورطاوتلاو سودولا |

 زاخ نونظلا ىلا ىغفت
 املاهلع نظلاظفل قالطا

 قالم ىنا ) هنع ولخم ال

 ىناسح ناعم ( هيابسح

 ( ةيضار ةشدعف وهف)

 امحاص اهنىضرب اضرتاذ

 ةعيفر(ةيلاع ةنج ىف)نالك
 تاجردلا ةعيفروا ناكملا
 رودقلاو ىناملا ةعيفروا

 ريخ دعب ريخ وهو
 اراك (ةئاد اهنرطت )
 اهلاني اهديرم نم ةبيرق
 “جتلاو دعاقلاو متاقلا

 اوبرشاو اولك ) مهللاعب
 اينهابرمشو الكا ( اًنينه
 ىطعأ( وا نمامأف) ءىش
 ةيلسوا وهو (هنيعهراتك)

 ىباتك ىف ام اورظنا ( هيباتك اًؤرقا ) اولاعت ( مؤاه) هبأتال (لوقيف)املاس.ناكوةماسما جوز دسالا دبع

 ( ةيضار ةثيع ىف وهف ) ىباسح نباعم ( هداسح قالم ىأ) تئقاو تملع ( تننظ ىنا ) ةماركلاو باوثلانإ]

 دعاقلاهلاثي ةبيرق ( ةيناد )اهؤانتجاو اهرمث ( اهفوطق ) ةعفترم (ةيلاعةنج ىف) ةيضرم ىا هسفنل هيضر دق شيعىف |
 1 تومالو ءادالب ( اًئينه) راهنالا نم ( اوبرسشاو.) رامغلا نما ولكمهل هللال وَ «اولك) مئاقلاو
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 ةيلاخلا مايالاف) ةطاصلالامعالا نم متمدق امب ( متفلا امب ) ردصللا ىلعأينه متئنهوا ىذا الو امهيف هوركمال
 ؟ هلا هجول برعشلاو لكالا ىلع مكسماام لدب اوبرشاو اولكىا نيئاصلا ف ىهسابعن.!نعو ايندلاءايا نم ةيضاملا
 ”ىتيلاي ىا « هيباسحام ردأ ملو ) تاضفلا نع اهبف ىررامل (هيباتكش وامل ىتتيلاي لوقيف ةلاعشإ هباتكى وأ نماماو )
 7 ىا ( ةيضاقلا تناك ) اهتم ىتلا ةتوملا -*2544رت- تيلاي ؟نورمشعااوعساتلاءزجلا+ (اهتيلاي ) ىناسحام ماعا مل

  مايانم ةيضاملا © ةيلاخلا مايالا ف ف ةحلاصلا لامعالا نم متمدق امب # متفلسا امب 9 اًئينه
 'ةفانلا ءوسو لمعلا عقنم ىرب امل © لوقيف هلاعش هباتك ىتوا نم اماو © ايندلا

 ثعنأ ٍظ ىرسمال ةعطاقلا

 ىلا ام قلا ملو اهدع

 ىا ( هيلام ىنع ئنغاام )
 ايندلا ىف هتءمحام ىنعفنس مل

 فوذحم لوءفملاو ىنن 8
 ئنع كلته) ايش ىا

 ىطاستو ىكلم ( هيناطلس
 اريقف تشو سانلاىلع

 ساء نإ نعو اليلذ
 ىنعتلض امهنع هللاوضر

 تا جنك لا يح

 .ىلاءتةلا لوقف ايندلا فاه
 (هواغفءوذخ) هج ةنزخل

 هقنع ىلا هدب اوءمحا ىا

 ىا ( هولص ميحجلا مث )
 هولصتال مث ىنعي هولخدا

 راسلا ىهو ميحجلا الا
 محلل نست وا ىلتعلا

 مث ) هواص ةريتشي لعط
 اهلوط (اهعرذ ةلسلسيف

 نم مه.دقامي ( متفلساامي )

 نه لاشو حاصلا لمعلا

 مايالا ىف ) ةالصلاو موصلا

 مايا ىنعي ةيضاملا ( ةيلاخلا
 انوا نم ناو )املا

 وهو (هلاعشب ءاتك) ىطعا
 وذا دسالا دنع نبدوسالا

 ملعامل (هيباسحام رداملو) اذه ىناتكط عامل ( هيباتك توا مل ىتتيلابلوةيف)ارفاكن اكو ةملسبا
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 تناك # اهتم ىلا توملا تيلاي * اهلي هياسحام ردا ملو هيباتك توا مل ىتيلاب
 ' تيضق ىنلاةثوملا تناك ةلاط ا هذه تيلاي وا اهدعب ثعباماف ىرمال ةعطاقلا *# ةيضاقلا
 قلخاملو ةتوملا تناك ايندلاةايح تبلاي وا اهدنع هانمتف توملا نه ىما اهفداص هناك ىلع
 ماهفتساوا فوذحم لوعفملاو ىنامو عبتلاو لاملانم ىلام هلام ىنع ىنغا ام #9 ايح
 ىتلاىتح وا سانلا ىلع ىطاستو 7-0 0 هيناطاس ىنع كله 2 ىنغال لوءقم راكنا

 نوقايلاو لص ولا ف نيءاهلا فذحب ىناطلس ىنع ىلامىتعةزمح ارقو ايندلاىف اهبمتحاتنك

 6# هواص ميحأ امش هولغف 9 رانلا ةنزخ ىلامآ للاهل وشب ءوذخ ولف نيلاا ىف امهتايناب

 ا
 ا
1 
ٌ 
| 

 || اهعرذةل كس ىفمش #9 سانلا ىلع مظعتب ناكهنال ىمظعلا رانلا هو محا الا ءولصتالم
 ةليوط ىا © اعارذ نوعبس

 ديرب ةيضاملاىا © ةيلاخا مايالا ىف ةملاصلا لامعالا ن. مكترخ المتمدقامب ىا *# متفل ام
 أ ىطعي م هرهظ فاخ ىرسسلا هدب ىولت لبق © هلاعشل هباتكىتوا نماما و ايندلا مايا
 | اهب هباتك ىطمي مث هرهظ فاخ ىلا هردص نه ىرسيلاهدي عنت ليقو اهب هباتك
 || ةتبثم هلامعا تاق ىارو هباتكف رظن مل كلذو © هيباتك توا مل ىتيلاي لوقيف 9
 || * هيباسحام ردا ملو# حاضتفالاو لا نءهإلصح امل هباتكتؤي مل هنا ىنت هيلع
 تناك اهتبلاي © هلال هيلع هلكامتاو هلل صاحالو لئاطال هنال ىباسح ؛ىت ىا ردا مل ىا
 ةيضاقلا تناك ايندلاىف اهنم ىتلا ةثوملا تيلاي ىنعملاو باسعلل ثعس مل هنا ىن © ةيضاقلا
 'ئىث نكبرلو توملا ىنت ةداتق لاق اهدعب ايحا ام ىا ةايعلل ةعطاقلاو اهدعبام لك نع
 ةقاذ امم سعاو عنش | ةلاغا كلت ىار هال ايندلاىف توملانم ىا هيلا هنم هرك | هدنع
 أيش باذعلا نم ىلامو ىراسي ىنع عفدي مل ىا « هيلام ىنع ىنغاام ف توملانم

 ليقو ايئدلا ف اسهب محا تنك ىنلا تح ىنع تلض ىا  هيناطلس ىنع كله 9
 ا قوقو كلم ىنعلاز هانعم لبق و كرمشلاب حراوجلا هيلع تدهش نيح 7 هنع ا

 ةنزؤط ىلاعت هللا ود ىا © هوذخ # اريقف اريقح اليلذ تيّبو سانلا ىلع ىطلسآو
 ْ هولذداى ا 0 هولص ميجا م ِه هقنع ىلا هيد اوءمحا ىا 5 هولغت 3 هودخ مهج

 ةقلح لك ةمظتنم قلاح ىهو © ة لسيف مث 9 ايندلاىف مظاعتي ناكدنال رانلا مظعم
 اهريغوا ديلان« عارذلاب ريدقتلا عرذلاو اهرادقم ىا © اهعرذ 8 ةقاحىف اهنم
 ' اعارذ نوعبس ىلاكيلا لفون لاقو كلملا عارذب سابع نبا لاق © اعارذ نوعبس 9

 © لك
 ام (هللام) هللاباذعنم (ىنعىنغاام) لوالا تو.ىلع تيَشىتيااب لود توملا ىمم( ةيضاقلاتناك اهّيلاي )ىباسح

 ا ) هولص ميح مث هولغف هوذُح) ةكتالاملل هللال ويف كل 0 ىنع لطب (هيئاطكس ىنع كلاه) اين دلا ف تع مج ىذلا
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 ةكرح ىلع ردقبال قه ماهنيباهفوهوهدسج ىلعاهوفلتناب اهيف هولخداف «هوكلساف## |
 هب بذعيامعاونا رك ذب ماقعالاو صيصختلا .ىلعةلالدال ميحتا ميدقتك ةلسلسلا يدقتو ا
 فانئتسالا قب رط ىلع ليلعت #4 ميظعلا هللاب نم بال ناك هلا #9 ةدشاا ىف اهنيبامتوافتل مثو ظ
 كلذ بجوتسا اهيف مظعت نف ةمظعال قحتسملا وه هناب راعشالل ميظعلا ركذو ةغاابمال |
 ن٠لذ نا نعالضف هماعطا ىلع واهماعطل ذب ىلع ثحبالو# نيكسملا ماعط ىلع ضحيال وف : ا

 هيفو لعفلاك راتب فيكفةلزنللاهذهب ضحلا كراناب راعشالل ض| ارك ذنوكينازووهلام |

 دئا_قملا قا نأل ركذلاب نيرمالا ص,صخت لملو عورفلاب رافكلا فيلكت ىلع ليلد
 بيرق *6 ميمح انه مويلا هل سيلف 9 بلقلا ةوسقو لضلا لئازرلا عنشاو هللا رفكلا |

 لاقو ةفوكلا ةبحرىف ناكو ةكم نيبو كنب امم دعبا عاب لكأعاب نوعبس عارذ لك |
 هللا دبع نع * وه عادذ ىا ملعا هللا نسحلا لاقو اعارذ نوعيس عارذ لك نايفس ظ

 نا ول ماسو هيلع هللاىللص هللالوسر لاق لاق امهنع هللاىوضر ىصاعلانب ورمينإا |

 ةريسم حو ضرالا ىلا ءاهسلا نم تلسرا ةحجمالثم ىلا ناشاو هده لكم ةشاضر ظ

 نيعبراتراسا ةاسمل لاس ارىف تاسزا اهناواو ىلالا ل ق ضرالات غليل ةنس ةئامسمح |

 ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرخا اهلصا وا اهرعق غلبت نا لبق راهنلاو لبالا ابرخ ||

 ةمجمجا«ةمجملا لثم ىلا راشاومذه لثم هلوقو *راغصلا ءاصخلا ضاضرلا * ندح ||
 ول بهو لاقو ءاضعالا ف رشا وهو س ارلا ةمحب -او ماج هعمحو بشُح ند حدق ا

 هواخدا ىا# ءوكلساف #8 ىلاعت هلوقو © انهنم ةقلح نزوآم انذلادي د عج |[
 نم جرو هيفىف لخدت ليقو هزيم م جرو هردف لخدب سابع نا لاق اهف 1

 ضخنالوإ#هتءظعو هللاةينادحوب قدصيال ىا # مبظعلاهّللاب نمؤيال ناك هنا 9 هربد
 هيفو كلذب هلها صمأيالو نيكسملاماعطا ىلع هسفن ثحالو ىا 46 نيكسملاماعط ىلع
 هلءحو رفكلا ىلع هفطع ىلاعت هللانال نيكاسملا نامرحىف مرجلا ميظعت ىلع ليلد

 الئاس اودربال نا مهيلها ىلع نومزعي اماوقا تكردا ةي الاهذهىف نسحلالاق هنسرق

 فضن انملخ لوو نيكاسملا لجال ةقرملاريثكتي هلها ىمأي ناك هنا مهضعن نعو ||
 ىا # ميح انههمورلا هل سيلف ]ف ماعطالاب ىناثلا فصنلا علخت الفا ناعالب للسلا
 ١ ديدض ىنعي * نيلسغ نمالا مامطالو 9 هل عفشيو هعفن بيرق ةرخ الاف هلسبل

 و
0 

1 
1 
| 
1 
1 

 لسسغلا نم نيلعف مهديدصو رانلا لها ةلاسغ # نياسغنم الا ماعطالو 8 هيمح أ

 كلسلا ىلعةلّساسلا ميدقتىف ىنعملاو هولخداف (ه كل-اذ ) هللاالا اهردق فرعبال لقوم رج نبا نع كالا
 نمؤيالناك) هنب بيج افديدشلا باذعلا اذه بذوي هلام ليقهناك ليلعت (هنا) ةيلصتلا ىلع محملا مدت ىف هلثم

 ناوتلاراحترو هللادج ول ؟ةقاطلاةروس) مهنومعطيامئاومهن ومعطياميف همه زم ءاربلا نيكاسملانم نويلطبال

 نهؤي مل اذاف ةرخ الاف

 هلسمحمام هل نكي ل ثعبلاب
 عم هنا ىا مهماعطا ىلع

 ىلع هريغض رحال هرفك

 ليلدهيفو نيجاتحل ا ماءطا

 60 مظع ىلع ىوق

 هفطعهنال نيكسملانامرح

 اليلد هلعجو رفكلا ىلع
 ركذهنالو هلةئيرقو هيلع
 ماعيل لعفلا نود ضألا

 ناك اذا ضحلا كرات نا

 لعفلا كراتذ ةلؤئملا هذه

 ءادردلا نا نعو قدا

 12 كاما نصحت ناك هلا
 لجال قرملا ريثكت
 الخ لوس و نيكاسملا
 نامالاب ةاسلسلا فصن

 هذهو اذهب اهفصن ملؤتلف
 نا ىل-ع ةقطان تايالا

 اعيمج نومحري نينمؤلا
 هنالنومربال نرفاكلاو

 لع نيفصن قلخلامسق
 نيميلا لها مهنم افنص

 بس ناعالاب مهفصوو
 قالمىلا تننظ ا هلْوَش
 لها مهئمافنصو هساسح

 رفكلاب مهفصوو لاعثلا
 مويلاهل سيلف)هنيمب هباتك ىنؤي نا ليقبقا_هب امنا نينءؤملا نمبقاعي ىذلانا زاحو مظعلا هللا, ن ءؤبال ناك هنا هلو
 رانلا لها ةلاسغ (نيلسغنم الا ماءطالو ) هلق هل قرتحيو هنع عفرب بيرق( ميمحانهه |

 (ضحيال و)ايندلا ىف ناك ذا (ميظعلا هللاب نم وبال ناكهنا)هقنع ىلع لضفاماوولاوه نمو رخاوهربدىفهولخداف(هوكلساف) ٠

 (نيلسغ نوآلا) رانلا ف (ماعطالو) هدف بيرق( ميج انههمويلاهل سيلف) نيكسملا ةقدص ىلع( نيكسملاماعط ىلع 0ثحال ا



 نوالاو ل_كفلا نه نيلعف

 ) نورفاكلا ( نوطاخلا
 ( نورعد اع مسقأ الف (

 ضرالاو ماسحالا ْن»

 (نورصي:الامو) ءاعملاو

 حاورالاو ةكئالملا نم

 عييمج مسقا هلا لكل

 نا ىا ( هنا) ءا.شالا

 كوت كر ك1 لا
 هللا لص دم ىآ ( ميك

 ليرب-> وا ماسو هيلع

 لوب ىثا مالسلا هيلع

 هكحتو ىلع لهي ملكش
 1 امو ) هللادنعنم ةلاسرلا

 نوعدناك(ىعاشلوّدب وه

 امىهورانلا لهاةراصع نه

 مهدولجو مهن وطب نهليسي
 ديدصلاو مدلاو ميقلا

 نيلسغلا ىنعي ( هلكأبال )
 نوكرشملا(نؤطاخلاالا)

 مسقا لوقب ( مقا الف)
 ْئش نه ( نورصبت اب )
 "شنه (نورصالا»و)

 د
 ع

7 

 | الل للك 111 .مىلاو ديدصلا نم ميئادبا نم ليستيام انه هيديداو ةدئاز
 1 تنذلا دمعتاذا لحرلا ىطخو اياطخلا ه0 ه٠ رح نادكا (4نورشعلا وعساتلاءزجلا

 |١١ ًاطخلانمال ينذلادمعت اذا لحرلا “ىطخ نه اناطلا بادكا #نوئطالا الاهلك أيال
 © مقاالف 98 اهحرطب نوطاخلاو ءاي ةزمهلاب اب نويطاخلا 'ئرقو باوصال داضملا
 مهراكنال درالف وا ةدينمالو مسقاف وا مسقأا قيقحلا نع هانغتساو مالا نوهظا

 كلذو تاسغملاو تادهاشملاب 3 نورصيالامو نورصيساع ِ ا مسقاو تعنلا

 هقلبي # لوسر لوقل 88.نا رقلا نا *© هنا #9 اهرساب تاقولخلاو قلالا لوابتي
 امهيلع لئاربج وا دم وهو هللا ىلع # ميرك © هنن لوشال لوسرلا ناذ هللا نع

 3 نومعزت اك © نعاس لوش وهامو ِِ مالسلاو ةالصلا

 هلا ياخ لقو مهحورقو مهحورج ةلاستغ هناك لسفلا نه ذوخأم راملا لها
 «مسقاالفإ# لجو نع هلوق# نورفاكلا ىا # نؤطاخلا الا هلك أيال #9 رانلا لها

 لوب اك مالا سيل لاق هناك نيكرسشملا مالكلل درال ىلقو مسقا ىنمملاو ةلدال نا ىليق
 حوضول هيلا حاتحال هناىنعم ىلع مسقال ةيفان انهعال ليقو مسقا ىماعت لاق مث ن كل

 ىغتسا هحوضوا هناكف ميرك لوسر لوق نا رقلانا ىلع مسقاال لاق هناك هيف قحلا

 امبو نودهاشتو نورتامب ىني © نورضبتالامو نورصبت امب 9 هلوقو * مسقلا نع
 تادوجوملاو تانوكملا عييمج هيف لخدف اهلك ءايشالاب مسقا نودهاشتال امو نورتال

 نورصبنالامو ضرالا رهظ ىلع ىنعي نورسعبت امب ليقو ةرخ الاو ايندلاب مسقا ليقو
 ليقو حاورالا ىنعي نورصبتال امو ماس> الا ىنمي نورمصبت امب ليقو اهنطبىفام ىا

 ن٠ نورمصبت امب ليقو ناو ةكّالملا ني نورصبنال امو سنالا ىن»إ نورصبت ام
 هللاورهظاام وه نورصيت اب ليقو ةئطابلا

 هلل اا نو رعبتال امو هقلخ عييجو ملقلاو حوالاو هتكّتالمل هبيغ نونكمن»

 ىنعي 6# هنا #9 ىلاعت لاقف هيلع مسقملاركذ مث * هقلخ نء ادحا هيلع علطي مف هلعب

 هيلع هللاىبس دمم وهو ميركل وسر ةوالت ىنعي © ميرك لوسر لوقل ف نآرقلا

 معلا نم نورمصمال امو ةيها_ظلا معنلا

 نورصيتابلاقبو ةكم لها ي
 امو ضرالاو ءامسلاىن»ب

 ةنملا ىني نورصيتال
 نورضيتاع لاهو رانلاو
 امو يمقلاو ىرعشلا ىف

 شرعلا نورص ال

 امع لاَشو كرا

 هيلع ادمح ىنمإ نورصبت
 نورصيت ال امو مالسلا

 لوب ( ميرك لؤسر :لؤقل ) نا رقلا ىنعي (هنا) ءايسشالا ءالؤب هللا مسقا ليريج ىندب

 لوسر ةلاسرل هنا ىنءملا نوكي اذه ىلعف مالسلاهياع ليريج وه لوسرلاليقو ملسو

 امهب اوفصو امئاو ةناهكلاو رعشلاب ليربح اوفصي مل مهنال عصأ.لوالا لوقلاو ميرك
 لها مهو ةمالا روهمح نا وهو لاؤس ائهه هحوت دق تاقناف ملسوهيلعهللاىلص ادم

 هتفاضا اما تلق كوسرلاىلا هتفاضا مكي فيكف هللامالك نا رقاانا ىلع نوعم ةئسلا

 ىلاعت هللانع غابملاوه هنالف لوسرلاىلا هتفاضا اماو هب ملكتملاوه هنالف ىلاعت هللاىلا

 نبا لاق لاكشالا اذه لوزيل نيملاعلابرنم ليز: هلوشب هدكا اذهلو هيلا ىخوا ام
 لوسرلاىفو ىلاعت هللا نع غابملالوسرلالوق هنا دارا امئاو لوسرلال وق هنا درب ملةبتق

 وه امو * ىلاعت هلوقو * ىلاعت هللانع لوَقب نا نع هب ىنتكاف كلذ ىلع لديام
 اكل! راورض وه الو رعاش لجر لود نمنل نا رقلا اذه نا ىمي ©. ىاش.لوش

 ( الو )

 (سعاش لوس ) نا رقلاىنعي (وهامو) مالسلاهيلع ادمم ىنعي ميرك لوسر ىلع ليريج هب لزن هللالوق نا رقلا



 مكدانع طرفل اليلق ا ةدصت هقدص مكل رهظال نوقدصت 6# نوئمؤتام اليلق 9 |
 كلذلفاللق اركذتنوركذت « نورك ذنامالياقإق ىرخ ان وعدت مك * نهاكلوشبالوإ# 1

 مدع نال ةينهاكلاىفن عمركذتلاو ةبرعاشلا ىنأ عم ناميالاركذو مكيلع ىمالاسبلتي
 رك ذت ىلع فةوتتاهن اذةناهكللهتنبايم فال دن اعمالاه ركتسال نيب يما رعشلل نأ رقلا ةهب اشم

 ىناعمو ةنهكلا قيرطل ةيفاثملا نآ رقلا ىناعمو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلالاوحا '

 نم# ليزنتوه * ليزنت 9 امهيف ءايلببوقعيو صاعنباو ريثكنبا ارقو مهلاوقا |
 ! ليواقالا ضب انيلع لوقتولوؤل مالسلاه يلع ليربج ناسل ىلع هلزن 6# نيملاعلا بر |
 عمج اهناكاهب اريقحت ليواقا ةارتفملالاوقالاو فلكتم لوق هنال الوقت ءارتفالا ىمس |
 46 نيتولا هنم انمطقل مث ف هني 46 نيِأب هنم انذخال 9 ك.حاضالاك لوقلانم ةلوعفا ||
 نويضغي نمي كولملا هل_فبام عظفاب هكالهال ريوصت وهو هقنع برضب هبلق طاين ىا |

 لوش وه سيلو ىا ©« نهاك لوّسالو © ىلاعت هللادنعنه نا رقلاناب نوقدصتال |
 نورك ذتنال ىنب © نورك ذنام اللق:## .ةناهكلاسنج نه وهألو نإ لي

 لاق امل هنا كلذو © نيملاعلابر نم #9 نا زقلا ىنعي ليزنت وه ىا * ليزتت 9 ةتبلا |
 لاكشالا اذه لوزيل نيلاعلا بر نه ليزتت هلوش هعبتا م رك كوسر لوقل هنا ظ ٠

 ىنمي 6 لي واقالا ضعب 3 دم انلع قاتحا ىا 46 انلع لوقت ولو © ىلاعت 2 |

 ىا 46 نيعلإ هلم انفال 8 هيلا هحول ملو نحت هلقن مل هسفن دنع نم "ىشن نأ
 ةوقلاب هانذخال سابع نبا لاق قلاب ىا نيعلاب هنم انمقتناو ةردقلاو ةوقلاب ءادحال |

 نعي اكلم ةبارع حدي خامشلا لاق ةردقلاو ا

 نيعاب ةبارع اهاقلث * دحجمل تمفر ةيار ام اذا ظ

 نييلا هنم انذخال ىنمملاو هنمايم ىف ئش لك ةوق نال نيعلاب ةوقلانع ربعف ةوقلاب ىا |
 لعفك هانهاو هانلذال ةب الاىنمم لبقو ةدئاز ءابلاىنعملا اذه ىلعف ةوقلا ءانبلش قآ |
 نيِعلا صخ امئاو هقاف دن ذخ هتاوعا ضعلل لوَص هتييب نا ديرب نمي نأ

 1000 سابع نبا لاق 46 نيتولا هنم اعقل مناف نيونععا فرشا هنال ركذلا |١

 بلقلاب لصتب ىتح ٍرهظلا ىف ىرن قرع وه ليقو رهظلا ليح وه ليقو باقلا, | '

 مل ةبيتق نبا لاق سأرلاب باقلا نم لصتب قرع وه ليقو هححاص تام عطقنا اذاف |||
 هنيتو مطق نك ناكف ءامالا :لع بذكول هنا هه دارملا لب هئيعب هعطشنانادرب | ش

 ةماقا ةطساوب اما كلذنم هانا هلَعن مل الوق انيلع لوقتو ائيلع بذك ول هنا ىنماؤوإ ٌ

 مكنا ىنملاو الصا مهنامبا مدسع ليلقلاب'دارا 6 نونمؤت ام السياق ف هبكرت الو |

 لهدو بوق و اشو ىم امهف ءالابو (انؤركشلا٠ ذل اق) نون ( نداك لوشالو ن وقتال (

 0 ىنعملاو الصا تشال ىا تش لك ضراهذه لاش مدعلاىنءءىفةللاو 1 ريغ ىفوكلاذلا 2ك

 هلع لت لوسر 4ةقاملاةروشل لوك هنال نان ليزت <40 001 زظ- ”وه (ليز) هللا

 لوغولو نيملاءلابرنم)
 ( ليواقالا ض.ب انياع
 هلقن مل ًايشانيلع ىعداولو
 الا هم ادخل
 لش اك اري ماناتقل

 مهياع بذكتي نع كولملا

 ماقتنالاو طخمتلاب ةلجاعم

 هتروصنربصلا لق روصف
 نا وهو لوصها نوكلل

 برضتو هدب ذْخْوب
 نال نيمللا صخو هتقر

 عقوبنا دارا اذا لاتقلا *
 هراسبي ذْخ ا ءافق ىف ب رضلا

 'هديحىفهمقوبنا دارااذاو

 وهو فيسلاب هىفكي ناو

 هرظنل رو.صملا ىلع دشا

 ىنءموهنيع ذخا فوسلاىلا
 انذذال نيعأاب هنم انذخال

 هنم انمطقل مث ) اذكوهئيع
 وهوهنيبو انعاطقل (نيتولا

 ثام عطق اذا باقلا طانم

 ( نونمؤنام اليلق) هئعشإ

 ليلقي نونءؤت ٠١ لوب
 (نهاكلوّشالو) ريثكبالو
 اليلق ) دقلا ىف ا ربخم

 نوظعتنام ) قورك ذل ام

 ( ليزنت ) ريثكبالو ليل

 ىلع ليزنت نآ رقلالوقب

 (انذخال)هلقن ملامانيلعلاقف بذكلا نم( ليواقالا ضعب )مالسلاهيلعدمحائءاعقلتخا ولو( انيلعلوقتولونيملاعلابرنم)

 وهو هبلق قرع( نيتولا ) مالسلا هيلع دمت نم ( هنماضطقامث ) ةوقلاب هانذخالاقبوةجح اولا (نييلإهنم ) انمقتنال |



 .اح) عججو دمم لتقنع ( هنع ) ةدئازن٠ ( دحان٠ ) نيلسملل وا سانلل باطخلا (مكنم اف) هبحاص

 اعل ( ةركذتل ) نار قلاناو (هناو) هلدرنء دحانيب قرفن ال ىلاءتهلوق هنمو ةعاجا ىنعمىف هنال دحا ف2ّوناك

 0 رقلاناو ( هناو -هك 801 زيف- نيبذكم مكنم نا «نورمشعلاو عساتلاءزيلا» م امنل اناو نيقتملل )

 دي هيت هن ب (نيرفاكلا
 نيقدصملا باوث ا ا

 ]| ى ىعب ىنعمب نيعلا ليقو هديح هبي رضيو فيشلاب ,ىقكو هع لاتقلا ا نا وهو هيلع
 0 : ذل » نا رقلا ناو 6 هناو ف سانلل باطخلاو ماع هاف. دحال نا رقلا ناو هب ( ةناو) ا تفصو نيعقاد 5 نيزجاح #9 لوتقملاوا 0 8 هنع دحان مك اه #8 ةوقلا

 | رسل هناو 0 مهببذكت ىلع مهيزاجتن 7 نيذكم كم نا ملعنل اناو 2ك هن نوعفتتملا منعا ني (نيقيلا قل)

 لوقتتلاب ىخرلان ع هل اهيزنت ميظعلا هما هركذب هللا سف 46 ميلظملا كير ماب عسف جست ( مظعلا كبر مساب ظ 0 ىذلا نيقيلا 6 نيقيلا قل هناو ولف نينمؤملا باوث اؤراذا * نب رفاكلا ىلع 0
 ةقاطاة روس ١ رق نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلانع © كيلا ىحواأم ىلع اركشو هيلع رم سما كارا ديلا
 هللا ناحس هلو
 اريسإ اناسد هللا 4ع .سأح ع د

 مس ىهوذأ ل جراعملاةروس

 « نوببداو عبدا هو ةيكم جداعلل ةدوسا» ١ أ 2 2 رار 5 1 ب
 ءاوعدل الاطبا كلذ نوكق هيذك سانا رهظيو هضراعي نم هل ضيقن ناب هيلع ةجنا || ن. مكنم ا ) هبلق طاين
 بذاكلاب قداصلاهّتشال ىتح بذكلا لوقلا كلذب ماكتلا ةوق هنع رسلسن نا اماو » لوش ( نيزداح هنعدحا
 هسوقع نع و نيعنام ىأ * نيز>اح هنع دحا نم مكلم اف م هتيع نا اماو 2 دحا مك سداق

 الو هانقاعل هملكت ول هنا هلع عم م كلجال الغ بذكلا ملكشاال ادم نا ىنملاو مالا هيلع د12 نع

 دحا فصو وهو عملا ظفلب نيزجاح لاق امئاو هنع انيوقع عفد ىلع دحا رده | نا رقلا ىنعي ( هناو )
 نيملاملابر نم ليزنت هنا هفصو امل هنا كلذو نآ رقلا ىنمي ## هناو 8 ءانمم ىلع ادر || «نيقتملل) مغ(

 8 ؟ذتل # ىلاعت لاقف وه ام نيب ملسو هيلع هللاىلص ىنلا ىلا ليريج ةطساوب شخاوفلاوكرمشلا ورفكلا
 هف 4 نيبذكم مكنم نا ملعل اناو #9 هللاباقع قنا نا ىا 6# نيقتملل 9 ةظمل ىا || «نيبذكممكتمنارستلاناو)
 ىنعي © نيرفاكلا ىلع ةرسسل # نآرقلا ىنعي 46 هناو 8 نآرقلاب بذك نا ديغو | هب نيقدصمو نا رقلاب
 هب نءأ نه باوث نم نوري امل هب ناميالا كرت ىلع نومدنب مهنا ىنعملاو ةمايقلاموي ناءرقلا ىعب. ( <1)
 هيفبيرالو كشال نيشو هيف نالطب ال نيعم قح هنا انعم نيقيلا قط هناو © ىلع ) ةمادن ( ةرسحل )
 ا الل_ها كلعج ْنا ىلع هركشا وِ جمبظعلا كير هزأ ىا © ميظعلا كبر مساب عسف ةمايقلا موي ( نيرفاكلا
 ىلعا ىلاعتو هناعس هللاو كللإ هب اجيال نا رقلا ىنعي ( هناو)

 ١ عبدا ىهو ةيكم جراعملا 0 لئاس لاس 0 5 انشاقح ؟ناعلا 4

 ١ ير 000 ليربج هب لزت ىىالك هنا
 « ةثاممسلو ةلك نورشعو عبداو ناّمامو ةبا نوعبراو لافي بدك ل وسن لع
 نه تركذ ىذلا هناو

 ىلع ةمادنلاو ةرسحلا

 (مي مسار عسف ) ةمايقلا موت ةمادنلاو ةرسسحلا مهيلع نوكت نا انيَشاقح 11 لوس وعلا قل نرفاكلا

 ركذي ىتلا ةدوسلان موف ئش لكمظعا ميظعلا كبر ديحوت ركذا لاعبو .( مبظعلا ) كبر سما, لصف ( كبر

 1 ب نوتتسو داو ةثامامث اهفورحو ةرسثع تسو ناتثام اهتالكو نوعبداو عبرا اهتايآةيكم اهلكىهو جراعملا اهبف

 *« افرح نورشعو ةعسلو ©

 ا



 م26 ميحرلا نمجرلا هللا مس قع ٠

 لعفلا ىدع كلذاو ءاعدتسسا ىنعب هب عاد اند ىا # عقاو باذعب لئاس لامإلا
 ائيلع رطمأف كدنع نم قخاوه اذه ناكزا لاق هناف ثرحلان رضن وهلئاسلاو لإ!

 ءاعتلان ٠ افسكانيلع طقسأف لاق هاف لهجوبا وا ميلا باذعب انا وا ءاسلا نم ةراجج ١

 نباو عفان ًارقو مهباذعب لجتسا ءاسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا وا ءازهتسا هلأس ْ
 لاق شيرق ةغل ىلع لاؤسلا ن نم اما وهو لاس ماع

 بصت ملو تلاس امب ليذه تلض * ةشحاف هللا لوسر ليذه تلاس 1

 روغلاك لئاسلا ىنعب ردصم ليسلا نا ىلع ليس لاس ؟ىرق هنا هديؤيو ناليسلانمْوأ
 ىقوا ردي لق وهو ايندلا ف اما هعوقو ققحتل لمتلا ىشمو باتي هاو لا

 عحناو عقاول ةلصوا باذعل ىرخا ةفص # نيرفاكلل ]ف رانلا باذع وهو ةرخالا
 مها ىتعم لاس نا اذه ىلع ءابلاو اباو> ناك باذعلا هب عقب نمع ناكلاؤسلانا |
 6 جراعملا ىذ © 3 هب هتدارا قلعتل ةتهج نم © للان م90 ادا « مفاد هل سيل ©

 اهيذ قرتيوا اصلا لمعلاو بيطلاملكلا اهيف دعصي ىتلا تاجردلا ىهو دعاصملا ىذ

 ةغل هنا لوالا ناهجحو هنو ةزيه ريش ؟ىرق ولا لئاسلأس لجو نع هلوق *
 داو لاس ليقو باذعب داو مهيلع عفدنا ءانعمو ليسلان« هنا ىئاثلاو لا سلاف ْ
 ءايلا ليق © باذعب ## لاؤسلا نم ةزمهلاب لئاس لأس ءىرقو منهج ةيدوا نم

 مهفوخ امل ةكم لها نا كلذو © نيرفاكلل  لاؤ_لا كلذل ايبجع ىلاعت َفلآلاقف
 وهنملو باذعلا اذه لها نه ضعبل مهضعإ لاق باذعلاب 0 هيلع هللا لص ىلا ا

 وه ىا نيرفاكلل عقاو باذعب لئاسلأس ىلاعت هللالزناف هولاسف ادحم هنعااواس.
 اذهونرفاكلل اعقاو اباذع بلاط بلطو عاذ اعد هب آلا ىنعمو ةلص ءأبلاو نب رفاكلل |

 اذه ناكنا مهللالاقف باذعلالأسو هسفن ىلع اعد ثيح ث رخلا نب ,رضنلاوه لئاسلا

 سابعنبا لوق اذهو اربص ردب موي لتقف لأس ام هب لزنف ةيالا كدنع نم قطاوه '

 اما هوبلطي ملوا هوبلط ءاوس ةلاحمال مهب عقاو باذعلانا ىا  عفاد هل سيل ف
 عقاد مهنع هعفديال ٌةرخ الاف مهل عقاو باذعلانال ةرخ الاف اماو لتقلاب امندلاىف

 نرفاكلل هللانم رداصلا باذعلا كلذا سيل ىنملاو هَللانم باذعب ىا « للان
 جراعم اهامس تاومسلاىذ سابع نبا لاق © جراعملاىذ 9 مهنع عقدي عفاذ |
 اهيف ةكئالملا جرعت ىتلا دعاصلا ىهو تاحردلاىذ ليقو اف جرعت ةكتالملا نال |

 ةكمالملا ناف تاومسلاىفوا ةكئالملا يتارص وا : قت اما وا مهكواس ىف نونمؤلا

 | باذعلا كلذ نمو لزس نم ىلعو نئاكو لّران ا 7 عقاو 9 باذع نع ىا نك سلا ا

 اذهناكنالاق ثرحلانبا ؟ جرامملاة ر وس) رضالاوه ( لئاس ه4: م08 رجح لاس مح 0 راق

 رطماذ كدنع نم قحطاوه

 وا ءاعسلا نم ةراحانيلع

 وه وا ملا باذعل ادا

 اعدملسو انقالسولا

 امو مهي لع باذعلا لوب

 ىدع اعد قيملاس 3

 عاد اعد لق هناك هتيدعت

 كلوق نم (عقاو با ذعإ 0

 هللظو هاعدتسا اذا اذكباعد

 نوعدي ىلاعت هلوق هنمو

 ريغب لاسو ةهكاذ لكب اهيف
 وهو ىماشو لدم زمه

 هنا الا اضيا لاؤساا نم

 لئاسسو نييلتلاب فنخ
 (ن.رفاكلل)اعامج از ومهم

 باذعب ىا باذعل ةفص

 نيرفاكلل نئاك عقاو

 باذعلا كلذل ( هلرسل )

 ) هللا نم ) دار ( مفاد 0(

 عسقاو ىا مقاوب لصتم

 هل سيل ىا عفادب واه دع نه

 ءاجاذا ىلاعت هتهج نم عفاد
 ىا( جراعملا ىذ ) هتقو

 ةكئالملل ءاعسلادعاصم

 ( ميحرلا نمحرلاهنلا مس )

 سابع نانع هدانسابو

 (لئاسلأس) ىلاعت هلوقىف
 رضنلا وه وعاد اعدلوش

 (مقاوباذعب )ثرلانبا

 ىلع ) نبرفاكلل ) لزان

 نيرفاكلا نموهونيرفاكلا
 (منا»بانمل (4سيل» [قالا  قالاىلا لصت مو بتارم اننا هلاضفا نال .كلذو معئاو لشاوفلا ىف لبقو
 ( جراعملا ىذ ) نيرفاكلا ىلع باذعلا اذه ىأب ( هللا نم ) ( س 48 اخو اق ) اربص ردب موي لتقف عنام



 نو

 لاف اهادمدعب و دعاصملا دوم هه مو ؛ ]يس جورملا «نورشعلاو عساتلا» رملا) عضوم وهو جرعم عج

 ( جرعت )لاف عاشرالاو

 ةكتال1) ىلع ءايلابو دعصت

 ليربسج ىا ( حورلاو

 رك ذل هصخ مالسلاهيلع
 هفرشو هلضفل مومعلا دعب
 ىلع ةظفح مه قلخ وا

 ةكئالللا نا م ةكتالملا
 حاورا وا انيلع ةظفح

 (هللا) توملادنع نيئمؤملا

 هما طيهمو هشرع ىلا

 جرعت ةلص نم ( مويىف)
 نيسمح هرادقم نآك)

 اندلا كرم 6 ةنبا اللا
 وا كلملا ريغ هيف دعص ول

 عه ىا عقاو ةلص ند

 هرادقم ليوط موب ىف
 مكينسن ءةنس فلا نوسمخح

 نا اماف ةمايقلا موب وهو

 هتدشل هل ةلاطتسا نوكي
 ىلع هنال زا رافكلا ىلع

 لبق دقف كلذك ةقيقحلا

 لكل انطوم نوسمح هيف
 ردقاموةنس فاا نطوم

 نيباكالانمؤملانع كلذ .
 جرعت ) تاومسلا قلاخ

 ىنعي ( حورلاو ةكئالملا
 ىف )هللا ىلا (هيلا ) ليربج
 رادقم ( هرادقم ناكموب

 ةكئالملا ريغ ىلع دوءصلا

 لاق ( ةنسفلانيسمح)
 باذعلا اذه ىتأي هللانم

 | ناكموي ىف نيرفاكلا ىلع
 ةنمسفلا نيسمحهنم غرشت مل هللا ريغ دحا ىلا قئالخلاةيساحم ىلووا لاش وةنس فلا نيسمخ هرادقم

 بم اهنا ىتعلاو ليبخلاو لكلا ىلع اهادم دعبو جراعملا كلت عافترا ناببل فائئتسا |

 تالاحلانم هففام ةرثكل وا رافكلا ىلع هتدشل اما هتلاطتساو ةمايقلا موي هب دارملاو |

 قوفنه ىلاعت هللاىما ىهتنم ىلا ةعباسلا ضرالا لفسا نم ىلاعت هللاىما ىهتنم نم |

 8ك ةنس فلا نيس ءرادقم ناكموب ىف هيلا: حورلاو ةكئالملا جرعت 9 اهيف نوجرعي

' 

 | ليقو اّيتدلا ىنس ن» ةنس فلا نيسمخم رده نامزىف ناكل نامز ىف اهعطق ردق ول
 ااا اجل لاقل ةرادقم ناك موف هشرع ىلا حورلاو ةكتالمماجرعت ءانم
 ملاعلا لفسا نيبام نا ال ضرف ول اهيف ناسنالا هعطش ام هيف نوهطَش مهنا ثيح نه

 ءاعسلا رعقمو ضرالا زكسم نييام نال ةنس فلا نيسمح ةريسم شرعلاتافرش ىلعاو
 ىسركلاو عبسلا تاومسلا نم ةدحاو لكن حنو ماع ةئامسمح ةريسم ليقام ىلع ايندلا
 مهجورع نامز هيدي رب ةّس فلا نيسم- هرادقمناك مو.ىفلاق ثدحو كلذك شرعلاو

 ناليسلانم لعجاذا لاسبوا عقاوب قلعتم موبىف لبقو ايندلاءاكسلا بدحم ىلا ضرالا نم

 مالسلاو ةالصلاه يلع ليرب> ىنعي © حورلاو ةكئالملاجرعت 9 ةفاتحم بتارم ىلع
 ىلاعت هللانا لبقو هتلزنم لضفو' هفرسشل. ةكئالملا ةلمح نم ناكناو ركذلاب هدرفا اءاو

 ىضتقفي اذهو ركذلاب حورلادرفا ليوهلاو فيونتلا ضرعمىف ةكنالملا ركذ اذا
 ءرادقم ناك موي ىف # لجو نع هللاىلا ىا © هيلا © ةكئالملا مظع! حورلانا

 مدآ ىنب نم كللاريغ دعص ول ها ىنعملاو ايئدلاىن-نم ىا © ةئس فلا نيس

 ةعاسىف هلك كلذ عطقب كلملاو ةنس فلا نيسمح نم لقا ىف دعص ال, ةعباسلا ءامسلا
 ىهتتنم ىلا ىلفسلا ةمباسلا ضرالا نيبام رادقم نا ركذو كلذ نم لقا وا ةدحاو

 وه نسحلا لاق ةمايقلاموي وه مويلا كلذ نا ليقو ةنس فلا نيسمح ةفاسم شرعلا
 فلا نيسمح رادقم ىف سانلانيب لصفي ىتح باسعلل مهفقوم نا داراو ةمايقلاموي

 نود ةنس فلا نوسمح مويلا كلذ لوظّررادقم نا: ىعم سبلو ايندلاىنس نم ةنس

 هل رخآ ال دودمم موب هلال رخآ هل سيلو لوا هل ةمايقلاموي نال مايالا نم هريغ
 سايعن,| لاق نيمو! نود رافكلاقحىف لوطلااذهو اعطقنم ناك رخآ هل ناكولو
 نع ةدتس ىؤغللا ىؤرو ةنس فلا نيسمح رادق» نيرفاكلا ىلع نوكي ةمايقلاموي

 نيس هرادقم: ناكموي مثسو هيلع هللاىلص هللالوسرل لبق لاق ىردخلا ديعس ىبا

 هدب ىسفن ىذلاو مسوهيلع هللاىلص هللالوسر لاقف مولا اذه لوطا اف ةنس فلا

 ايندلاف اهياصي ةبوتكم ةالص نم فخا هيلع نوكب ىتح نمؤملاىلع ففخيل هنا
 نيسمحىف هنم غرشب مل هللاريغ مويلا كلذ ىف دايعلاةساحم ىلو ول هانعم سابع نبا لاقو

 لاقو ايندلا مايا نم موي فصن رادقم ىف اهنم ىلاعت هللاغرشبو ءاطع لاقو ةنس فلا
 (مهقوطو سنالاو نجلاو ةكئالملا مويلاكلذ باسح تيلو ول ىلاعت هللا لوب ىلكلا
 لاقو راهن نم ةعاسف هنم غرفا اناو ةنس فلا نيس ىف هنم اوغرش مل مهتبساحم

 ةىنملا نوكي اذه ىلعف ةنس فلا نطوم لكانطوم نوسمح هيف ةءايقلاموي وه نامي

 0 (نسل)



 مظعا قلخوا هلضفل مقل“ هذاا و لءاريج حورلاو كلذك ةقيقحلا ىلع هنالوا تابساحل 1

 قلعتم وهو بلق بارطضاو لا_ِتّتسإ ةوشبأل 6 ذاب اربص ربصاف رف كال نم

 ءاطيتساو رمت نع وأ ارا امم كلذو تنعتو ءازهتسا نع ناك لاؤسلا نال لاس

 5 هنوريمهلا ِِظ ماقتنالا فراش ريصافباذعلا عوقو برق ىنءملانال لاسب وا 5

 هنم © اسبرق ءارتو # ناكمالا نم © اديب © ةمايقلا مويل وا باذعلل رب

 ءاعسلا نوكت موي نكمي ىا اببرقل فرظ © لهملاك ءامسلا نوكت موي لف عوقولا نم وأ
 لهم نم باذملا لهملاو هب قلع نا موب.ىف نم لدبوا عقاو هيلع لد رمضمل وأ

 اناولا غوبصملا فوصلاك 6 نهملاك لالا نوكتو ف تيزلا ىدرد وا تازافل
 هتريط اذا شوفنملا نهعلا تهشاوجلا ف تريطو تسب اذاف ناولالا ةفلتخم لابجلا نال

 نيك تاناؤقو ةللجب نع اييرق بيرق لأسيالو 4 اميح ميح لأسبالو 9 جرلا

 © ريصان 9 00 مدت هشو ةنس فلا نيسمح هرادقم ناك موب ىف عقاو باَذ

 صمؤينا لبق اذهو هيف عزجال 0 * اا. اريص 8 كايا مهييذكت ىلع دعا

 ناك ريغ ىا © ادع 8 باذعلا ىا © هنوري مهنا # فيسلا ةياب خسنمث لاتقلاب

 هودوف ريمضلاليقو بيرق تا وه ام لكزال ةلاحم ال اّناك ىا © ابرق هارتو ,

 ةهج ىلع هنودعبتسي مهنا ىنعملاو ةنس فلا نيسمح هرادقم ناك موب ىلا دوعي ادي 1 ْ

 هناكما انيلع رذعتس الف ائيلع ديعب ريغ انتردق ىف اييرق هارن نحو ةلاجالاو راكنالا
 نوكتو # ةباذملا ةضفلاكن سحلا لاقو تيزلا ركمك ىا © لهللاك ءامسلان وكت مون

 اهنال فوصلا نم غوبصملاب لابجلا هبنش امئاو غوبصملا فوصلاىا *# نهملاكلابلا
 تويش|تريسو لالا تسب اذاف كلذ وحنو دوس بيبارغو ضيباو رمحا ناولاتاذ

 فوصلا فعضا وهو رمحالا فوصلا نهعلا ليقو جيرلا هتريط اذا شوفنملا نهعلا |

 الو * اروثنم ءابه ريصت مث اشوفنم انهع مث اليهم المد ريصت لابحلاريقتتام لواو
 ميملا لأسال ىنملاو هسقن نأشن هلغشل همرق بيرق لآسال ىا # اميح مزج لأ ظ

 هلأسي الوا ةعافشلا هلأسيال ليقو هتدشو مويلا كلذ لوهل هملكي الو كلاح فيكهميم

 ةمانقلاموي لوهو صمالاةدشل كلذو ايندلا ىف هلأسي ناكأك هب قفرلاالو هيلا ناسحالا |
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 نع ةبارق «اهيمح ميمح لأسيالو ) فودنملا فوصلاك ( نوملاك لاب )ريل

ْ 
 ا

 6# مهن ورصسبإ# هلاح هنملأسيالوا مح نم بلطيال ىا لوعفملا ءانب ىلع لأسالو

 نال هانعم ليقو ةنس فلا نيسمح هرادقم ناك مويىف هللانم عفاد هل

 نبع بصنوعوالا سناوا نحن« قولخم ةمايقلاف سبلو نوري ىا © ورمي لا
 120 الا ا ا 2 ل

 هللالوسرب ءازهتسالادجوىلغناكامتا باذءلابرضنلا لاجتسا نال لئاس نأ ع هلا 1
 اريص) هيلع ريصلاب سعف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ريكا كلذناكو ىحولاب بيذكتلاو ملسوهيلع '

 ةمايقلاءوي وا باذعلا ىا ؟جراعملاةروس) (هنورب)رافكلانا 2 ههزينح (مبنا) ىوكشالو ع نجالب اه و

 هارثو ) الإ ىعسم (اديعب)

 دارملاف ةلاحالاّاك (اسرق

 ناكمالا نم دعبلا ديعلاب

 بصنهئمدرقلاسيرقلابو

 ( ءامسلا نوكت موب )

 كلذ ىف نكي ىا ايرش

 مويفنعلدب وهوا مويلا
 (لهملاك ) عقاوب هقاع نين
 ةضفلاك وا تيزلاىدردك

 نوكتو) !متولتىف ةباذملا
 فوصلاك (نهمعلاكلابجلا

 لابجلانال اناولا غورصملا

 فاخم رجحو ضِس ددج

 دوس بيبارغو اهئاولا
 وخلاف تريطو تسب اذاف

 شوفنملا نهعلا تهبشا

 لاسيالو) جرلاهريط اذا
 بيرقلاسيال ( اميمح مح

 هسفس هلاغتشال بيرق نع

 ىجربلاو ىزبلا نعو

 لئسي ال ىا ءايلا مضب

 ال ىا بيرق نع بيرق

 هذي ذخؤبالو هب بلاطإ
 ىا ةمص ( مهأ و ريصس /

 نيفرعم ني رصبم اهيح

 دّمثاي مهاذا ىلع (ريصاف)

 عزجالب ) اليم اريص 0

 رافك ىن#ي اوناك ( مهنا ) لاتقلابكلذ دعب صاف شْغالو عزج الي اليج الازتعا مهنع لزتءاف لاقو شالو ْ
 اذعنيب مثبيرق ناكتا لك نال انلاك ( اسرقءارنو) نئاك ريغ ( ادمعب ) ةمأ قلامون باذعلا ىنعي ( هنوري) >2

 (نوكتو) ةباذملا ةضفلاك لاسشبو تيزلا ىدردك (لهملك) ءام_سلاريصت ( ءامسلا نوكتموب) لاقفن وكي ىف
 م

 (مهنورصب) ةبأ رقع



 ب لمهلغاشتل هنكلو :مهنورصبي ليقف ءرمصبب آل هلعل ليقاميح ميح لأسيالو لاقامل هناك فتأتسموا مهايا
 عج امناو مهيلع نوفخمالف ءامحالا ءامحالا رصبنىا ىناثلا ملا ريش مهو لوالا ميلا ريم واولاو مهلؤاست نم
 - عوفرملا ريعشلان م لاحوا فنأتسم وهو كرشملا ىنت (مرغلادوب) عجللا عقوم عقب اليعف نال نيميمحلل امو ناريعشلا
 '" نكمت* ريغ ىلا ةفاضالل ءانبلا ىلع ىلعو ىندم جفلإبو ( ذئموي باذع نم ىدتفول ) مهتورسببنم بوصنملاوا
 2 ( هيوؤت ىلا ) نيندالاهريشعو (هتليصفو 5*5" خاو)(نورشعلاو عسانلا ءزجلا)هتحوزو(هتحاصو هيشيب)

 هنعىتيام وا ءاقخلا نود لغاشتلا وه لاؤسلا نع عناملا نا ىلع لدي لاح وا ىانئتسا || مص ديغبو اهلا ءامتنا عشت
 مرج دوي #9 ميلا مومعل نيريمضلا عجو هداوسو هجولا ضايك لاملا ةدهاشم نم || "عب ضدالا ف نمو) ديب
 ازال |[ ب ةكادح اوم لا ةكهخاو ةتخاسو هيثم قثموي باذعنم ىدتنول || © هجن مث ) نمانتلانم
 ىدتش ىلع فطعءادتقالا

 نع مرجعلا دو ( الك)

 آل هنا ىلع هشو ةدادولا

 هبلَش مهقلعاو سانلاب رقاب ىدتش نا ىنمب ثيحب هسفنب مرج لك لاغتشا نا ىلع لدب
 باذع نيونتي ئرقو ذئموب ميم جفن ناسكلاو عفان قو اهنع لأسيو هلاح مهينا الضف

 *؟ هيوؤت ىتلا 3 مهنعلصفنيذلاهريشعو 6# هتليصفول# بيذعت نعم هلال دموي بصنو
 قئالخلاوا نيلقثلا نم © اعمح ضرالا ىف نمو #9 دئادشلا دنعوا بسنلا ف هنمضت

 عدد الكا داعتتسالل مثو ءادنفالا هيجنسول مثىا ىدتفي ىلع فطع 6 هيج مث 9
 هيجي الو ءادتفالا هعفتس
 نا ( اها ) باذنعلاّنم
 هرسفب مهيموارانللريمضلا 4 اهنا #9 هبال ءادققالاناىلعةلالدو ةدادولا نعمرجحلل | باذعلاركذ لدو رانلا

 وهو 5 ىوشلل ةعازن 9 هربخ ًادتبم ىلغاو ةصقللوا لدب وا ربخ وهو * ىلتل 9 || مجرت مهمريضوهوااهيلع
 مصاعنع صفح ارقو بهللا ىنعمب ىظللا نم لوقنم رانلل ملع ىلقو صلاةلا بهللا | ةصقلا ريمضوا ريخلادنع

 هلاغتشال هملكي الف هميمح رصيمو مهلأسي الف هتنارقو هاجاو هايا لجرلارصيفهبحاص | ؟ةعاذ ) دال“ (ىلغل)
 || لاخلا ىلع لضفملاو صفح

 | ليقو كلذ دعب نوفراعتال من راهنلا نم ةعاس نوفراعتي سابع نبا لاقو هسفنب
 | ىا مهنورصيب ليقو هسقتب هلغشل هلاح نع هلأسيال كلذ عمو هميح ميجا فرعي
 || ههجو داوسب قرعيف رفاكلا اماو ههحو ضايبب فرعيف نمؤملا اما مهنوفرعي

 | موي بانع ىا © ذئموي باذع نم ىدتغي ول 9 كرشما ىنمت ىا © مرحادوي ف
 | ليقو هتريسشع ىا 4 هتليصفو هيخاو 9 هتجوز ىا #4 هتبحاصو هينبب © ةمايقلا |

 | ىف نمو # ايلا ىوأيو همضت ىا © هيوؤت ىلا © نيبرقالا ًهِبرقا ليقو هتلبق
 ١ || مهب ىدتفي هلا مث هدب تحت اوناكو ءالؤه كلم ول ىنمي هنا ني © اميمح ضرالا |

 ]| ٍباذع نم هيجن.ال ىا * الك للاباذع نم ءادفلاكلذ ىا # هبجن مث و9ف اعيج

 . (| ليقو اهئامسا نم مسا ىلناو رانلاىنيب 6 ىلثل اهنا ل ىلاعت لاقف أدتبا مث ؟ىثش هللا |
 ىنعي 5 ىوشال ةعازن ف ببلت ىا ىطتلتن اهنال ىلتا تيعس رانلانه ةيناثلا ةكردلا |
 | كرتنالف فارطالا عزنت رانلانا ىنعملاو لتقمب سيلامت نيلجرلاو نيديلاك فارطالا |

 صاصتخالا ىلعواةدكؤملا

 عفرلاب اهريغو ليوبلل
 ىلعوا نال ريخ دعب ربخ
 ( ىوشلا) ةعازن ىف
 نيديلاك ناسنالا فارطال

 ةاوش عمج وا نيلجرلاو
 اهعزتت سأرلاةدلج ىفو

 ىلا دوعت مث اهقرفتف اعزت

 م-هلوفرعي الو مهنوري
 ( دوي ) مهسفنأب الاغتشا
 | نود محلل عزن ليقو 00 و عزت نع نإ 0 ادلج 4و اهيلع | كرمشملا ينعي( مرحا 0ع

 | مراكل ليقو اهبأد كلذف هلك ات م ناكاك دوسي من هلك غامدلا لك أت ليقو ماظعلا ]ل لاقي هباصاو لهجإا
 6 هقلخ ) (هتيحاصو) هدالوا (هيي) ةمايقلاموي ( ذئموي باذعنم ) هسفن ىداغ (ىدتشول)هباحاو رضنلا

 ( اعيجضرالاف نمو)املاىتأ“> ( هيوؤت ىتلا ) هتريشعو هتبارشو ( هتليصفو ) هماو:هيبا نم ( هيخاو )هتجوز
 ( ىلنااهنا ) باذعلانم هتلاديجتنال هيلع در وهو اح ( الك) باذعلانمهللا ىا ( هبجيب مث ) اعيمح ضرالا ىف نمبو

 ندبلل ةقار>لاّغو ءاضعالا رئاسو نيلحرلاو نيديلاءاضعال ةعالق ( ىوشللةعازن )رانلاءامسان م امسا ىنعي
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 مهماعساب 000

 ةيظلتم ىنم ىلغل نا ىلغ ةلقتتماوا دكر لا لالا وا صاضتخالا لع بصتلاب ةعارأ

 لوقكر ضحتو بذت 46 وعدت #9 سأرلاةداج ىهو ةاوشعججوا فارطالاىوشلاو |
 اهتينابز وعدت ل يقواهنعرف نمل اهراضعلاواهبذج مزاح" تنرلاهنا ولت # ةمرا |

 «ىلوتوإ# قلا نع 4 ربدانم #9 كلها اذا هللا ءاعد مهلوقنم كلهن وعدت لبقو
 اللختماث و اصرخ ةرلكو 'ءاموف هلفشت لاا ارح و15 ضواذ عجو #3 ةعاطلا نع
 رضلا 46 ريشلا هسم اذا © ريصلا لتلق صرحا ديدش #4 اعواه 0 ناسنالا نا ©
 كاسمالا ىف غلاي © اعونم #9 ةعسلا 46 رخلا هسماذاو # عز اركي # اعوزج
 ذاو اهيلع ناسنالا لح عئابط اهنال ةققحم وا ةردقم لاوحا ةثالثلا فاصوالاو

 اها تافصلا كلت ةداضمل لبق ةروكذملا لاو>الا ىلع نيعوبطملانم دعب ةروك ذملا
 ءازجلاب نايالاو قلل ا ىلع قافشالاو قحلا ةعاطىف فارغتسالا ىلع ةلاد اهنا ثيحنم |

 كامهنالا نع ةمشانكلنو لجاعلا ىلع لج الاراثياو ةوهشلارينكو ةبوقعلانم قوطاو |
 اهنع مهلغشبال © نوُعاد مهتواص, لع مه نيذلا 9 اهيلعرظنلاروصقو لجاءلا بحىف

 ىا 6# ريدانم #9 اهسفن ىلا رانلا ىنعي # وعدت #9 هفارطاو ههجو نساحمو هقلخ

 لاق ىلا ىلا قفانماي ىلا كرسشم اي ىلا هل لوقتف قحلا نع ىا 4 ىلوتو 8 ناعالا نع
 ريطلا طقتاب اك مهطقتلت مْ عصف ناسي مهئامسأب قفائملاو رئاكلاوعدت سابع نإ

 عمجو ]8 هللا كبذع ىا هللا كاعد اخ ال ىنارغا لاق بذعت ىلا وعد لق
 نانالا نا 9 هنم هللا قح دؤي ملو ءاعولاىف لاملاعمج نم وعدتو ىعي < ىوأت
 الر خاحبحش ليقو لحال ام ىلع صيرملا عواهلا سابع نبا لاق # اعواه قلخ

 ريسصلاةلقو صرخلا ةدش علهلاو باقلا قيض لبقو اعوزج ليقو اروجمت لبقو |

 هسم اذاو اعوزج ريشلاهسم اذا # ىلاعتهلوق وهو هدعب ام هريسنت سابع نبا لاقو || '

 ناسكنبا لاقو قفن مل لاملادباصا اذاو ربصي مل رقفاا هباصا اذا ىنعي « اعونم ريخلا
 ىلع ريصلاو بحي ام قاقنإب هدبعت مث ه هركب امم برهيو هرسسي ام بحب ناسنالا هللاقلخ
 لح و نع هللا ىتتسا مث همومع ىلع وه ليقو رفاكلا انه ناسنالاب دارا لبق هركبام

 ةفو دحاو 50 نال دحاولا نم عما ءانتتسا اذهو 6# نيلصملاالا ف# ىلاعت لاقف
 ضئارفلاهو اهتاقواىف اهنوميش ىنعي * نوُئاد مهتولص ىلع مهنيذلا ف عملا ىنمم

 تلق نوظفاحم مهتواص ىلع هدعب لاق مث نومتاد مهتواص ىلع لاق فنك تلق ناف

 امنوعديالف راهتلاولدللاب اهباع نوميدي ( نوئاد ) ةبوتكلا ( مهتولص

 , تافصلاب نيفوصوملل ءانثتسا © نيلصملاالا © اعوعنا ىرخالاو اعوزط فرط ىلوالا

 اهملا هريصم ناكامل وأ ككلها ىا هللا كامد مهلوث نم كلهتوا ىلا ىلا قفائم اب رفاكاي 2

 قح دؤبي ملو ءاعوف هلع ( واذ 0 لاملا ( عمجو )ةعاطلا نع ( ىلوتو ) قلاع 0 3

 . هدعبامءريسفت امهنع هللا ىضر سابعنبا نع(اعوله قلخ) هتمنيلصملاءاثتسا عكيل سنجلا هديرا (ناسنالانا) هنمهللا .
 سم دنع عزجلا ةعرس 1 جراعملاةرو- ) عاهلاو ( اعونمرياهسم 4 0ا/]ق> اذاو اعوزج رمثلا هسماذا)

 دنع عنلاةعرسو ه وركملا

 نب دمحم كاضو ريا سم

 نعاباعش يهاطن هللا دبع

 هللاءرسسف دق لاقف علهلا
 نيباريسفت نوكيال و ىلاعت
 اذا ىذلاوهو هريسفتنم
 عز اةدش رهظا رش هلان

 هل لحم نيم هلاث اذإو
 هعبط اذهو سانلا هعئمو

 ةعبط ةفلاحت رومام وهو

 ريششلاو هعرش ةقفاومو

 ةهسلارياو رقفلاورضلا

 ةيعلاو ضرملاوا ىقلاو

 ىلع مهنيذلا نيلصملاالا (

 مهتاولص ىا (ممواص

 يأ ( نونادا) سما

 نلا اهسنن ىلا ( وعذت )'

 اما ىلاو رفاكلا اهيا

 ( ريبدانم ) قفالما

 نءا(ىلوتو) ديحوتلا نع

 رفكلا نهبتي لو نامالا

 ايندلاىف لاملا ) عجو )

 ءاعولا ىف هلعح ( ىعوأف /

 (ناسنالانا )هنمهللا ق>ح عنف عنف

 (اعواه قاخ) رفاكلا ىندي

 اصيرح االيخم اروع

 عنم (اعونم ) ةعسلاو لالا ( ريخلاهسم اذاو ) ربصيال اءزاح (اعوزج )ةدشلاو رقفلا ( رشلاهسم اذا ) اكسمم

 ىلع مهنيذلا ) لاسقف معن نيبمث كلذك اوسيل مهناذ سما ةالصلا لها ( نيلضللالا ) ركشب الودنم هللاقح



 .اهفظوي ةقدصوا ةمولعم ةردقم اهنال ةاكذلا ىعل ) مولعم قح مهلاوما ىف نذلاو 2( هنع ةللاىخر دوعسم نانغ

 بسحتلا وسلا نع ففعتب ىذلا( مور لاو 2 لاس ىذلا ((لئاسلل) ةدولعم تاقوا ف اهيدؤي هسفن ىلع لحرلا

 وهو باسحللاو ءازجلاموبىا (نيدلا 2 *ههرظ- موس نوقدصب ؟نورشعلاو عساتلاءزجلا) نيذلاو) مرحيف ايذغ
 00 للا ا يي

 ,مهنذلاو ) ةمايقلام 5

 (نوةفشم مهب رٍباذعنه

 هلوق ضرتعاو نوفناخ
 (نومامريغمهب رباذعنا)

 ىا ورمتىبا ىوسزمهلاب
 َّق غلاب ناو دحال ىنذيال
 هئماينا ةعاطلاوداهت>الا

 احرتم نوكينا ىتبنيو
 ءاحرلاو فوسألا نيب
 مه->ورفل مهنيذلاو )

 (مهجاوزاىلعالا ن وظفاح

 كلت اناث ممئا

 مهناف)مهئاما ىا ( مهناعأ
 للزب 2( نواه

 قح مهلاوءاىف نذلاو )
 مهلاوماىف نوري ( مولعم

 ةاكزلا ريغ امولعم انقح

 لاس ىذلا ( لئاسلل )
 ىذلا ( مورلاو ) كلام

 لاشهوهتمددغو هرحامرح

 قال ىذلا فرتحلا وه

 هنوقو هتشدمع هتفرح

 ىذلا ريقفلاوه لاّشو

 الو ىطعي الو لأ ال

 نوقدصي نيذلا و) هب نطش

 | باسحلامويب (نيدلامويب
 نع مهنيذلاو ) هيف اسمي
 ( نوقفشم مهبر باذع

 مهب رباذعنا ) نوفناخ
 مهتابر مل (نومام ريغ

 نيمولم هي مهنف هناعل تكلما.دا

 ند 9

 © لئاسلل #9 ةفظوللاتاقدصلاو تاوكرلاك © مولعمق> مهلاوماىف نيذلاو #8 لغاش

 نوقدصي نيذلاو #9 مرجف اينغ بسيف لأسيال ىذلاو 6 مورحلاو #9 لأسي ىذلا
 .ةبوثملاىف اعمط هلام فرصيو هسفن بغتي نا وهو مهلا_إب اًقبدصت #4 نبدلا مويس

 ىلع نوفئاخ © نوقفشم مهبد باذعنم مهنيذلاو لف نيدلاركذ كلذاو ةيورخالا
 نمأينا دحالىثيال هنا ىلع لدي ضارتعا * نومأمريغ مهبر باذع نا 9 مهسفنا
 مهجاوزا ىلع الا نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو ق# هتغاطف غلاب ناو هللا باذعنم

 ناو تاقوالا نم ئثف اهاوكرتبال ناو اهئادا ىلع اوبظاوينا اهلع مهتءادا ىنعم
 وهو اهلاحي ماقهالا ىلا عجرت اهيلع ةظفاحلاو اهتقو لخد اذا اهريغب اهنع اولغتشنال

 000 017 اهل ةلذاث رومات لضمم اغا اذهو ءؤحاولا لكا لع ادلا ام" قايذا
 ةعام ادضقو ةالضلل ىهاطلا ناكملا.داصراو ةرؤءلارتسو ءوضولاب هلاغتشاك ةالصال
 لجورع هللاىوسامىلا تافتلالاو ساوسولا نع هغيرفتو !هقولوخدب باقلاقاعتو
 رضاح نوكيناو الاعثالو اني ةالصلاىف تفتللالنا ىهف ةالصلل ةنراقملا رومالا اءاو

 ةجراحارومالا اماو اهدوبو اهعوكر مامتاو فوْلاو عوشملاب اهعيمج ىف باقلا

 لاسبالا عم هنم لّشال نا فوخو ةعمسلاو ءايرلا نع زرت# نا وهف ةالصلا نع

 عجرت ةالصلا ىلع ةموادملاف باوثلا بلطو اهلوبق لاؤسىف ىلاعت هللا ىلا عرضتلاو

 ىنانع هدنس ىوغبلاىورو امتايهو اهلاوحاولا عجرت اهيلع ةظفاحملاو اهسفن ىلا

 نوُعاد مهتواسص ىلع مهنيذلا لجو نع هلوق نع صاع نب ةبقع الأس لاق ريخلا
 هفلخ الو هلاعش نع الو هننع نع تفل ىلصاذا هنكلو ال لاق ادبانولصي نيذلامها

 ةمواعم ةردقم اهنال ةضورفملا ةاكزلا ىنعي 46 مولعم قح مهلا ومأ ىف نيذلاو 8#

 هجرخم ةقدصلا نم ايش هسفن'نع لجرلا فظوي ناب كلذو عوطتلا ةقدصىه ليقو
 ©ءور4او#سانلالأسإ ىذلا ىنعي © لئاسلل #8 ةمواعم تاقواىف بدنلا ل يبس ىلع

 86 نيدلامويب نوقدصي نبذلاوإ مرجيف اينغ بسحيف لالا نع فذعتملا ريقفلا ىني
 مهنيذلاو قف ةءايقلاموي ءازجلاو رشنلاو رشطلاو توملادعب ثعبلاب نونمؤي ىا
 نا زإ# ىلاعت لاقف فوخلا كلذ دك أ مث نوفئاخ ىا ©« نوقفشم مهبد باذع ند
 اك تابجاولا ىدأ هناب عظقلا هنكميال ناسنالانا ىنمي © نومأم ريغ مهب باذع

 نيينالان م ريصقت هنم عقو نوكيدق لب ىذب م ةيلكلاب تاروظحلا بنتجاالو ىغبني
 مهنبذلاو 8 ىلاعت هلوقو * ءاجرلاو قوألا نيب دبعلا نوكب نا ىتبنيب مر الف
 نيمولم ريغ مهناف مهناعأ تكلم ام وا مهجاوزا ىلعالا نوظفاح مهجورفل

 (نف عبرالا ( مهجاوزا ىلعالا ) مارا نع نوفعي ( نوظفاح مهجورفل.مه نيذلاو) مهبرن٠ نامالا



 ترس نيس ا

 نوزواجلا ( نوداعلا مه كئاوأف ) تاكولمملاو .تاجحاوزلا ريغىا (:كلذ ءارو ) احكنمباط ( ىتتبانف) ظفملا

 مهنبذلاو ) فكسلاب ءانقسالاو مئاهبلاو ناركذلا ءطوو ةعتملاةمرح ىلعلدت ةب الاءفسهو مازرحلا ىلا لالطا نع ٠

 قلخلا دوهعاهيف لخدبو مهدوهعىا(مهدهعو) دابعلاتاناماو عرمشا!تاناما لوانت هو ىكم مهتنامال ( مهتانامال :

 هب ىلا ام دهعلاو لوقعلاهيلع لدنام تانامالا ل يقو نيضقان الو نيّتاخ ريغ نوظفاح (نوعاز) ناميالاو روذنلاو

 نيذلاو 8 نيئمؤملا ةروسف هريسفت قبس © نوداعلا مه كئاواف كلذ ءارو ىنتبانف
 مه نيذلاو #9 مهتانامال ريثكن با ًارقو نوظفاح © نوعار مهدسهعو مهتانامال مه

 هللا قوقح نم هوملعام ىلع نونحيالوزوركسالو نوفخمال ىنعي # نوُئاق مهتداهشب
 ىلع مهنيذلاو # عاونالا فالتخال مهئاداهشب صفحو بوعي ًارقو دابعلاقوقحو

 ركذ ريركتو اهتئسو اهضئارف نوامكيو اهطئارش نوعاريف © نوظفاحي مهتولص
 مظن ىفو اهريغ ىلع اهتفاناواهاضف ىلعةلالدال نير اشعإب | رخآو الوا اهبمهفصوو ةالصلا

 نيذلا لاف 9 هللاباوثباهيف#نومركمتانح ىفكئاواإ## ىننالتافلابم ةالضلا ءذه ||

 86 نبنع لاعشلا نعو نيِيلا نع 9نيعرسم # نيمطهم 9 كلوح 6 كلبق اورفك |
 ناكو وزءلان م ةوزع اهلصاو ةزع عمج ىتش اقرف ٠

 نوموق ىا # نوُئاقمهتداهشب مهنيذلاو #9 ىلاءتهلوق * نينمؤملاةروسفف هريست | '
 اهصخ هناالا تانامالاة لج نم ةداهشلاهذهواهن وريغي الو اهنوقكياألو ماكل ادنعابف |
 دارا لقو عسيضت و توم انكر قو رهظتو قوقملا احن اهب نال اهلضفل ركذلاب 90

 مهنيذلاو 9 اهلعفطع اذهاو هل كب رشال هدحو هللاالا هلا ال ناب ةداهشلا ةداهشلاب
 نم ىنعب *# كئلوا » ىلاعت لاقف مهل هدعا ام ركذ مث 4 نوظفاحي مهتولص ىلع

 اف ىا « اورفك نيذلالاف 9 ىلاعت هلوق * © نومركم تانج ىف ف هتفص هذه
 رظنلاىميدمو مهقانعا ىدام كيلا نيلبقم نيعرسم ىا © نيمطهم كلبق 8 مهلا
 هللاىلص ىنلالو> نوعمتج اوناك رافكلا نم ةعاجىف تلز' كون نيعلطتم كيلا

 نورظنب مهلام. ىلاعت للالاقف هنويذكيو هب نؤزهتسيو همالك نومقسي سو هنلع

 لالا نعو نيهلا نع ف كنم نوءتسلامب نوعفتنيال مهو كدنع نوساجيو كيلا

 مده » نوءار مهدهعومهتانامال مهنذلاو نوداعلا مه كئاوأف كلذ ءارو ىقشانف

 تاعامح نوزعلاو اقرفو اقلح نيعمتم هلاهش نعو هني نع اوناك مهنا ىنمي # نيزع | '

 ىلا لالخلانم نودتملا ( نوداعلا مه كئاواف ) دئالولاو جاوزالا نم تركحذام ىوس بلط ( كلذ

 نيبو مهني انوا مهبر نيبو مهنيباهت ( مهدهعو) هريغو نيدلاىما نم هيلعاونمتلا ال ( مهتانامال مهنيذلاو)مارحلا

 ماكحلادنع ( نوماق مهتاداهشب مهنيذلاو) هلجاىلا مالاو ءافولابهل نوظفاح ( نوعار ) للاب مهفلحم لاو سانلا
 لها (كئاوا )نوظفاحم سا مهتاولص تاقوا ىلع ( نوظفاحم مهتولص ىلع مهنيذلاو ) اهنومتكي الو اوعداذأ
 نيئزهسملاةكمرافك ( اورفك نيذلالا ) ايادهلاو فحتلاو ٍباوثلاب ( نومركم ) نيئاسب ( تانحىف ) ةفصلاءذه

 ( نيزع لامسشلا نعو نييانع ) نيقرفتم كيلا نوندي ال كيلا نيرظان (نييطهم) كلوح (كلبت) مهريغو

 ىلع مهنذلاو ( نيلسملاو ءة ءايحاىف ةغرو نبدلاىف ةياللصلل اراهظا فيعضلا ىلع ىوقلل مح راو فلرمششو

 لفاوثالىرذالاوضُئارغلل

 راثكتسالاااعماودلاليقو

 نا املع ةظفاحلاو ان

 وا اقاوم نع عيضت.ال

 ىف اهؤادا اهيلع ماودلا

 اهدع ةظفاحملاو اهتاقوا

 اهتابحاوو اهناكرا ظفح

 (كئلوا) اهبادا واهتنسو

 ىف ) تافصلاهذه باكا

 اه ( نومركم تانج

 قدك( لاكش) نايَح
 ناقع ف جلاءانتاال وصقم

 اورفكن يذلا )هنعهللاىضر

 كرم كو ( كلذ
 لاح نيع رسم ( نيءطهم)

 َنِع ) اورفك نيذلانه

 نع ( لامشا!نعو نييلا

 ملس وهيل عهللا ىلص ىبنلا نع
 لاح (نب نع) هلامشنعو
 ةزع عمج ىتش اقرذ' ىا

 ءارو ىتسانف ) لالالا



 ' لوح نوفتحي نوكرسشلا ناك نوقرتفم مهف ىرخالا هيلا ىزتعتن م ريغ ىلا ىزتعت ةقرفلكن اك ةوزع اهلصاو
 دمحم لوشاك ةنملا ءالؤه لخدنا نولوشو همالكب نؤزهتسيو نوعّمتسمل اقرف اقرفو الح اقلح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ذا ( لذ دينا مهنه 'ئىرصا لك عمطي ا)تازنفمهلق اهنلخدناف

 - ةفطنلانمىا (نوللام مهانقلخانا )ةنللا دل لوحدىف ؟نورمشعلاوعساتلاءزيلا) مهعمط نع مها عدر

 اراعشا مهبا كلذلوةرذنلا

 نم ىلا بصنم هاب

 نوه رتت ةنارق هركذ

 نولوشو مدقتلاز وعدبو

 وا مهلبق ةنملا ناخدنل
 ةفطن نم مهانقلذ انا هانعم

 مهلك مدآ ىت انقلخ اك
 لخد آل نا انمكح نو

 مف نامبالاب الا ةمملا دحا
 هل نامياال نءاهلخ دينا عمطل

 ( قراشملا برب مدقاالف )

 (يراغملاو) سمشلا علاطم

 نورداقل انا ) اهبراغم و

 ( مهنم اريخ لدن ا ىلع

 قلخي أنو مهكلهن نا ىلع
 هلل عوطاو مهند لما

 "لك عمطبأ ) اقلح اقلح
 لخدب نا مهنم ” ى حا

 در وهو ( الك ميعن ةنح

 لاشو مهلخدي آل مهيلع

 ( مهانتلخ انا ) اقح الك

 (نولعللاه)ةكمرافك ىنعي

 ( مقاالف ) ةفطنلا ىنعل

 (قراشملابرب) مقالوش

 فر.صلاو ءاتشلا قراشم

 قل ىراحم (نراغملاو)

 نيب رغملل كلذكو الزنءنونامثو ةئام فيصلاو ءاتسشلاقرسشانابرقموناقرسشم اهو فيصلاو

 هلل عوطأو مهنم لثما قلنا ىلعو مهك الها ىلع نورداقل انا اكسب # مهتم

 (الك) نينمؤملاك ( ميعنةنح) لضفملا ىو ءاخلاعفو ءايلامغإ

 هللالوسر لو> نوقلحي نوكرشماناك ىرخالا هللا ىزتمت نمريغىلا ىزتعت ةقرف لك

 مهتم ىرما لك عمطيأ 2 للك نوزهتسيو الخ اقلح ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 لضفااهيف نوكتل هلوقام عج ول مهلوقل راكنا وهو نامياالب © مين ةنح لخدي نا |
 « نوملعيامم مهانقلخانا #9 عمطلا اذهنع مهل عدر # الكؤ# ع اك مهنم اظح
 لمكتسي مل نق سدقلا ملاع بسانتال ةرذق ةفطن نم نوقولخم مكنا ىنعملاو هل لياعت
 لجحانم نوقولخم .مهناوا اهاوخد دعمسي مل يي ٍ و ةعاطلاو ناميالا

 نيلماكلالزانمىف ًاوبتي مل اهلمكتسي مل نف لمعلاو ملعلاب سفنلا ليمكت وهو 0و
 اضرفاهضرفىلع عمطلا اونب ىتلا ةيناثلا ةأشنلا ناكما ىلع ىلو الا ةأشنلاب لالدتسالاوا

 ىلع نورداقل انا براغمللاو قراشملا برب مسقا الف #9 هنع مهعدر دعإ مه دنع هر عسم

 هللا ىلص ادمع ىطعن وا مهنم لما قلخم ىف انو مهكلهن 6 كدت

 راضنالا وه و مكنم ريحا وه نم مكلدب م اسو هيلع ىلاعت

 هانعم سابع نبا لاق ١ رف امل 'ىرمالك عمطبأ 9 ةقرفت ىف
 اويذكدقو نومعتتو نولسملا اهلخدي اك ميعتلاةنج لخدينا مهنم لجر لك عمطبأ

 | ىا « نولي امم مهانقلخ انا 96 ىلاعت لاقف .أدتبا م اهلخدي ال ىا © الك يب
 اوقلخ مهنا ىلع سانلا هللاهت ة ةغضم نه مْ ةقلع نه .مث ةفطن ند ةردعتملا ءايشالا نم

 ناميالاب ةنللا نوبحوتسيوةفرعلاب نولضافتب افاو دحاو "ىثو دحاو لصانم
 هللاىلص هللالوسر لاق لاق شاجح نب رمشب نع ىباعثلا دانساب ىوغبلا ىور ةعاطلاو
 نبا اي لجو نع هللالوّس لاقف هعبصا اهلع عضو و هفك ىف امو: قصبو ملسو هلع

 نيبتشمو كتلدعو كتيوس اذا ىتح هذه لثم نم كتقاخ دقو ىنرجمل ىف مدآ

 قدسصتا تلق قارتلا تغاب اذا ىتح تعنمو تعمل دينو كنم ضرالاو نيدرب

 ةباالا الأ ف لقو داتا الب :ءريدش ىف ىزوملا نا هجرخاو ةقدصلا ناوا أو

 هانعم لبقو باقعلاو باوثلاو ىهلاو صمالاوهو نولي ام لحانم مهانقلخ انا

 6 مقاالف 38 لقعالو ملعالب مئاهلاك مهقلخت ملو نولقعيو نولعي نمم مهانقلخ انا
 نه موب لث قرشم ىنعي هناس مده دقو ماقاو ىنعي

 اريخ لدن نأ ىلع نورداقل انا ف هن رغمو من لك قريشم ىنعي لبقو هيرغمو ةنسلا

 بنراغملاو قراشملابرب

 ( امو )

 لزنم ىف نيمو. ةنسف سمشلا علطتنييرغملل كلذك و الزنءنوءبسو عبسوةثامفيصلاو ءاتبشلا قرشمل لاهو

 لوش ( مهنم اريخ لدن ا ىلع ) مسقلا ناك اذهاو (نورداقلانا) دحاو لزنمىف نيمون ىف برغل كيذكو دحاو

 ٌْ هلل عوطاؤ مهنم اريخ مهريغب ىنأن و مهكلهت



 ب 1

 44 اءارس ثادجالانم نوجري موي 9 دوطلا ةروس رخآ ىفيم## نودعوي ىذلا ]|
 نوعرسي#نوضفوب# ماعواةدايعلاب وصنم # بصن ىلا مهناك عرس عنج ناحل ظ 3
 نونلامتفل صن ةعبسلانم نوقابلاو داصلاو ن ونلامضب بصن ىلاصفحوصاعنبا ارقو | و

 مهقهرت مهراصبةعشاخ #9 عج وا بصن فيفخت هنا ىلع مضلابب صن 'ئرقوداصلا نوكسو َ

 ىلاعت هللا ىبص ىبنلا نع ايندلا ىف ©« نودعوب اوناك ىذلا مويلا كلذ 9 هريسفتىم © ةلذ |
 نوعار مهدهعو مهتانامالمهنيذلا باوث هللاءاطعالئاسلاس ةروسأرقنم ملسو هيلع ||

 » نورشعو نامت وا 6 اهباو ةيكم مالسلاهيلع 2 ةروس © ْ ٌآ

 ١ م28 ميحرلا نمحرلا هللا مس اجه 0

 زوجمو رذنا هلانلق ناب وا راذنالاب ىا رذنا ناب © رذنانا هموقىلا احون انسانا

 وه نمي مكلادباو مكك الها نع نيزجاع نيبولغب ىا © نيقوبسمب نحن امو ف |
 ىتحو» مهايندىف © اوبعلبو © مهليطاباف ىا 6 اوضوخم مهرذف #9 مكتم ىخ
 موب © ىلاعت لاقف مويلاكلذ رسسف مثلاتقلاةبا اهتزست نودعويىذلامهموب اوقالي |[

 ىلا مهناك لل# ىعادلاةباجا ىلا ىا 6 اعارمس ف روبقلاىندي  ثادجالانمنوجرخم |
 مانصالا ىهوداصاا ونونلا مضب__ئرقوءوحنوةيارلاو ملعلاكبوصنم ئشرملا نعي «#بصن |

 ثادجالانءنوج رم مهناةي الاىنعمونوعرمسب ىا «نوضفويإ اهنوديسباوناكىتلا | ٠
 ةعشاخ #9 اهوملتسل مهبصنىلا نوقبتسي اوناكاك هيلا نيقبتسم ىعادلاىلا نوعرسي |

 ىذلامويلاكلذ 8 ناوه مهاشغي ىا © ةلذ مهقهرت 9 ةمضاخةليلذىا © مهراصبا |
 معا ىلاهتوهناحس للاوايندلا ىف هءنودعوياوناكىذلا ةمايقلاءوي ىنعي © نودعوب اوناك ]|

 « نو رشعونامث ىهو ةبكم مالسلاو ةالصلاهيلع حون ةروسريسف | ١

 » افرح نوعستوةعسلو ةئامعستوةلك نورشعو ةعبراوناتئاموةيا 2 |

 1-5-5 ميحرلا نم رلا هللا مدل -_6

 ندما:نأ هماوق'ولا اكلت لترا انا لجوء: نعال

 مهموي اوقالي ىتح اوبعليو اوضوخم مهرذف#كلذاندرانانيبولغ# نيقوبسعن امو

 (ثادحالا نم 2 ىشعالا ىوس ءارلامضو ءايلاعتمب (نوج رم ) مهمون نم لدبي (مو.)باذعلا هف (نودعو.ىذلا مهموبا

 بصن لضفملا بصن لهسو صقحو ىماش ( بصن ىلا) لاح ( مهناك ) ىعادلا ىلا ىا لاح عب رس عمج (اعا رسس) روبقلا

 ىا نوجر# ريمض نه
 ىنعي ( مهراصبا ) ةلياذ

 مهقهرت )مهتاذلاهن وعفربإال

 كلذ) نا وه مههاششي( ةلذ

 هب نوبذكي مهو ايندلا ىف

 مالسلاهيلع حون ةروس
 نورسشعوناُع ضو ةكم

 4 ١
 (ميحرلا نمحرلا هللامسب )

 لبق ( احون انلسزا انا )
 نكااسلا ةنايرسلاب هانعم

 ا د اذا ةموغىلا)

 (نيقوبسع نئامو) مهنم
 لدن نا ىلع نيزحال

 مهكر ا(مهرذف) مهنءاريخ

 نيثزهتسملا ىنعي دمحشاي
 ىف ( اوضوخم ) مهريغو
 اًوزهن (اويعالو ) لطانلا

 (اوقالي ىتح) مهرفكف
 ىذلا مهول )اوءاعي

 مث ٍباذعلا هيف ( نودعوب

 موي ) لاقف نوكي ىتم نيب
 ( ثادجالا نم نوح رخ

 اعيرسروبقلا نممهجورخ

 ىذلامويلاكلذ ) هوجولا ىلءداوسلاوهو فوسكوةباك ( ةاذ ) مهاشغتو مهواعت (مهقهر) اريخ نوربال (مهراصبا)

 اهتايآ ةيكم اهلك ىهوحوناهيفركذيىتلا ةروسلا نمو هراذناوحوندعوك ةمايقلا موب وهو باذعلاهيف( نودعوباوناك

 ( ميحرلانمحرلا هللامس ) « نورشعو عسنو ةئامعست اهفورحو نورمشعو عبرا و ناّام اهئالكو نورسشعو عيس

 فوذ (رذناناهموقىلااحون) اثعب ا ا ىلاعت هلوق ىف سانع نانغ هدانساب و :



 يدا هوك ه4ضديب ب

 . 1 رسقمناوا بصن هريغ دعو مولا دنع هلحمو لتفلالصواو راجلا 1 رذنا ناب هلصأ

 7 ) ناقوطلاوا ةرخآلا باذع (ملاباذع مهيتأينا لبق نء كموق ) لوقلا ىنمم لاسرالاىف نال
 ١ نأ اوديعانا )اهتوفرعت -ةفلب هللاةلاسر مكل نيبا (نيبم)فوخم ( ريذن كل ىنا) ةقفشلل اراهظاهسفن ىلا مهفاضا
 مكاهناو هب كما اف (نوعيطاو ) هنايصع اورذحاو ) هوهاو ) نيهجولا 4 رذنا ل١ وح هذه ناو هودحو

 : )م ونذنم ) مالا باوج ( مكلرفغي ) ةدابعلا فالي ىلاعت هللاريغل نوكت دق ةعاطلانالهسفىلا هفاضاامناو هنع

 1 نوكي ام نالضيعتتلل وا ناثوالان م 2355 رح سحرا (نورمثعلاو عساتلا ءزجلا) اونتجاف هلوقك نايسلل

 1 لوقلا ةدارا ىلع نا ريغب 'ئرق و لوقلا ىنعم لاسرالا نمضتا ةرسفم نوكت نا | «يدخاؤي 3

 | موق لاقل ناقوطلا وا ةرخ الاباذع :# ملا باذع مهينأي نا لبق نم كموق ر || سنن مدل الادب
 |0001 ككلالق ا« نومملاو .رخاو كا ودعا نا نيم ايذن ىل' ىلا | مش تن 15 هيد
 | لالالا نا قاما وهو مكيونذل نسب © مكبونذ نم كل رففي 9 ناهجلؤلا لئتحي || كاكرخؤيو) تالبولا

 كلر 0 اى كرخؤبو# ةرخ ٠ كذخاوي 8_0 ( لالا نأ ) كتوم اانا فارط © يلف لخاىلا ؟رخ ةيو# ةرخحالاو هن كذخا يالق هجم
 || ىلع # ءاج اذا  ءردق ىذلا لجالانا # هللا لا نا 8 ةعاطلاو ناميالا طرمشب

 | تاقواىف اورداف © رخؤيال # ل وطالا لجالا ءاح اذا لبقو الحا هن ردقملا هجولا | يحن اح دانك وملاىا
 كلذ متملعل رظنلاو ملعلا لهانم متتكول #4 نوملعت متنكوا 9 ريخأتلاو لاهمالا متتكولىا (نولم متنكول
 1 0 : 07  الةمادنلا نم مكب لح امن ولعت
 | قرفلا ىنيي © ملا باذعمهيتأين البق نم مهرذحو كموقفوخنابىا *كموق | متتمأل كلجا ءاضقنا دنع

 2 7 ل ا 3 ]١ الثم ىفقىلاعتةهانالبق نيم ريذن كل ىناموقايلاق## اونمؤي منا باذعلابمهرذنل هاناسراان!ىنعملاو نافوطلاب
 # ءوقتاو »ف أبش هب اوكرمشنالو هدحو ىا 4ةلااودعانا» مكلنيباو مرذنا ىا (هرمع اونمآ ناحوتموقنا

 اونمؤِب مل ناو ةئس ف | نم هب كرما اف ىا © نوعيطاو ق# مكمنؤي امم مكسفنا اوظفحت ناب هوفاخو ىا
ِ 

 قو لس نمو مكوتذ كل رب ىا © مكر نم كل ربل ءاوقو انداع || يشر يتم
 | ىلا مكرخؤيو ف بونذلا ضعب كلذو ناجيالاتقو ىلا مكونذنم فلسام مكل رففي | رض اوت 7 ليقف

 ادن زل 1 اذا هقالحا نا 9 : 01 -- 00 1
 رخؤيبال ءاج اذا هللالجا نا ف مكققاعب الف مكلاجآ ىهتتم ىلا ىا #4 ىمسم لجا ونا فا سما لا

 وهو هللالجاناف باذعلانم اولتسأ توملالبق اونما لوس هانعم © نولعت ماكول
 5 0 . فلالاناريخا مث ةنسفلا

 . 6 - َ 216ه 2 ل لا 5090 9 - ١

 ا راسخ 0 كرخؤيو بمد تلق ن ىرشخزلا لاق ضؤيال اح اذا توملا رخؤي كرخؤيال ءاج اذا

 | اونمآ نا جون موق نا الثم ىضق تاق ضقانت الا اذه لهو لجالاريخأت عانتماب
 | مهل ليقف ةنس ةئامعست سار ىلع مهكلها مهرفك ىلع اوَش ناو ةئس فلا مهرمع |
 | هلآ نرش اذهأ هرضو هلاءامس تقو ىلا ىأ -ىمسم لجا ىلا كرخؤي او 0

 . اكرخؤيال لجالا كلذ ءاج اذا هنا ربخا مث فلامامت لوطالاتقولاوهو هنوزواجتأال |
 60 0 2 2222252252تي2:552525:25:525252525 22 2 ير يل يل ا 1227221 2 22322322---------ثث7ث

 مهنا ليقو تقولااذه

 مهسفنا ىلع نوفاخي اوناك

 مالسلاهيلعحوتل مهباجاو
 2« 2117١ ترض ئذلا (لجالاىلان وقبي مهناعاب مهتا دوو كلذ نم مهنما مالسسلا هيلع هناكف

 مودع نم نينمآ ىمسم لجا ىلا مش ملا نا مكنا ىا اونمْؤَي مول مهل

 (ريذنمكل ىناموقايلاق) مهءاح املف قرفلاوهو عيجو ) ملا باذعمهيتأينا لبق نم) باذعلاو و طخلا نم (كموق)

 اوبوتو هوشخا (هوشناو) لاا وبحو (هللااود.عانا) اهن وملعقة غاب (نيس) فوم لوسر
 ”كرشلاو نفك نب

 ديحوتلاو ةبوتلابمكبونذرفغي (مكيونذن» مكل رفغي )'ىتحصت اولبقا و ىتصوو ىتدو "ىرمااوعبتا (نوعيطاو)
 (  رخؤيال ءاحاذا ) هللاباذع ( هللال حا نا ):!توملا ىلا ( ىمسم لحا ىلا ) باذعالب ملجؤي ) كرخؤيو )

 ' اونمؤيرف اماعنيسحالاةنس فلا مهاعدام دعب مهني سيأ املق مكل لوقاامب نوقدصت(نوملعتمنكول) لجؤيال
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 قل ضع مهولقف نيمو هولك ونهو ةقيقطلا فرارفلا اهسءاعدلا ا هدم 2 د

 نافكنرغيالف اذهرذحالوقيف مالسلاهياع حونىلا هنباب بهذي لجرلان اكو سجرلا ةدايزل اببسنوكبال نا رقلاو
 اوامج ) بيسملاركذي ىنتكاذ مهل رفغتف اونمْؤيلىا(مهلرفغتلا) كبناميالاى لا ( مهتوعد الكىناو ) هب ىناصو دق ىبا

 رظنلاةهارك ىنورصسالثل مهبايثب اوطغتو( مهبايش اوشغتساو ) ىمالكا ومعسل الئلمهمماسم اودس(مهئاذآا ىف مهعب اصا ش

 اذ كشاو 0( مه رفكى ع 1 ولةروس م اوماقاو( اًورصأو) هي[ مجم ]جس هللا ند ىف يعش نم هجو ىلا

 توعد ىنا بر لاق © توملاىف نوكاسش مهناكةايملا بحرف مهكامهنال مهنا هيف ا

 © ارارف الا قاد مهدزب ملف © اعاد ىا © اراهنو اليل ف نامبيالا ىلا © ىعوق ]|
 اناميا مهتدازف ىلاعت هل وقك ةيب.سلا ىلع ءامدلا ىلا ةدايزلا دانساو ةعاطلاو نامالا نعا |[

 مهعباصا اولمج 9 هيببسب © مهل رفغتل 9 ةعاطلاونامبالاىلا © مهتوعد الك ىناو ا ١
 ثل اهب اوافت © مهبيث اوهفتساو ف ىتوعدعاقسا نع مهعماسم اودس © مهئاذآ ف | ||

 ةغيصن ريبعتلاو مهوعداف مهف عا الئلوا ىتوعد ةهارك طرف نموا رظنلاةهاركى وري || ١

 م نم راعتسم ىضاعملاو رفكلالع اوك أ « اورصاو 99 "كاسل ١
 ايظع * اراكتسا 9 ىعابتانع © اوربكتساو © اهيلع لبقاو هينذا رصا ذا ةناعلا ىلع ّ
 مهتوعد ىا © ارارسا مهل تدرساو مهل تنلعإ ىنا مث اراهج مهتوعد ىنا مث | 1

 ناف هوحولا توافتل مثو ىنتكما هجو ئا ىلع ىلوا دعب ةركو ىرخا دعب ةض |

 ضعب نع اهضعب فءارتل وا دارفالانم ظاغا امهنب عجل و رارسسالا نم ظلغا راهجلا

 مكنع ريخأتلاو لاهمالاتاقوا ىف اوردابف ةلبح مكل نكت ملو تقولااذه رخو
 توعدىنا بر # مالسلاو ةالصلاهيلع احون ىنعي © لاق # نامالا مكنكمي كح
 ىناو © نامبالانع ارايداو ارافنىا © ارارفالا اعد مهدزي لف اراهنو اليل حوق
 # ميناذآ ىف مهعباصأ اولعج ف مهل رفغتف كب اونمْو ىا # مهل رفغتل مهتوعدالك

 فوريالث مهبايثب مههوجو اوطغ ىا # مهبايش اوشفتساو © توعد اوعمسي الثا
 ىا © ارابكتسا » كب ن اعالا نع « اوريكتساو ا مسرفك ىلع «اورصأو ف |!
 لاول لعاب نابع نبا لاق انعم. ىا 6 اراهج مهتوعد ىلا مث ف اسيل اوك ١
 © ارارسا مهل تررسأو 9 انلعم ءاعدلا مهل تررك ىا # مهل تنلعا ىنا مث 9 ٠
 كتدابع ىلا هوعدا هئيبو ىنيب ارمم هلك لك رلاس لج لاير سابع نبا لاق | ا

ّْ 
 أ
ْ 
1 

 ءاعد ىنعا فودحم ردصم ةفص وا ءاعدلا ىعون دحا هنال ردصملا ىلع بصن اراهجحو | ا ْ

 اومظعتو ( اراكتسا

 ردصملارك ذو ىئتاجانع

 مهرايكتسا طرف ىلع لباد

 ( اراهج مهتوعدىنا م )

 ىالاحلا عضومىف ردصم
 مهتوعد ردصموا |ىهاجم

 راهجلانالءاصف رقلادعقك
 ىنعإ ءاعدلا ىعون دحا

 ىف ة وعدلا مهل ترهظا

 تالعا ىنا ث ) لفاحملا

 (ارارسا مهل تررساو مهل

 ةسالععلاب مههاعد تطاخ ىأ

 هنا لصاحلاف رسلا ءاعدب

 رسلاىف اراهن اليل مهاعد
 مهاعد مث اراهج مهامد مث

 اذكهو ناعلاو رسلاىف

 فورعملاب سماالا امشي

 دشالاب< نوهالاب 'ىدتبي
 ىف ةحصانملاب متفاذ دشالاف

 اوس ل اظ رسلا

 لاق) هلتعصن اوليش مو

 ةبونلا ىلا مهايأ ( ىف ذاعد مهدزب ملف ) راهنلاو للدلا ىف ( ازاهنو الليل ) ديحوتلاو ةبوتلاىلا ( عوق توعد ىنا بر 1

 يول مهل نحل ا ةيوتلاىلا 2 مهتوعد الكىناو ) ةيونلاو 0 0 )ديحوتلاو

 ( ارارسا مهل تررساو) مهل حخواو ىوعدمهل ترهاظا ( مهل تناعاىنا مث ) رسريغب ةينالع (اراهج)ديحوتلاو

 هجيج نسلاو مهنوتول
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 رارسالا نم ظلغاراهجلاناللاوحالا دعابت ىلع لدن مثو نالعالاورارسالان يب عمنلاب ثلث رؤت مل الف ةيهاجلا 10
 -_اورفتتساتلقف) امدحا دارفانم 2 514 رفح ظاغا 4 نورشملاو عساتلا ءزجلا ) نيرمالا نيب عمملاو

 (| ةبوتلاب © مكبر اورفغتساتلقف 9: | ساع ىنع نوكف لاطا وأ ه.:انهاجع ىا اراهجب || نال كرسلا نم ( كبر
 - || ىلع انك نأ اولاق ةدابعلاب مهما ال مهناكو نيمئاتلل © ارافغ ناك هنا 9 رفكلا نع ةرفغملابلط رافغتسالا
 7١١ لاك قرشا ءانمعنم انب فلطلبو انابقي فيكف لطابىلع انكناو هكرتالف قحح || اراك رفنتسسملا ناك ناف
 تلاط امل ٍليقو مهبولقىف عقوا وهام هيلع مهلدعو كلذاو حلا مهيلا بلحيو مهيصاعم ناكناو رفكلا ن٠ وهف
 | مهئاسن ماحرا مقعاو ةنس نيعبرا رطقلا مهنع هللا سبح مهرارصا ىدامتو مهتوعو || ن* وف انمْؤم ايسصاع
 | رافغتسالا عرش كلذلو 4 اراهنا مكل لعجيو تانج مكل لعجيو نينبو لاوماب كددمبو : نه بونذل ارافغ لزب مل اا لت ءاقشلا لسرب ف ةلوقن هيلع اوناك امع رافغتسالا ىلع كلذب مدعو || 'ادافغناك هنا ) بونذلا

 ظ 6# اراردم مكلع ءامسلالسري ارافغ ناك هنا مكبد اورفغتسا تاقف #8 كدبحوتو

 مهئاسنماحرا مقعاو رطملامهنع, هللا سبح اليوط انامز هونذك امل حون موقنا كلذو

 كرشلانم ىا مكبر اورفغتسا مهل لاقف مهشاومو مهلاوما تكلهف ةنس نيعبرا

 ( ,اعسلا لسرب) هيلا بنتي
 ( اراردم مكلع ) رطملا

 لاعفم روردلا ةريثك

 رك ذملا هيف ىوتسي
 | ةعاطلاب لاغتسشالانال كلذو همعن باوبا مكيلع حفل ىتح ديحوتلاب ةرقفملااوبلطاو لاومأب د دميو) ثنّولاو

 ناميالاب اولغتشااذاف ايندلاكالهل ببس رفكلاناو قزرلاو ريخلاعاسنال اببس نوكي (] نينيوالاوما دز (نينبو

 | جرخ باطخلا نب رمت نا ىبعشلا ىورو ايندلاف هيلا نوجاتحيام لصح ةعاطلاو ] ( نا_ج مكل لمجيو )
 ا لاقف تيقستسا كانعمس ام هل ليقف عحر ىتح رافغتسالا ىلع دز م سانلا قستست مكل لعجيو ) نما

 ناك هنا مكبر اورففتسا أرق مث رطقلا اهب لزنتسي ىتلا ءامسلاجيداجت ثيفلا تبلط را ارامل
 نادبدلاوهلبقو موهنلا نم مجنوهوجدجم اهدحاو ءامسلاداجب هلوق * ةيآلا ارافغ | '. 0 520

 | برعلادنع هو بعش هل ىذلا حدجلاب اهيدشن ىفاثالاك بك اوك ةثالث ىه لقو اوكرخ دالوالاولاومالا

 نوفرعيامب مهل ةبطاخم ءاونالاب اهبشم رافغتسالار مع لعمل رطملاىلع ةلادلا ءاونالانم (] لك ايام ان

 006 0 ريركت لوط دعب هويذك ١ كانا للادبع نب ركب نعو ءاونالاب لود هنا ال رطملا اهنأش نم نا نومعزي اوناكو
 الجر نا نسحلا نعو 2 مهلقا ارافغتسا مزكاو اراقتتسا 0 2 يع فارس ودعلا

 ةلق ر>ا و لسنلا ةلقو رقفلا هلا رذا اكشو هللا رفغتسا هل لاقف بدخل هيلا ابل ماحرا قعاورطلا

 نوكشي لاحر كانا عبص نب عييبرلا هل لاقف رافغتسالاب مهلك مهيماذ هضرا عير
 لسريىا مكيلع ءامسلالسرهلوقو * ةي الاءذه التفرافغتسالاب مهلك مهت ىماف اعاونا
 لايمعلا نم لتي مث اصلا ىلا ءامسنلا نم لوني رطملا ءام نال كلذو ءامسلا ءام
 نعاشلال وق نم رطملا ءامسلاب دارا لبقو باحيتلا ءامسلاب دارا لبقو ضرالاىلا

 ءامسلال زن امثيح اولُخ # موق ضراب ءامسلالزت اذا

 اراردم ليقو لاح دعب الاح ةاشلاسلح وهو ردلاريثك ىا اراردم رطملا ىنعي
 مكل لمجيو مدالواو مكلاوما رثكي ىا 4 نينبو لاوماب مددميو 9 اعباتتم ىا 210 اهل رلاو رفكلا
 | هيلا ةيرشبلاعبط لي امم هلك اذهو © اراهنا يكل لمجيو ف نيناسبلاىا © تانج | ١ نكن ( رافغ 2
 6 مكلام) ناكف هيلا نوجاتحت الك اريرد اًماد ارطم « اراردم مكيلع ءامسلا لسري ) هب نمآ و رفكلا
 ثانالاو روكذلا نيبو انَعَو ارش و البا الاومامكطعي (نينولاوماب كددميو ) ةنسنيعبرا رطملا مهنع هللا سدح دق

 مكمتانل ىرجت (اراهناركل لمجيو) نيئاسب ( تانج مكل لجو ) ةنسنيعبرا مهئاسنو مهباود لسن عطق هللا ناك دقو

 نيعبسسوأ ةنس نيعبرا

 اونما نا مهنا مهدعوف

 عفرو بصخلا هللامهقزر
 نعو هيف اوناكام مهنع

 ةبوتلا مكب راودحو (مكبر
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 اذه ىف ىوتسي روردلا ريثك راردملاو باحّسلاو ةلظملا لمتح ءاعسلاو ءاقستسالاىف ||
 46 اراقو هلل نوجرتال مكلام 8 نيتاسبلا تانخلاب دارملاو ثنؤملاو ركذملا ءانبلا |

 همظعت اهيف نولمأت لاح ىلع نونوكتف هعاطاو هديعنمل اهظعت ىا اريقوت هلنولمأتال
 اوفا ةمظع هل نودقتعنال وا راقولل ةلص ناكل رخأت ولو رقوملل نايب هللو كا |

 6# اراوطا كقل> دقو  ةغلابم نظلاىندال عباتلا ءاجرلاب داقتعالا نع ربعامناو هنايصع |
 تاراث ىا اراوطا مهقلخ هناف ءاجرلل ةجوم اهنا ثيح نم راكتالل ةررقم لاح ||
 مث اقلع مث افطن مث اطالخا مث ناسسنالا ىذغت تاكىم مث رصانع الوا مهقلخ ذا |
 ةران مهديعبنا نكمي هنا ىلع لدي هناف رخآ اقلخ مهانأشنا من اموحلو اماظع مثاغضم |
 هديؤيام كلذ عيتامت ةمكحلامات ةردقلا مظع ىلاعت هنا ىلعو باوثلاب مهمظعيف ىرخا |
 رمقلا لعجو اقابط تاومس عبس هللا قلخ فيكاورتملأ 9 لاقف قاف الا تايآ نم
 نهنيب امل نهيلا بسن امئاو ايندلا ءاهسلا ىف وهو تاومسلا ىف ىا # ارون نهيف

 هانم لبقو ةمظع هلل نورتال ىا سايع نبا لاق 6# اراقو هللنوجرتال كلامط |
 ليقو ميظعتلاوهو ريقوتلانم ةمظعلا راقولاو فوخلا ىنمب ءاحرلاف هتمظع نوفاخمال |

 نوجرتال مكلام هانعم لبقو ةمعن هل نوركشتالو اقح هلل نوفرعتال مكلام ءانعم ََ

 ةراتدعب ةراتىنعي © اراوطا مكقلخدقو 9 اريخ ءايا كريقوتىلع مكين هللاةدابعف |
 افانصا مكقلخ ءانعم ليقو قلحلا مامت ىلا ةغضم مث ةقلع مث ةفطن لاح دعب الاحو أ[
 اورت ملا 8 هلردق ةعسو هللاةينلادحو ىلعلدءامم اذهو اضعب مكّصعب هبشب ال نيفلتخم ||

 نيف رمقلالمجو 9 ضعب قوف اهضعب ىا 6# اقابط تاومس عبس هللاقلخ فيك
 الجر ىتأ امئاو ميت ىنب تيتأ لاه كوه نيف هلوقو ايندلاءامس ىف ىني « ارون ||
 سعشلانا ورمع نبهللادبع لاق اًئيضم احابصم ىنعي © احارس سعشلا لجو ف مهنم || ١

 هجو نع ليللاةملظ ليزت اسهنال هب اهلثم 6# حارس سمشلا لعجو 9 ةسبالملانم

 جيداجمب تيقستسا دقل .لاقف تيقستسا كانيأرام هل ليقف رافغتسالا ىلع داز اف قستسي جرخلا هنعّلاىضو ر
 الجرنا نسحلانعو تايالا ارقو ىطخمال ىتلا ةقداصلا ءاونالاب رافغتسالا رمع هبش رطملا اهب لزنتسي ىتلا ءامسلا ٠
 مهلكمه صاذ هضرا عير ةلق رخآو لبنلا ةلق رخا و رقفلا رخا هيلا اكشو هللارفغتسا .لاقف بدها هيلااكش ٠

 هلانوج رتالمكلام) تاي الا التف رافغتسالاب مهلك مهتماف اياوبانوكشي ل اجر كانا عصنب عيبرلا هل لاقف رافغتسالاب .
 سأبلا نمو فوخلا نه افرط ءاجرلاعمنال فولا انه ءاحرلاو لاق شفخالانع ةمظع هلل نوفاختال (اراقو .
 نونوكتال مكلام ىنملاو حون ةروس + اهظعتىإ اريقون -ه# م50 ل»- هل نولمأت الوا ةمظعلاو راقولاو 3

 اهيف نولمؤت لاح ىلع
 باوثلا راد كايا هللا ميظعت

 ( اراوطا مكقلخدق و)

 مكلام ىا لالا عضومىف

 لاحلاو هللا نوئمؤتال

 ةبحوم لاح ىهو هذه

 مكقلخ هنال هب ناسمالل
 تاركوتاراتىا اراوطا

 مت اقل الوا مكقلخ

 اماظع مكقلخ م اغضم

 رظنلا ىلع الوامههبنامو
 برقا اهنال مهسفناىف
 اهو ملاعلا ف رظنلا ىلع مث

 مبئاجمانم هيف ىوس
 هلودب عناصلا ىلع ةلادلا

 هللاقلخ فيك اورتملا )

 ( اقابط تاومس عبس

 لعحو )ضعب ىلع اهضعب
 ىا ( ارون نهفف رمقلا
 ,ائملاىفوهو ناوعسلاىف

 تاوم.سلانيب نال ايندلا

 ضعب ىف وهو اذك ةئيدملاف لاعب اك نهعيجىفنكي ملناو اذك نيف لا نا اخ قابط اهنا ثيح نم ةسبالم '
 ىليامت اهروهظو تاوعحلا ىلب امم امههوجو رمقلاو سما انا مهنع هللاىضر رمحعنبا و سابع نبا نعو اهيحاون

 احابصم ( اجارس سمشلا لمجو ) هرون بجحالةفقيطل اهنال تاومسلاعيمجم اطيح رمقلا رون نوكف ضرالا

 ةمظع هلل نوفاخنال (اراقو هللزوحرتال مكلام ) ةنس نيعبراب كلذ لبق مهراهنا سياو مهتانح كلها هللاناكدقو

 ةفطنلا لاح دعب الاح اذانصا ( اراوطا مكقلخدقو ) هنودحوتف هتمظعقح هللازومظعتال مكلام لابو اناطلسو

 ضعب قوف اهضعب ( اقابط تاومس عبس هللا قلخ فيك) ةكمرافك اوربخنملا (اورتملا) ماظعلاو ةغضملاو ةقلعلاو

 ءاسسض (احارسس سمشلا لعجو ) اًئيضم ( ارون ) نهعم ( نهيف رمقلا لمحو ) اهفارطا ةقزتلم ةنقلا لثم



 : 1 37 مذ تانالا ريعّدسا ا ( سالت ا 20 ةعئارلا اق تلا نان

 ارتب ا(احا رخا) ةمايقلام 0 كج رمي و)( نورشعلا وعساتلا رمخلا) توملادعإ( ٍفكدبعي م )

 رايح كا اعنا ©انابن ضرالا نممكتينا هللاوف هلوحامع جار سل اهليزي اك ضرالا مكللمج هللاو) جارخاىا
 | انابنا ضرالا نم مكتناهلصاو ضرالا نم نوكتلاوثودحلا ىلع لدادنال ءاشنالل تاينالا || ةطوسبم ( 0
 | مج رخو نرو.قم « هنادي مو ةمازتلالاةلالدلاب داك أ رصتخاف انام مدق 0 1

 | ءدّلاك ةققحم ةداعالانا ىلع ةلالد لوالا هب دكا اك ردصلاب هدكاو رشخلاب © احارخا 51 3 1 اخ

 ١ | اوكلستل 2 اهيلع نويلقش 4 اطاشب ضرالا 3-8 لمج هللاو # ةلاحال نوكت اهناو ةفلتخم وا ةعساو (احاغ)

 أ بر حون لاق » ذاختالا ىنمم لغفلا نيمضتل نمو مث عج ةعساو © احا البس اهنم نسي البز نوت
 | اوعبتاو © اراسخالا هدلوو هلام هدزب ملنم اوعبتاو © هب 4 مهت سمااهف ىنوصع مهلا نامبالا نم هب: مهتانصا ايف

 | متزاتخ ةفايزل ايس كلذ راص ثيحب م«دالواب نيرتغملا مهلاوماب نيرطبلا مهءاسؤد | ( واو ) .زافغتسالاو
 ىلا مهل تدادالوالاولاومالاب مهل تاصح ةهاح ول مه وعلا ا مهنا هفو ةرد . الاف 520

 هنأ ىلع نوكسلاو مضلاب هدلو و نايرصبلاو تاكا ةزمحو را 1 رقو راسخلا ىا ( هدلوو هلام هدزب )

 هعمحو نأ ريمضلاو هدزي مل ىلع فطع 0 اوركمو 3 دسالاك عمج وا نزحلاك ةغل لاومالا ب اككاو ءاسؤرلا

 | كلذ و ريك نم غلبا وهو راك نم غلبا هناف ةياغلا ىف ريك *© اراك اركم #9 ىنملل | ىم هدلوو دالوالاو
 | ىلا امهتيفقاو اعيمج نيف رمقلاو سمشلاءوضو تاومسلاىم لا امههوجو رمقلاو وهو مصاع ريغ ىتاسعو

 | دارا © اناين ضرالانم مكتبنا هللاو ف اضيا سابع نانع اذه ىوربو ٍضدالا دشإ و دنياك دلو عم
 مسا ناين هلوقو هداونم مهلك ساسنلاو ضرالانم هقلخ لصاو للا قلخ نم | ن0 ا سارح
 | ةفيطل ةققد هيفو انا ميتق مكتبنا هريدقت ليقو انايثا ىا ردصملاعضوم ىف لم ىلعفوطعم ( اوركمو )

 اناينمكتبنا لاق املو 00 0 اناينا مكتبنا ىنعملا ناكاتاينا مكسنا لاقول هنا ىعو وهوريمضلا جو ءدزب م
 | ةفصو ىلاعت هللاةفص تايلالانال ىلوا ىناثلا اذهو ابجي انين متينف مكتننا ىنملاناك 0 هبال نم ىلا 37

 000001 ل لع تاكا تاثلا كلذ نا قربي الف ال ةسوحت ريغ 21 || فوت !يملاق 66
 اننا رع اذه نآكف ىلاعت ّللاةردق لاك ىلع ِلالَذَسالا ماتم ماقملا اذهو ىلآمئ هلا راما 80 م
 رسلااذهل ناك زاجملا اذهىلا ةقيقْلا كلت نع لودعلانا اذهب رهظف ماةملااذهل | 5 07 0

 اهنم ىا 4 مكح رخو 9و تولادعب ضرالاىف ىا 9 اهيف مديعإ 3 فيطللا | ترلادع 5-7

 ,ضرالا مل لعج هللاو م ةلاحم ال اقح احارخا ىععل 0 احارخا © ثعبلاموب 00 ) اراك ا

 هطاسنسب ىلع لجرلابلقتي ام اهيلع نوبلقتت ةطؤسبم مكل.اهشرف ىا # اطاسب | -------
 بر حون لاق #9 ىلاعت هلوق * ةمساو اقرطىا # اجا البس اهنم اوكلستل 9
 © اراسخالا هدلوو هلام هدزب مند اوهتاو#» نوءد اوسحم ل ىا 4 2 مهنا

 اآلالضالا دلولاو لاملاةرثك مهدزت مل نذلاع 0 ءارقفلاو ةلفسلا عا ىت 0 1

 1 اللا أ ني كبل راك ازكن اوئكمو 8 حوت الا( .ةلوتعو انين دل ) نسال نم ارلاو
0 1 5 5 0 
 © اريك ) (اهنساوكلستل) امانمواشأرف(اطاسب ضرالا مكل لمج هللاو اجار خا ) ةمايقلا مويروبقلا نم(مكج رخو )
 (اوعتاو)ديحوتلاوةبوآلا نم نهتم ااهث ) نودع مهنا )برانابرحوب لاق ) ةعساو اق رط( اعافمألتل ( اهفاوذخأتل

 ( اراك اركماوركمو )ءاسؤرلا مهوةرخ آلا قاتغ(اراسخنالا).دالواةرثك (هذلوؤ) هلام ةزك (هلامددز ملنم) اوءاظا

 مكتبا هللاو ( هذا ل

 مكقلخ ( انان ضرالان ٠
 ا نم مداو مدا نم



 ىا أ ىا « مكيلآ نرذنال اولاقو #9 حون ىذا ىلع سانلا شيرحتو نبدا ف مهلايت>ا ١

 ءالؤه نرذتالو »4 ارسنو قوعبو ثوغيالو اعاوسالو ادو نرذي الو 9 اهتدابع |

 اونام املف مالسلا امهيلع حونو مدآ نيب اوناك نيملاص لاجر ءاعما ىه لياشرشلا

 بلكل دو ناكو برعلا ىلا تاقثنا دقو اودبع نامزلا لاط املف مهل كريت مهوروص |

 'ئرقو منغلاب ادو عفان ًارقو ريح رسنو دارمل قوعبو مجذل ثوغيو نادمهل عاوسو
 ةمجأاو ةيملعلل امهفرص عنمو بساتتلل اقوعيو انوغب |

 مه نورك املاو ةقلابملا ف مظعاو دشا ديدشتلاو فيفا 3 ذيدشتلاب !زاكو اديك | ١
 مالسسلاو ةالصلاه يلع حونل مهديكو نيدلاىف مهلايتحا مهركمو ةداقلاو ءاسؤرلا | ا
 ليقو هنم.عامتسالاو هيلا ليملاو هب نامبالانع سانلادصو ءاذا ىلع ةلفسلا شيرحتو ا

 مه ركم ىف ساس.ع نبا لاقو حوت هلا اوديعتو مكتملا نرذيال مهلوق وه مهركم |[

 ةداقلا ىنعي < اولاقو ف هلوسر اوبذكو بذكلالاىلع اورتفال قو اهظعالو |
 اماوسال و.ادو نرذت الو 9 اهتادابع نكرتت ال ىا  مكتهلا نرذنال © عابتالل |

 تناكناو ركذلاب اهدرفا امئاو مهتهلآ ءامسا 0 ارسنو قوعيو ثوغنالو ||
 ورم دلل ف ةسجلاهذه مائصا مهل تناك مهنال .مكتملا نرذت ال هلوق ةلمح ىف ةلخاد | ْ 1

 جونو مدا نيب اوناك نيطاصموق ءامسا منه بمك نب دهم لاق مه دنع اهمظعا ها

 سلبا مهءاد ةدايعلا ف مهذخاب مهدعب ن ا و مهبن ودته مهعإيلا ناكا متما |[

 كلذ اولعفف ةدابعلاىلا ,قوشاو مكل طشنا كلذ ناك مهروص مد وص ول مهل لاقو |[

 ةداع ءادّساف مهل ودبعإ اوناك مكلبق نم نيذلانا سلا مهل لاَقف مهدءإموق المن |

 ةروص ىلع اهوروص مهنال ءاتكالاهذهب روصلا كلت تيعسو كلذ نم ناك نانوالا | َ

 تراص لاق امهنع هللا ىضر سابعزبا نع( خ ) نيملبملانم نيخاصلا موقلاكُيل 0 ا
 لدنجلا ةمود بلكل تناكف دو اما دعب برءلاىف حوت موق دعت ت6 لا نانوالا | َ

 فرملاب فيطغ ىتل تراص مث دارا تناكف تون اماو ليدهلا تناكف عاوس اماو | ||

 ثوغيالو اعاوسالو ادو نرذت الو هلوق ف سيق نب دم نع ىسوم نع نايفس '
 حوا اوكلْع انك 1 موقن» نيطاص لاحر ءامسا 00 ارسنو قود | ّ

 نع ىورو نانوالا تدسعق ف را 31 كاوا كيد" ىتح ديعت ١ اولعفف ميئاسلب ا

 ىتح ةنوفدم لزت ل بارتلا اهمطو نافوطلا اهنفد ناثوالا كلت نا ساسبع نبا

 فيقثل تناك تاللاف رخا مانصا برعلل تناكو برعلا رشم ناطيشلااهجرخا

 ليهؤ ةلئاثو فاساو ديدَه ةعاز تناك ةائمو مثجو نافطغو ملسل ىزعلاو

 :ىور و عالكلاىذل | الري تناكف رسسن اماو نادمها تناكف قوعباماو ايس دنع أ

 ْ ىزعلادنعو ثوغي دنعو دودسب مسا برعلا ثنا ”كلذا و ةكم لهال تناك

 مومحلا لع (كتهلانرذنال) مهتلف سا ءاسؤرلاى ا.( اولاقو ) ريبكللا نع او هه ئرفو ورا ن* 1

 ةروص ىلع متص ناتغل عفان ؟حونةدو-) ةءا رقوهواهضو واولا تشب هيي مس م «ادو نرذ:الو)ا اهنداع

 وه ( اعاوسالو ) لحجر

 أسم ةروص ىلع

 ىل-ء وه( ثوغي الو )
 ( قوعيو ) دسا ةروص

 اهو سرف ةروص ىلع وه
 فيرعتلل نافرمصن ال

 نيب ىعاناك نالعفلانزوو
 [كناةمجملاو فيرءتللو

 ىلءوه(ارسسنو)نييمحتا

 مدحه ,ىأ رن ةروص

 'صوصخقلا عة امائصالا
 مهءانصا ربك !تناكاهناكو

 اهوصخ هدنءاهمظعاو

 تاقّدلا دقو مومعلادعإ

 حونمو5 نع مانصالاهذه

 بلكلدو ناكف ب رعلا ىلا

 ثوغفيو نادمهل عا وسو

 ةارل فروت جدل

 ءاعسا ىه ليقو مي رسنو

 سانلاناك نيطاص لاحر

 مدأ نيب مهب نودتش

 مهوروص اوتام الف حونو

 ىلا مهل نعدا كلذ نوكبأ

 نامزلا ناسط الف ةداضلا
 اوناكمهنا سلبا مهل لاق
 مه و دبعف مهل وديعل

 ةيرفلان ءاوظعال وق اولاقو
 ءاسؤرلا ىنعي ( اولاقو )

 ( مكهلا نرذتال) ةلفسال
 نرذنالو) متبل ةدامع

 (اعاوسال و )دولا ةدايع(ادو

 الور عاوبسلاةدابعالو لإ

 كا مهتهلا ءالؤه لكو رسفلا ةدابعالو ( ارسسنو ) قوعيلا ةدابعالو ( قوعبو ) ثوغيلا ةداعالو (ثوغي 1



 000 ( لئلا قالو ) ءافؤرلااوا سانا نم ( اريثك ) نآلضانهنأ ةلوقكءاتسالاىا (اولضادقؤ)
 قوصع مهنا بر لاق هانعمو هنع ةعانلا واولادعو لاقدعب مالسلا هيلع حوت مالك ةباكح ىلع ىنوصع مهلا

 اكاله ( الالضالا) لاق الوعفم امهنال بصتلا لحم ىفاهو نيلوقلا نيذه لاق ىا نيملاظلا دزتال لاقو

 ىا ورمعوبا مهاياطخ ( مهت ايطخ -18[4 ]ل امب ) ارابث ؟نورمشعلاو عساتلاءزجلا) الانيملاظلادزئالو هلوقك
 (اوقمغا) مهبونذ دزتالو # اريثكنالضا نهناهلوقك مانصاللوا ءاسؤرالريمضلا «اريثك اولضادقو

 جيورت ىفلالضلا وه بولطملا لعاو قوصعمهنا بر ىبع فطع © الالضالا نيملظلا ( اراناولذداف ) نافوطلاب
 رعسولالضىفنيمرجماناهلوةككالهلاو عايضلا وا مهدد سما ىفال مهاين دا اصمو مه ركم مهاياطخ امهدقتو ةميظع
 مهقاسغا نكي مل نا نايبل
 َْق مهلاخداو نافوطلاب

 ل+ا نم الا ناريتلا
 اذه دكاو مهتائيطخ

 اهب ىنكو ام ةدايزب ىنءملا

 ةرييكلا بكت رمل ةرجزم
 ناك حون موق رفك ناف
 ناو مهتائيطخ نهةدحاو
 ىف ءافلاو نها ربك تناك

 مهاياطخامبو رمعوب أر قو ميخفتلا وديك أتللةدي نمامو مهن ايطخ لجا نم مهت ايطخام#
 بيقعتلاوةرخ آلاباذعواربقلا باذعدارملا © اراناوا>داذ 8 نافوطلااوقغاو
 هنع ىخارتناو ببسلل بقءتلاكبدساا نالوالاخدالاو ىاسغالا نين امب دادتعالامدعل

 مهل دعا نارينلا نم عون دارملانالوا ميظعتلل رانلا ريكسو عنام دوجو وا طرش دقفل
 هللا نود نم ةهلا مهذاختاب مهل ضيرعت # اراصنا هللا نودنم مهل اودي ملف »

 ىا © ارايد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع رذتال بر حون لاقو و مهرصن ىلع ردقنال
 هب لعفف اروند هلصا رودلا وا رادلا نم لاعيف ماعلا ىقنلا ىف لمعتسي امم وهو ادحا

 0 05 اسألا بو لص ىا © اريثك اًواغا دقو 98 ءامسالانم كلذ وجو
 مهنا ناذيالل اولخداف ب الالض الا نيلاظلادزتالو 8# سانلانم اريثك حون موق ءاربك لضا لبقو سانلا

 احوننا كلذو مهللع ءاعد اذهو الالضالا مانصالا مهل دابعب نيك رمشملا دزاالو ىنعل بيقع قارحالاب اوبذع

 قيلب فيك تلق ناذ مهيلع اعدف 'مهيلع اظيغو ايضغ هبلق 'التما دق ناك مالسلا هيلع | ىلعاليلد نوكف قا غالا

 هللان ود نم مهل اودحم

 مسهل و رصلس ( اراصنا

 مهيلع اعد امنا تلق هنع مهفرصبل ثعب امئاو لالضلا ديزع' وعد نا ةودذلا بصنع

 دق نمالا كموق نه نءؤي نل هنا ىلاعت هلوق وهو نونمؤي ال مهنا هللاهلعانا دعب

 امم 8 ةرخ الارماىف ال اهب قلعتس امو ايندلاىماىف لالضلاب دارا امنا لبقو نمآ
 كلذو ةدحاو ةلاح ىف ىا « اران اولخدأف # نافوطلاب ىلا ©« اوقرغا مهاياطخ

 ةياالاءذهب مهضعب لدتسساو بناحنم نوقرتحيو بناج نم نوقرغي اوناك ايندلا ف
 اواخداف اوقرغا ىلاعت هلوق ىف ببقعتلا ىضتقت ءافلانال كلذو ربقلاباذع ةحص ىلع
 ىلع هلمح نكمي الو قارغالا بيقع رانلا لوخد لصح امنا هنا ىلع لدي اذهو اراث

 ةرخ الاف اراث نواخديس مهنا هانعم ليقو ءافلا ةلالد لطب هنال ةرخ الاباذع
 مهل اودجي ملف ف عصا لوالاو كلذ'ىف دعولاقدصل ىضاملا ظفلب لبقتسملا نع ربعف
 لاقو © مهب لزن ىذلا باذعلانم مهعنمتو مهرصنت ىنعي © اراصنا هللانودنم

 ضرالا َْق رود ادحا ىعل * اراد نبرفاكلا نم ضرالا ىلع رذنال بر حوت

 راد لزان ىا رادلانه هلصا ليقو نارودلا :نم ىجنو بهذنف

 رذتال بر حون لاقو ”١

 نيرفاكلا نم ضرالا ىلع
 ىف رودب ادحاىا ( ارايد

 نم لاعف وهو ضرالا

 ءامعالا نم وهو رودلا

 ماعلا ىقنلا ىف ةلمعت_ملا

 اولضادقو)اهن ودمعي اوناك
 نهباواضادقل وش (اريثك

 6كنا) ةدابعب نيكرشملا نيرفاكلا ( نيملاظلا دزتالو ) سانلا نم ريثك نهب لضلاَغبو سانلا نم اريثك
 «اولخدان) ايندلافنافوطلاب (اوقرغا)هتائيطخملوقب ( مهت ايطخ امم ) اكالهو ةلالضوا راسخ «الالضالا) ناثوالا
 دعب ( حونلاقو ) مهنعهللاباذع نوعنمي اناوعا (اراصنا) هللا باذعزم (هللاز ود نءمهل اودحيملف اران) ةرخ الاىف

 ادحا (ارايدن؛ رفاكلا نمضرالا ىلع) هرتنال(رذ:ال)ب راي (بر)نما دقنمالاك موق نم نمؤي نل هناهبر هل لاق ام
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 اودليالو كدايع اولضي مهرذتنا كنا * اراود ناكل الاو لاءفال ديس :لصاب نشا َ
 نيس الا ةنس فلا مهلاو-١ ىرقتساو مهب رج ال كلذ لاق © ارافكارجاف الا
 ءاخش و غش وتم نب كلل « ىدلاواو ىل رفغا بر  مهعابطو مهميش فرعت اماعا

 انمٌوم و ىتيفسوا ىروسم وا ىلزتم ب لخد ناو # نينمؤم اناكو شونا تبا

 اكاله # ارامت الا نيملاظلا دزتالو #8 ةماسيقلا موي ىلا #« تانمؤللاو نينمؤملال |
 مهكردت نيذلا نينمؤملا نه ناك حون ةروس أرق نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا نع |

 مالسلا هيلع حون ةوعد أ]
 حون ىلا هتباب قاطني لجرلاناك هريغو سابعنبالاق 6 كدابع اولضي مه رذتناكنا# ْ ظ
 كلذ ىلع زيغمل اهني و ريكلات وهن هيئرذح ىناناو باذك هناذ اذه رذخا هللوقيف ا

 مهبالصا نءنمؤم لك هللا جرخانيح اذهحون لاقامتا «ارافك ارجافالا | ىدبالو# |[

 لبق كلذو لاجرلابالصا ىسباو ءاسنلاءاحرا كلذ دعب .مقعاو مهئاسسن ماحراو أ

 الو نونمؤيال 1 احون هللاريخاو ةنسس نيعيس ليقو ةنس نيعبراب باذعلالوزت |

 ىص مهع» ن لو اعيمج مهكلهأف هن هتوعد للاب احاذ مهيلع اعد ذئيش انمؤم نودلي

 ىلع امدامل هنا كلذو 4 ىلرفغابر # باذعلا لبق مهمقعاىلاعت هللانال باذعلاتقو ||
 اعدنيح هنا لمتحي ليقو لضفالا كر نم ىنم ردع ىنعل ىلرفغغابر لاق رافكلا |

 مهم ماقتنالاك مهياع ءاغدلا كلذ ناكف مهتم هب هذأت بيس مهياع اندم راك ىلعأ

 *6 ىدلاولو 8# لاقحالا كلرت هنالوا سفنلاظح بلط نم هيف ال كلذ نم رفغتساف

 نكي ليقو نيئمٌؤم اناكو شونا تنب ءاكخش هما مساو عشوتم نك كل هيام

 لخد ناو # ءابا ةرشع امهش ناكو رفاك "7 مالسلا امهيلع حونو مدآ نيب

 © تانمّؤااو نيم هؤمللو 9“ ىتيفس ليقو ىدجم#م ىلقو ىراد ىا © اًنمْوَم سبا
 صيصختلاب ىلوا اهنال هسفند د امئاو لسرلاقدصو فان نمآ نمؤم لك ماع اذهو

 ني:هؤملا عيمج مم مْ مه ريغ نه اعد قحا مهنال هب هب نيلطتملا ى 2 مدقتلاوا

 ارامدو اكالله ىا # ارابت الا نيملاظلادزتالو 9 ءاعدلا ىفغلبا كلذ نوكي كل تانمؤلاو
 )ح اعا هللاو اعيح مهكلهأف هءاعد ىلاعت هللا باجساؤ ١

 غلباذا نهالا ) ازافك ار >اؤ الإ ا لالضاا ىلا مهوعدب ( كداع اولذي ) مهكلمالو ( هرذي نا 1 (

 كرفغابر ) نما دق نم'الا كمّوق نم نمي نا لَو هيلا ىلاست ”هلاثال كلذ لاق انمار 3
 ناو) اماحو اماس ديرب ىدلوأ '"ىرقو ءاوحو مدآ امه لبق ءاخشهمامساو كل هينامساو ناس اناكو ) ىدلاواو 9

 نيموبلاو ) رفكلا ىلا دوعبال انمؤم هّسب لخدنم هنا مع هنال ( انئمؤم ) قيقسوا ىدجسموا ىْرتم يلد

 هباعدب قحاو ىلوا م ف رود 4 لص نم الوا هك[ 55, 1 صخ 'ةمايقلا موبىلا ( تانمؤللا

 تانمّوملاو نيئم وما مع مث 7

 ىا (نيملانظلادزتالو )
 ( ارابث الا ) نيرفاكلا

 نبا لاق .ا وكلهأف اكله

 اامهنع هللاىضر سابع
 مالسلا هيلع حوت اعد

 نينم ٌؤمللاهادحا نك وعدب

 ىلع ىوخعا و ,ةزفمملاب

 تيرحادقو رابتلابنب رفاكلا

 رافكلاقح ف هيوعد

 باوك نا لادتساؤ رامتلاب
 نينم وما قح 3 هنودعد /

 مهنايص ىف فاتخاو

 ليقف اوقرغا نيح
 مهئاسن ماحرا هللامقعا

 ةئس نيعراب نافواطلا لبق

 نيخ ئص مهعم نكي ملف
 'مهشارب هللا ماع ليقواوقغا

 «هللاو باذعريغب اوكلهاف
 ماعا

 يكرتت ( مهرذت نا كنا

 كئند نع (كدابعاولضي)

 ازا نمو كب نمآ نم

 (اودإيالو) كب نمؤينا

 ارجاف الا ) مهنم دلبال
 روجنلاو رفكلا هيلعتردقنمالا لاّغو كاردالا دعب © نس ئال اخو اق ) ارفاك ارجافنوكي نمالا (اراف 1
 نيعبزا مهيف داوي ملو كردمريغمهيف نكيملفةنس نيعبرادلولامهنع سيح دقةللا نال ىبص مهيف نكي لابو غولبلادعبا

 قد ) ىتب لخ دنا و) نينمؤملاىف 0000 ىلرذغا) براي (ْتر) ارافك اراخ نيكردم اوناك مهلكو 3

 نيذلاناميالاب ءاسناانمتاقدصملا (تانمؤملاو) لاجرلا نمنيقدصملا (نينمؤمللو انمؤم) ىتنيفسلاشو ىدجم لاشو'
 هباونمؤي ملف مهيدنىلا ىحوا نم راسخ اكالهوا راسخ (ارابتالا)نيكرسشملانيرفاكلا(نيلاظلا دزتالو ) ىدعب نماونوكي



 ٍ نآشلاو الانا (هناىلاىجوا) دمعاي (لق) ( مبحرلا نمحرلا هفاممس )ل » ةبا نورمشع ونامت ىهو ةيكمنيحلا ةروس»

 1 ا اوتو ناو 4# ما. زيي ىحوا (نورسشعلاو عساتلا ءزحلا لعاف هنالهنا خأ ىلع اوعمحا

 عمت هنأ ىلع فطعلل

 ناو ةيرقثلا نم ةففخم ناف

 اهيلاملعي ىدعتل اوقلبأ دق
 ءازجلاءافدعبام رسك ىلعو
 هل | ناذ و-# لوقلادعبو

 انمع انا اولاقو متهج دان
 لوقلادعب حم 0-5 هنآل

 ةزمهلا عقىف اوفلتخاو

 دح ىلاعت هنا نم اهرسكو

 نواسملا انم اناو ىلا امر

 ريغ ىفوكو ىفاش اهمتفف
 هنا ىلع افطع ركب ىبا
 راجلا لحم ىلعوا عمتسا
 هريدقته انما ىف دورجلاو
 ىلاعت هنا انتدصو هانقدص

 لوي ناك هناو ابر دج
 اهرسكو اهرخا ىلا انهيفس

 اضع“ انا ىلعافطع مهريغ

 رخآ ىلع نوفّش مهو
 ( رظن عمتسا ) .تايآلا
 ةريشملا ىلا ةثالثلا نمةعامح

 نيييصن نج (« نجلا نم )
 ركذي ىلا ةروسلا نمو#

 ةيكم اهلك ى هو نجلا اهيف
 نورشع و نامث اهتايآ

 سمح و ناشام اهتاطو
 ةثامنامث اهفورحو نؤنامثو

 * نوعسو

 ) ميحرلا نمحرلاهللا مس ))

 ساسبعنا نع هدانسإو

 ( ىلا ىحوا لق) ىلاعتهلوقىف
 هللا ىلص هلال وتر قلطنا مها رالو نجلا ىلع ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ًارقام ةكمرافكل مهل لق لوب

 ( هياع ) نيب نيبيصن نج نم(نملانم) رفنةعست (رفن عمتسا هنا) ىنربخاف ليربج ىلا لزنا ىلا ىحوا دممعاي

 #« نورشعو نام ل هك نطا د

 م ميحرلا نم لا هللا محمل 0-١

 اهتمذضل ةزم* واولاتءاقف هيلا ىحونم ىجو هلصاو حا ئرقو © ىلا ىحوا لق #
 ىل اهثالثلا نيبام رفنلاو « نما نم رش عجبا هنا و هلعاف و لصالا ىلع ىحوو

 ن٠ عون ليقو ةشاوهلا وا ةيرانلا مهيلع بلغت ةيفخ ةلقاع ماسجا نجلاو ةرسثعلا

 ' #« سمحو ناّتنامو ةبانورشعو نامت ىعو نإ اةروس ريسفن »

 ه6 افرح نوعبسو ةئامعامتو ةلك نونامثو هج

 مد ميحرأا نمحرلا هللا مسلإ 1-0

 اثيدحواميدق سانلا فاتخا © نجلا نمرفن عسا هنا ىلاىحوا لق لجو نعهلوق#
 مهلم عج مهدوجوب فرتعاو ةفسالفلا مدعم مهدو>و ركناف نحل ادوحو توبىف

 مهناالا ةكافلا حاورالا نم ةباجا عرمسا مهنا اومعزو ةيافسسلا حاورالاب مهومسو

 دوج وب اوفرتعا دقق مارا للسرلا عابا مهو للملاباب را روهج 0 فعضا

 ا ليقو ةفلتخم لاكشاب لكشت, قاوه ناورح نجلا ليقف مهتيهامىف اوفلتخا نكل نجلا
 ةيهاملاب ةفلتخم عاونا رهاوجلا هذه مث ضارعاالو ماسجاب تسيلو رهاوج اهنا

 تآف آلاو رورسشلا ةمححأ ةررش ةسسن ة هدد اهضعبو تاريغل ةح ةعرك ةريخ اهضعف

 ةفص مهعمجل نكل ةيهاملاةفلتخم ماسح مهنا لبقو ىلاعت هللاالا مهعاونا ةدع ملي الو
 نوهسقم و قمعلاو ضرعلاولوطلاب 0 نولصاح مونوكى ه

 نوكذلا ةساوهلا ةفيطللاماس> الا ضعل ىف عنتعالو ىلفسو ىولعو تشكو فيطل ىلا

 ةصوصخم ةردقو صو_صخم ماع اهل نوكيناو ةنهاملا ىف ماسجالا اونا رئاسل ةفلاخم

 كلذو ةفلتخم لاكثاب نولكشتب دقو اهلثم نع رشبلا زن ةقاشوا ةي لاعفا ىلع

 ةيدبلا ت تدسلو ةيهاملا مامتىف ةيواستم ماسحالا نا لبق وهو كلذ ىلع مجايا ىلاعت هللا رادقاب

 ةمالاءذه نم ةلزتعملا لب وات دعو هعابتا روهمحو ىرعشالال وق اذهو ةاحلل اطرش

 نوكي ىت> ةنبلا ةيالصنم دبال هناو ةايعلل طرش ةيثبلا اولاقو نإادوجو ارك 0
 تاداعلاقرخ ركب لوقلا اذه بحاصو ركتم لوق اذهو ةقاشلا لاعفالا ىلع ارداق
 ةئسلاو باتكلا صند هدوحو تام درو

 ع لصف 8

 ءاور اهق دوعسم نبا اهنبث اف نجلا ملسو هيلع هللا ىبص ىلا ىار لله ةاورلا فلتخا

 انف رصذاوىلاعتهلوقدنع قاقحالاةروس ريسفنف هئدح مده دقو - 3 ماس هنع

 سابعنبا لاق ملسمو ىراخملا هنع ءاور اهف سابع نبا اهركناو نا سياكل

 و ةدحاو



 ةالصلاهيلع هنا ىلع ةلالد هيفو اهنادبانع ةقرافم ةيرش سوفت لبقو ةدرملاحاورالا |
 اهوعمسف هنءارق تاقواضعبيف مهروضح قفتا امئاو مهيلع اريل مها رام مالسلا دا]

 اباتك © انآ رق انعمس انا 9 مهموق ىلا اومجر امل © اولاقف #9 هلوسر هب هللا بخاف ||
 هب فصو ردص» وهو هانمم ةقدو همظن نسحىف سانلامالكل انام اعيدب » < 9و 1[

 نيبو نيطايشلانيب ليحدقو ظاكع قوس ىلا نيدمام هباحصانم ةفئاطىف ملسو هيلع ||
 ليقف مكلام اولاقف مهموق ىلا نيطايشلا تءحرف بهشلا مهياع لسراو ءامسلاربخ | ْ

 ثدحدق ْئُس نم الا كاذامو اولاق بهشلا انيلع تلسراو ءاعلار بخ نيبو اتنيب ليح ||
 .اعسلا ريخ نيبو انئيب لاح ىذلا اذه ام اورظناف اهيراغمو ضرالاقراشم اوبرضاف |
 ىنلإب ةمات و اوذخا نيذلارفنلارف اهبراغمو ضرالاق راشم نوب رضي اوقلطناف []

 يملا الس هباعصاب ىلصي وهو .ظاكع قوسوملا نيدماع ةلذب وهو ملسو هيلع هللاص ||
 اوعَجرف ءامسلاربخ نيبو انني لاح ىذلا اذه اولاقو هلاومتسا نأ رقلا اوعمس ا |
 كرمشن نلو هب انم اف دشرلا ىلا ىدهي ابحت انآ رق انممس انا انموقاي اولاقف مهموق ىلا ||
 نملانهرفن عقسا هنا ىلا ىحوالق ملسو هيلع هللاىلص هنن ىلع هللالزئاف ادحا ايرب | 31

 حرمت ىف, ىطوقلا لآ نيميحصلا ىف ءارخا نحلالوق هيلا ىحوا امئاوةياودفف داذ |
 نوبلطي اوقرفت امل لب ةءارقلاب مهدصق ىلهنا ءاضم اذه سابع نبا ثيدحىف ملسم |

 هيلعهللا لس هللا لوسر رفنلا ءالؤه فداص عمسلاقارتسا نيبو مهب لاح ىذلاربخلا

 مهملكي ملو مهعاقساب ملعي مل ملسو هيلع هللاىبص وهف اذه ىلعو هياحصإب ىلصي ملسو []
 نما نم رفن عقسا هنا ىلا ىحوا لق هلوق نم هيلا ىحوا امب لجو زع هللاةلعا امئاو ا

 ةنسلاو باتكلا نه لصاخلاو نورخآ نحو ىرخا ةيضقف دوعسم نبات انأذ

 عاما نم مييلا اوعجر
 هيلع هللا ىلص ىنلاةءارق

 روفللا ةالصق ماسو

 ( اج انآ رق اًمعس انا )

 رئاسل انيابم اعيدب اببجح
 همظن نسحىف تكلا

 يججلاو هيناصم ةككصو

 ةداعلا نع احراخ نوكيام

 عصاوم مص و ردصم وهو
 بعل

 اونما ام دعب ( اولاقف )

 انموقايمهموقىلااوءجرو
 ( امج انأ رق انعمسانا )

 ميرك ببي نا رق ةوالت

 باستك هبسثشي فيرش

 نملاو سنالا ىلا لوسر ملسو هيلع هللاىبص ىنلاناو مهلاحبو مهتقلخم قيلب ىذلا |

 هب رفك نهو ةلاو ةرخالاو ايندلاىف مهعمو نينءؤملانم وهف هنيدف لخد نف |
 مح رلاناىضش ثيدحلا اذهو هرقّسم راذلاو اهف نيبذعملا ندعملا نيطايشلا نم وهف ||

 نكلناك هناىلا نورخآ و هئعبم لبق ناك هنا ىلا موق بهذو ثعبما لبق نكي مل موت |

 ريغتل ةماهت ترم زاجحلا دالب نم دحن نع لزنام لك ةماهتو مالسالال واو ةيهاجلاىف |
 هلوقف ريسفتلاامأو * اهنمبسيرق ةكمةيدوا ند داوةلو ةدودعم ةماه نم 2 اماوه ِ 1

 نلاةعقاو هباحصال رهظي نا ماسوهيلع هللا ىلصهيدن هللاىماىلا ىحوا لق ىلاعتو هناحجس َ

 ىلا ةثالثلا نيبام رفنلا نا نم رفن عمتسا هلوقو هب اونم اف ءزاها اوفرع نا رقلا |

 سابع نبا لاق  ايجتان ! رق انممسانا ف مهموقرلا اومجرامل ىا .اولاقف وف ماسو |



 :لادحوب و هللا انااهبنامالا ناك امو نآ رقلاب(هبانم اف)نامالاوديحوتلاىلاوا باوصلا ىلا وعدي (دشرلا ىلاىدهي)
 ال هوق ناللاعت هلل هي ىف ريمضلا نوكينا زاجو هةلخ نم ( اددا انبرب كرسشن ناو ) اولاق كرمشلا نم ةءاربو
 7 لجرلا ناك سنا وا رمع لوق,هنمومظع اذاىنيبعىف نالف د> لاش هتمظع ( انبر د> ىلاعت هناو ) هرسسش انبرب

 ١ ةجوز(ةحاص خلا اماانن ويعفمظعىا 203077 ]- انيف دج (نورشعلاوعساتلاء زلال نارمتلا وةرقبلا ًارقاذا

 نلو يق نآرقاب 6 هب انم اف © باوصلاو قللا ىلا © دشرلاىلا ىدهب 9 ةفلابملل |
 لوش' م ( ادلوالو )

 هناو) سنالاو نجا رافك

 اناهاج ( ايفسل وه ناك

 هقوف سالذا سلا وا

 ( اططش هللاىلع ) هيفس

 باوصلا نع هذدعل ارفك

 تدع ىا رادلا تطث نه

 قحلا نع هيف زوم الوقوا
 دلولاوةحاصلاة سن وهو

 دحلاةزواكططشلاو هلا
 انتظاناو) هريغو ملظلا ف
 ناو: سنالالوقتن انا
 ابذك الوق ( ابذك هللاىلع

 ىلع صنوا هيف ابوذكموا
 عون بذكلا ذا ردصملا

 اننظىف ناك ىا لوقلا نم

 هللاىلع بذك,نا ادحانا
 هيلا دلولاو ةيحاصلاةيسنب

 اوفاصا اهفمهقدصن انكف

 نا رقلاب النت ىتح هيلا
 لا( دعزلا ىلا, ىذه

 باوصلاو ىدهلاو قحلا

 دم (هبانم ان) هللاالا هلاال

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 كرشن نلو ) نا رقلاو

 سلبا نونعي (ادحاانمرب

 كلم (انبر دج ىلاعت هناو)

 انيرةمظع عشرا لاش وانس ر

 هنمو ىنعلا دا لبقو هردق مظع ىا انبف دج نارمع لاو ةرقبلا 1 ل

 كلمالع لبقو هقلخ ىلع هؤامعنو هؤالا لقو هلعف ليقو ابر ىما لبقو انبر ةردق'

 سنالا نا نظن انكىا © ابذك هللاىلع ناو سنالال وت نانا اننظ اناو # 'ىت لك

 .(نجلاو ) رافكلاهلم 5 (ادلوالو)ةجوز ( ةبحاص) ذحتي نأ نع (ذخاام) انمر ةفصوانمر ىنغوانمر ناطلسو

 نيلاو سنالال وقت نلنا) انبسح (اتتظاناو) اروزو ايذك (اططشمهللا ىلع) سيلا نونءيانلهاج( انهيفس لوش ناك هناو )
 ةياكحانههىلا ةروسلا لوا نم !ذهلكو بذك هنا انل نايتساو بذكب سبل هللا ىلع ناو سنالا لوشامنا ( ايذك هللا ىلع

 دج ىلاعت هناو © ديح وتلا ىلع ةعطاقلا لثالدلا هب قطنام ىلع « ادحا انمرب كرست

 اذكو لوقلا دعب ىكحلا ةلمت نء هنا ىلع رسكلاب نايرصبلاو ريثك نبا أرق © انبر
 هءجوملاةلمح نم اهنا هللادبع ماق امل هناو دجاسملاناو اوماقتساول ناو هلوق الا هدعبام
 نوقايلا عفو لوقم وا ىفانئتسا هنا ىلع ماق امل هناو ةلوق ىفالا ركب وباو عفان مهقفاوو
 رورجلاو راملالحم ىلع قوطمف مهلوق نم ناكام نا ىلع ءافلاب ردصام الا لكلا

 ىنبع ىف نالف.دج نه هتمظع ىا انبر دح ىلاعت هنا انقدصو هانقدص لبق هناك هب ىف

 ىلاعتلاب هفصو ىنغملاو تلاوه ىذلا دجلا نم راعتسم هانغواهناطلسوا ةكلم مظع اذا

 ظ # اداو الو ةحاص ذختا ام © هلوقو هانغل وا هناطلسل وا هتمظما دلولاو ةبحاصلا نع

 نم اوعمسمهناكهتيبوبر قدص ىارمكلابانردج وزيرا ىلعانيرادج ”ىرقوكلذل نايس
 ناك هناو © دلولاو ةحاصلا ذاختاو كرسشلا نم هودقتعاام أطخ ىلع مههينام نآرقلا

 دعبلا وهو ططش اذ الو © اططش هللا ىلع 8 نلاةدىم وا سيلا © انهيفس لوس
 ىلاعتهلاىلا دلولاو ةحاصلا ةبمذ وهو هيف طشا ام طرفل ططش وه وا دحلا ةزواخو

 هيفسلا مهعاسبلانع راذتعا © ابذك هللا ىلع ناو سنالا لوقت نل نا اننظ اناو 9

 4 دشرلاىلا ىده © هتحاصفو ”'هتغالبل هنم بجبل بحت اذ ىا افيط امهنع هللاىضر
 ناوؤ# نآ رقلاب ىا « هب انم اذ #8 نامالاو ديحوتلا ىنعي باوصلاىلا وعدي ىا
 نأ ٠ لذ ةقو كرشلانم .هيلغ انك ام ىلا دوعت ناو ىا.# اذحا انمرب كرشن
 اسوجم اوناك :لبقو ىراصن اوناك ليقو ادوهب اوناك ليق ناكر شماوناك رفنلا كئلوا

 ناك سنا لوق هنمو هتمظعو انبر لالج ىا © انمر 5 لاعت هناو © 00

 تمظع سابع نبا لاقو هانغ ىنغلا اذ عفنبال ىا دجلا كنم دجلا اذعفنيالو ثيدحلا

 دختينا نع هتمظعو انبر لالج ىلاعت هنا ىا # ادلوالو ةبحاص ذختاام © انبر

 نع هزنم ىلا#ت هللاوه سانئتسالل دلولاو ةداعلل ذختت ةيحاصلان ال ادلو وا ةبحاص

 «اططشتللا ىلع سبلبا وهرىلق اناهاج ىنمي 46 انييفس لوب ناك هناو ف صقن لك
 ىف دا ةزوا# وه ططشلاوا دلولاو ك.رشلاب ىلاعت هفصو وهو اناودعو ابذك ىا



 71 - 000 "ا ل نا ا ص لاا

 لوقلانم عون هنال ةيردصملا لع بصن ابذكو هللا ىلع بذكيال ادحا نا مهنظل كلذف ا م
 اًردصم هلءعج بوقعك لون انا أرق نمو هيفابوذكم الوف ىا قوذحل فسولا وأ |!

 © نيل نء لاجرب نوذوعي سنالان م لاحر ناك هناو © ايذك الا نوكيأل لوقتلانال َ

 هموق ءاهقس رش نم ىداولا اذه ديكس ذوعا لآق رفش ىضأ اذا:ناك لجرلا ني |!
 نجلا دازف وا اوتعو اريك © اقهر 9 مه مهتذاعتساب نجلا اودازذ  مهودارفإ» || '
 ©مهناوإ# 'ئىثلانايشغ لصالا ف قهرلاو مهب اوذاعتسا ىتح مهولضا تابابغ سنالا || '

 مهضعب نجلا مالكن مناتب الاو سكملاب وا نجلا اهيا © متنتظ اكاونظ © سنالا ناو
 نانا 9 هب ىحوملانم امهلعج امهيف نا تقن مو ىلاعت هللا نم مالك فائئتسا وا ضعبا

 ءاعسلا غولب اتيلط © ءاعسلا انسمل اناو #9 اون ىلوءفم دسم داس © ادحا هللاثعس | '
 هبلطك هلو هسقلاو هسمل لاقب سجلاك بلطلل سملا نم راعتسم سمللاو اهربخ وا | '
 مدخلاك عجج مسا اسارح © اسرح تئام اهاندحوف قف هيلطتو هبلطاو ! '

 نوذوعي سنالانم لاحرناك هناو © ىلاعت هلوق © هللا ىلع اوبذكدق مهنا انلع نآ رقلا

 ئساف زفاسس اذا "ناك ةيلهالاف برعلان م “لج نلانا كلذو ## للا ل
 راو>ونماىف تيبف هموق ءاهفس رش ند ىداولا اذه ديسب ذوءا لاق رفق ضرافف 1

 لاق ىراصنالابئاسلا ىبا نب مدرك نع ىلعتلادانساب ىوغبلا ىور عبصل ىتح مهنم
 ملسو هيلع هللا لص هللالوسر رك ذام لوا كلذو ةحاحىف ةئيدملا ىلا ىنا عم تجرخ

 منغلا نم المح خاف ٍبئذ ءاج ليللا فصتنا الف منغ ىعار ىلا تيبملا اناو اف ةكمب
 لما ىت اف هلسرا ناحرساي هارئال دام ىدائف كراج ىداولا ماعايلاقف ىعارلاب وف
 5 هرم لع هلوسو لع : ىتح ةكع ملسو هلغهللإ لص هلوسر لع هلال زان: هتمدكه مدت لو متغلا لكذ يح رتل
 هرك ذو 0 امهر مهودازف 9ف نجلا نه لاحرب نوذوعي سنالا نم لاحر ناك هناو

 مهتداقي مهتذاعتساب نجلا سنالا داز ةي الا ىتعمو دنس ريغب هريسفتىف ىزوجلا نبا

 مهنا كلذو ةمظع لبقو ارش ليقو ايغ ليقو انايغط ليقو امثا سابع نبا لاق اقهر
 انككش نجلا ءامظع ىنعي نولوَسو ةنمظعو انانفط ذوعتلا اذه نودادزب اوناك 37

 مهناو # مراحملا نايشغو مثالا برعلا مالكىف قهرلاو ننالاو نيا
 نانا # سنالا نم رافكلا رشعماي ىا © متنظ اك ف نجلا ىنعي # اونظ
 انسمل © اناو نجلا لوم ىنعي « اناو # توملا دعب ىني « ادحا هللا ثعس
 « اسرح تلم اهاندجوف و9 اهلها مالك عاقساوايثدلاءامسلا غولب انبلط ىا © ءامسلا

 ةكئالملانم ( اسرح تئلم اهاندحوف ) انما نا لبق ءاعحلا ىلإ انيهتنا ( ءاعسلا

 انمع“ الف كلذ ىفهللا ىلع نوبذكيال مهناو ادلوو ةبحاص هللنا مهلوقىف نوقداص نجلاو

 ريك ديرب هموق ءاهفس نم يداولا اذه ديسب دوعا لاق ضرالا نم فوغ لؤئاذا برعلانم لجرلا ن
 مهذاعتساب نجلا سنالادازىا ) مهودازف نجلا نم لاحر :نوذوءي سالان د لاحر 03 هناو 3 نب ١

 نحلا دازفوا سنالاو ؟نجلاةرو-) نجلا اندس اولاقناب اريكو < مدس ليس اهقسوانايغط ( ا#قهر ) مهب
 اممثاو اقهر سنالا

 لاضصاو م مه ذاعتسال

 روظحلا ناي_-ثغ قهرلا
 اونظ) نملاناو (مهناود

 ةكم لا اي ( مةنظ اك

 ( ادحأ هللا ثعس نانا )

 نانا ىا توملادعب
 ثعبلا نورك: اوناك

 الهفثعبلاب اورقاو اودتها

 انسملاثاو) | ورفاكمتر رئا

 ,اعسلا غولب انيلط ( ءامسلا
 سمللا واهلها مالكعاّحاو

 نال بلطال ريعتساف سملا
 فرعتم بلاط ساما

 اسرح تئام اهاندحوفؤ )

 نا مالكنع هللا نم
 لاحر ناك هناو ) لاقم

 (ناودوعي شالا "ند

 نما نملاجرب)نوذوءتب
 (اةهرد كلذب ( مهودازف

 اداسفو ةتتفوا ريكو ةمظع

 اورفاس اذا مهنا كلذو

 اديص اوداطصا وا ارفس

 ايداو اولزوا مهديص نم

 ذوعن اولا_ةف مهنماوفاخ

 نم ىداولا اذه ديب

 كلذينونما.ذ هموقءاهفس

 نجلا ءاسؤر ديزيف مهنم
 ءز>و نؤاشي اعيحنودعصيو نول ءز>و ءاوهلاىف ءزج ءازجحاةثالث مه ناو مهتلفس ىلع اربكتو ةمظع كلذب

 ةكم لهااي متلسح ) متنظاو) او.سح ( اونظ )اوما نا لبق نا رافك ىنعي (مهناو) تايجلاو بالكلا لدم



 سارحلا ىنميف درفممسا سرحلاليقو يقل لع بصنو سراح عج نوسرحي ةكّنالملا نم ءايوقا اج ( اديدش
 بكاوك ىا باهش عمح ( ابهشو ) ادادش ليقل ءانممىلا رظن ولو ديد_ثب فصو اذلو مادلا ىنءمىف مدخلا

 ءامسبلا ضع دمت انك ىنعي ءامسلا رابخا عامسال ( عمسال دعاقم) اذهلبق ءاععلا نع (اهنم دعقن ان؟اناو) ةئيضم

 اياهش) هسفنل ( هلد# ) ثعملادعب ( ن الا ) عامسالاد ريب ( عمتسإ نف ) ثعبملا لبق بهشلاو سرلانم ةيلاخ

 هلجالو هل ادصار اباهش دم ىا <50 74# تح دصارلا ىنمع ؟نورشعلا وعساتلا ءزلا) اباهدلةفص ( ادصر

 "ىضملاوهو باهش عج «ابهشووإل اهنع مهنومنب نبذل ةكئالملا مهو ايوق «اديدشوط ||| *كارلل حج مسا وهوا
 بناهش ئوذ ىعم ىلع

 مهو محراب نيدصار

 مءومحرب نيذلا ةكئالملا

 نه مهوهنيو بهشلاب

 ناىلع روهماو عاقتسالا

 دق ثوم ل نكي "ل كلذ

 ليقو مثسو هيلع هللا ىلص

 ةياهالا ىف محرلا ناك
 تناك نيظايدلا نكلو

 ضعب ىف عمسلا قرتست

 قاقرتسالا نا وهن تاقوالا

 ىلد ىنلا ثءبم دم اللصأ

 ى ردنالانا و)س وهياعهللا

 ىنميديرا )باذع ( رشا
 قارتنلا مدخن ( نّيرالا"

 مهبد مهب داراما ) مهلا
 ا'او) ةمح رواريخ 0

 راربالا ( نوحلاصلا انم
 نود) موق( انمو)نوقتملا

 فوكولا كش ( قلد

 (انهشو) اريثك (.اذيدش)

 مهرحدي اًديضم امج

 انك اناو ) عامتسالا نع
 ءايحتلا 0 ين دوش

 ثعن أم دعا (نآلا عمتسإ نق ( ماس وهبلع ىلاعت هللا ىلص ده ثعيينا لبق عاقسالاا ) عمسألد ءاقم )

 ملعنال (ىردنال اناو) عاقسالا نع مهنورحدب ةكئالملا نم (ادضر) اًئيضم امن (اياهش ةل دحم ) مالسلا هيلغ دم

 ىردنالاثاو لاشو اريخواباودو قده (ادشز مهبر مهل داراما) عاتسالا نع انهم نيح (شارالاق نع ديرا رشا (

 ادشرمهبر م4 داراما هللاموكلهيف هءاونهؤيمل ذا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبص دمت ثعب ني> ضرآالا فن ديرأ رشا ماعنال

 نود موق ىا 4 كلذ نود ائمو * راربالانونمؤملا * نوملاصلا انم اناو  اريخ

 تهشلاو شرحا نع ةيلاخدعاقم «عمسلل دعاقم اهنم دعقن انكاناو# رانلا نم دلوتملا
 ن الا عمتسي نف # دعاقلل ةفص وا دعقنل ةلص عمسالو عاقسالاو دصرتلل ةطاص وأ

 ىوذ وا مح لاب عاقسالا نع هعنمب هلجالو هل ادصار اباهش ىا #4 ادصر اباهش هل دج
 اناو #9 تافاسصلا ىف كلذ نايب سم دقو دصارلل عمج مبا هلآ ىلع نيدضارب باهش

 6 ادشر مهبر مهب دارا ما #9 ءاعملا ةسارحب ؛# ضرالاىف نب ديرا رشا ىردنال

 ءامسلا نمىا «اهنم دعقن انك اناو © مولا نمىا © ابهشو اديدش# ةكعالملا ني
 نالاو بهشلاو سرحلانم ةيلاخ دعاقملاضعب اهيف دمت انك ىني © مهمل دعاقم

 هنىعريل هل دصرا ىا # ادصر اياهش هلدحم ن الا مهكسسإ نف © اهلك دعاقملا تالمدق

 نودعصي نحلا ناك لاق سانع نا نع ةكّتالملانم ادصرو بك اوكلا نم اياهش ليقو
 نوكتذ ةملكلااماف اعسث اهيلع اوداز ةملكلا اومعس اذاف ىحولا نومقس ءامسلاىلا
 مهدعاقم اوءتم لسوهلع هللاىلص هللالوسر ثعب الف الطاب نوكيف داز ام اماو اح

 اذه ام سيلبأ مهل لاقف كلذ لبق اهب ىرب موجتلا نكت ملو سيلبال كلذ اوركذف
 هيلع هللا ىلص هللال وسر اودجوف هدونج ثعبف ضرالاف ثد_> دق سما ندالا

 ضرالاىف ثدخطلااذه لاف هوربخاف ةكمب لاق ءارا نيلبح نيب ىلصي امئاق ملسو
 ثعبم لبق ناك محرلانا ةببتق نبا لاقو غم نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ه>رخا

 اوتاكو ةسارطاةذش ىف هثممم دعب ناك ام لثم نكمل نكلو ملسو هيلغ هللا لص ىلا

 نوكي لوقلا اذه ىلعف الصا كلذ ند اومزم ثعب الث لاوحالا ضعب ىف نوقرت ب
 | نع مهعئمو محرلاة ركل ناك امئا تيسلاباطو ضرالاىف برضلا ىلع نجلا لح

 بهشلاى رب ىا # ضرالاىف نمي ديرا رشا ىردنال اناو 8 ةيلكلاب قارتسالا
 قارتسالا نو منملا نم دوصقملا له ىردنال هب الاىنعمو 03 ادشر مهر مهل دارا ماو»

 ىا « نومطلاصلاانم انو 9 ريخو حالص مهب ديراما ضرالال هاب ديرا رش وه
 مهب دارملا لبق ةبتيم نيللاصا!نود ىا « كلذ نود انمو # نوصاخنلانؤنمؤملا

 (ريغ)
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 0 ىا 2 قارا ىوذ ## قئارطانك #9 نودصتقملا مهو فوصولافدُغ كلذ ||

 ةقرفتم * اودق 8 قئارط اه ارط تناكوا لاو>الاقالت>ا ىف قئارط لثم وا [!
 6 ضرالاف هللازجأ نانا ل انملع *6 انتل اناو 9 عطق اذا دقن . ةدق عج ةفلتخم |[

 هزجيأ ناوا ءائسلا ىلا اهنم نيبراه 46 ابره ءزجن ناو #9 اهيف انكامنا ضرالا ىف نياك
 ىا 4 ىدهلا انعمس امل اناو # انبلط نا ابره ءزجمأ نلو اما انس دارا نا ضرالاىف ||
 لوالاو فالف ئرقو فاخيال وهف * فاخالف هيرب نمؤي نق هبانما #9 نآ رقلا |
 الو ءازلاىف اصقن 6 اقهرالو اسخم #9 مهياهصاصتخاونينمؤملا ةاحن قرقحن ىلع لذا' 0

 قحنم نال املظ قهربملو اقح دحال سفح مل هنال صقن ءازجوا ةلذ هقهرت نا ||
 نوراجلا # نؤطساقلا امو نوملسملاانمااناو 98 كلذبنتخحم نأ نارقلاب نيو |

 اوخوت 46 ادشر اورحت كئلواف ملسا نف إف ةعاطلاو نامالا وهو قطا قيرط نع

 قئارط انك 9 هريغو رفاكلامهيف لخديف نودصتقملا مهو حالصلاىف نيلماكلا ريغ

 دهاجم لاق 'ىثاانم.ةمطقلاةدقلاو ةفلتخم افانصاو نيقرفت» تاعامح ىا # اددق ||
 ءاوهاك ىوه ةقرف لكل ةقرفتم اعيشو ةفلتخم ءاوها ليقو نيرفاكو نيئسم نوعي

 نم كلذ ريغو جراو او ةضفارلاو ةئحرملاو ةيردقلا مهيف نملانا كلذو نسانلا

 اددق قئارط ريصنس ىا اددق قئارط ىنعم نوكي ريسفتلا اذه ىلعف ءاوه الا لها

 انك ءانمم ليقو:ةقرفتم ةقلتخع :سهاذم ئوذ انك يا ةروك لإ ةيشلل لآ

 نيقيلاو علا ىنمب انه نظلا © اننظ اناو 9 ةفاتخلا قئار طلالثم انلاوحا فالتخا ىف
 ناو اما ان دارا نا هتوف نا ىا # ضرالا ىف هللازجمل نانا 8 انماو الع ىا

 ىا# هب انمأ ىدهلاانمعس املاناو © انك امنا ءز#أ نلف انبلط نا ىا « ابره رجل

 فا“ الق هيرب نمؤي نف © لسو هيلع هللا ىلص دمحو هب انمآ نا رقلاانععس الل

 هاشغي اهوركم لبقو ال ىنيي © اقهرالو 9 هءاوثو هلمع نء اناصقن ىا © اسخم
 © نوطساقلاانمو # م”وهيلع هللا ىلص ىنلاب 2 نيذلا مهو # نولسملاانم اناو 3#

 لسا نف © ادادنا هلل اولمج نبذلا مه سابعنبا لاق قحلانع نولداعلا نورئاخلا ىا
 هوذوتو قحلا قيرط اودصق ىا 0 ادشر 1 كتئاواف

 ا

 دمحم نم نا رقلا ةوالت (ىدهلا انعمساملاثاو) برهلاب هنم توفاالنا ( ابره

 ةروكذملا ةمسقلل ناس ( اددق قئارطانك) نيحلاصلاريغ اوداراوا هيف نيلماكلا ريغ حالصلاف ل ودصتقلا مه 9

 (ا::ظاناو) هتمطق ىا ريسلاتددقنء ةعطقلا ىهو دق عمج ددقلاو ةفلتخم نايداوا ةقرفتم بهاذمىوذ انك ا

 ءزجتت نلو) اهف انك امنا ضرالا ىف نيّناك ءزجن نا ىا لاح (ضرالا ىف ) هتوغتناىا « لازم نانا ) انشا

 م هيلع مهامو نجلا ةفص هذهو ,ءاعسلاىلا اهنم نيبراه ءزجعأ نمو ىا لالا عضومىف ردصم (ايره

 هيرب نم وبن ) هللابوا (نكطاتروس نا نارقلإب ( هبانمآ )نا رقلا -هة ا/هزح (ىدهلا انامل اناو) مهدئاتعو

 مهلاوحا ن

 فايال وهف ( فاح الف

 (اسخحن) ربخو اين

 ( اةهرالو) هءاوث نم اصقن

 ةلوقنءةلذ هقهر الوىا

 الو هلوقو ةلذ مهقهرتو

 الو رثق مههو>و قهرب

 نا ىلع ليلد هففو ةلذ

 نإعالاو م يدل لمعلا

 نونمّؤملا (نولس |انماناو)

 ( نوط _ساقلا انمو )

 نع نورئاخلا نورفاككلا
 راج طق قا قب رط

 لسا نف ) لدع طسقاو

 (11ر او رفع كل كواف

 ىرحتلاو ىد_ه اوللط

 * قكوالا ئا ىرحالاب لط

 7 نحلاةرفك مهو نورفاك
 ءاوعا (اددققئارطانك)
 ةيئارضنتلاوةيدوهيلاةفلتخم

 (اننظاناو) للاباتءا نالبف

 هللا زمن نانا) انشا وانملع

 توفت نل نا (ضرالاىف
 اك صرالاو هانم

 20 ناو )ابك رس اك

 نا رقلاب « هب انما ) مالا هيلع

 هلمع ناصقن (« اقهرالو ) هلكولمع باهذ ( اسم ىاخئالف هبرب نمؤي نف) ماسو هياعىلاعت هللا لص دمحبو

 (نوطساقلاانمو) نا رقلاو ملسو هلع ىلاعت هللا ىيصدمحمت اونما نيذلا محو ديحوتلاب نوصلخلا (نوملسملا انئماناو )

 ااوص اووت (ادشراورحم كئاواؤ) ديحوتلاب صلخا (ملسا نف)ن عرفك محو ىدهلاو قحلان 0 نوصاعلا



 فقوتيو راافبذع رفاكلا ىلا نا ىلع ليلد هيفو ادوقو ( ابطح منهل ) هللالع ىف (اوناكف نوطساقلااماو)

 مهباوث ةيفيكىف
 نا ىلا ىحوا ىا جوملا
 ( اوءاقتساول ) ناشلا

 لع نولمخافلا ىلا ٠
 مالسالاةَش رط ( ةّرطلا
 ( اًتدغ ءام مهانيقسال )

 مهياعانعسول ىنعملاو اريثك
 قدغفلا ءاماركذو قزرلا

 قزرلاة هس بيس هنال

 مهربتخمل ( هيف مهنتفنل )

 اولو>امنوركشي ف كهف

 نع ضرع نمو ) هنم
 وا نا رقلا ( هر ركذ
 ةدالسلا وا دلو

 اباذع )هلخدب ركب يناريغ
 دمص ردصم اقاش ( ادعص

 ادوعصو ادعص دعص لاش

 داي ناقل فيس
 هولعي ىا بذعملا دعصت

 لوقهنمو هةيطيالف هبلغيو
 ىثدعصتام هنعهللاىوذررمع

 ةيطخ ىتدعصت ام ئث

 ىلع قشام ىا حاكنلا

 (نوطساقلا اماو) اريخو

 ماهل اوناكف) نورفاكلا

 وا ناو ) ارش (ابطح
 ( ةّشرطلا ىلع اوماقتسا

 لاعب و رفكلا ةقبرط

 مهانيقس ال)مالسالا ةقيرط
 مهانيطءال ( اقدغ ءام
 ادغر اشيعو اريثك الام
 مم ربتختل (هيف مهتتفنل)اعسا 1

 ام ىلا اوء>رب ىتح هيف

 ديلولا وهو نا رقلا هير باتكو هبر ديحوتنع ( هبر رك ذنع ضرعينهو) مهيلعتردق

 0 |[ 02 ااذع 9001 50 © <لبتاو» هظعاوم نع لقو هير ةداغ لع ىأ ا

 ةله ن٠ ىهو هناو ىنعي ةيقثلا نم ]1 ©ا/5 ر#- ةففخع ؟نورمشعلاو عسانلاءزيخلا) (ناو)

 دقوت *© ابطح منهل اوناكف نوطساقلا اماو #9 باوثلا راد ىلا مهغلبب اهظع ادشر
 | سنالاوا نيملا ماقتساول ناشلاناىا *# اوماقتساولناو 8 سنالا راقكب دقوت اك مهب
 قزرلا مهيلعانمس ول ىلثملا ةّقبرطلا ىلعىا #4 اقدغءام مهانيتةسالةقب رطلا ىلع اهالكوا
 هدوجو ةزعلو ةعسلاو شاعملا لصا هنال ركذلاب ريثكلا وهو قدغلا ءاملا صيصخمو
 نملا ماقتسا ول نا انعم للقو هنوركشي فكم هربتغا © هيف مهتتفنل 8 برمعلا نيب

 مهل نيجردتسم قزرلا مهبلع انعسول نآ رقلا عامساب اوملسي ملو ةمبدقلا مهتقيرط ىلع
 هتظع وموا هتدابع نع © هيرركذنء ضرعب نءوإ# مهنا رفك ىف مهبذعنو ةنتفلا فمهعقونل

 اقا_ث ه؟ ادعص اباذع 8 نونلا نييفوكلا ريغ ارقو هلخدب 6 كلب # هيحووا

 ةمايقلامويرانالادوقو ىنعب «ابطح منهج اوناكف# اورفك نيذلا ىندي #نوط.-اقلااماوو
 رك ذلاعت هللا نال كلذو اباوثنحلا ىنمؤمل ىربالنم ةب الاءذهىهاظب كس دقتلقناف

 هل كمت هيق سيل تلق مهنم نينمؤملاباون ركذي ملو مهنم نيرفاكلاباقع
 قاعي نا نه مرك او لدعا هللاو باولابيس رك ذف ادشر اورحن كئلواف هلوش

 تاق اهنم اوقلخدقو رانلاب ناب ذعب فك تلق ناف دكارلاس شالو طساقلا

 رداق ىلاعت هللاورذا اقلخ اوراصو ةئيهلاكلت نع اوريغت دقف رانلانم اوقلخ ناو

 اوفلتخا « ةقرطلاىلع اوماقتساول ناو 8 لجو نع هلوق © رانلاب رانلابذعب نا
 ىنملاومهفصوو مهركذ مدقت نبذلا نلاىلا عجاروه ليقف هيلا ريمضاا مجرب نف
 بيط نع ةيانك ءاملاركذ امناو مهيلع انمعنال ىنسحلا ىللاةشرط ىلع نجلا ماقتساول

 ىتلا ةقيرط ىلع نا رقلا اوعمس نيذلا نلاتبث ول هانعم ليقو عفانملاةرثكو شيعلا
 قزرلاانعسوا ىا # اقدغ ءام مهانبقسال #9 اولسي لو نآ رقلا عاتسا لبق اهيلع اوناك
 عجر مث نا نع ربخلا متو سنالاىلا عجار ريمضلاليقو © هيف مهنتفنل © مهيلع
 ىلع ىنعي ةّسرطلا ىلع ةكم رافك ىنعي اوماقةساول ناو ىلاعت لاقف سنالاٍباطخ ىلا

 اريثكى نعي اًقدغ ءام مهانيقسال نيعيطم نينمؤم اوناكو ىدهلاو نامبالاو قلاةّمرط

 ايندلا ىف مهيلع انعسول اونمآ ول ىنعملاو ينس عبس رطملامهنع عفر ام دعب كلذو

 هلك قزرلاو ريخلانال الثم قدغلاءاملاركذ امناو ادغر اشيعو اريثك ءام مهانطءالو

 ليقو هيف اواو اهف هركش فيك مهربتتل ىا هيف مهتتفنل هلوقو رطملانم هلصا

 اريثكالام مهانيطعال ةلالضلاو رذكلاةشرط ىلع اوتيثىا اوماقتساول ةي الاىنممىف
 لوقلاو مهيذعنف هب اونش ىتح مهل احاردتساؤ مهل ةبوقع هيف مهنتفنل مهيلع انمسولو

 ةياالازاب لوقلاو ىدهلاةشرط ىهو ماللاو فلالاب ةفرعم ةّشرطلانال محا لوالا

 ١ 6# هبر ركذنع ضرعي نمو 9 رطملاب نوعفتني نيذلامه سنالانال ىلوا سنالاىف
0 

 أ
 ا 11 |

000 

 رانلاىف ساحن نم لاَ و ةرككنم سلمالبج ىلع دوعصلا ( ادعص اياذع ) هفلكت (كلسن) ىوزخلا ةريغلا نا



 للاعم اوعدتالف 9 هبةصتخ 5 دجاسلاناو 7 بافس زرع نقلا
 ليقو ءافلا ةدئافىنلا ىهنلل ةلعماللاب ةردقمنالم> نمو هريغاهيف اود_ءئالف © ادحا |

 رهعسملا ليقو ارسم لتسو هيلع ملامتدللا لسنا تاج اهنأل اهلك رش ز الادغال دارللا
 5 ريغأ ىوعسل أ نع 1 دارملا نا ىلع دوج أ عضا ومو دحا_سلاةلق هنال مارطا"

 ىلا ىا # هللا دبع ماق امل هناو ف رسم عج هنا ىلع تادجسسلاو | ةعبسلا هب دادا وأ |[

 2 وهامب راعشالاو هسفن نع همالك عقوم عقاو هناف عضاوتلل دبعلا ظفل رك 8 اماو ْ

 نياك اتم 0 اديل هيلع نونوكي © نإعا داك# 2 ةدسنعلا :1 هوعدب و همايقل ْ

 ا ظ
 ىلات هللا ركذو ةدابعلاو ةالصال تيذب ىتلا عضاوملا ىنني ## هلل دجاللاناو ١
 اوعدت الف #8 ىراصتلاو دوهنلل ىتلا عيبلاو سئانكلاو نيلسملادجام هيف لخْد |

 اوكرششا مهعيبو مهسئانك اولخد اذا ىزاصنلاو دوهيبلاناكةداتق لاق © ادحا هللا
 1 اولخد اذا هلل ةوعدلا اوصلخم نا نينمؤملا لخو نع هللارمأف اهيف هللا |

 هللا ىلص ىنلل ارسم تاع> اهلك ضرالانال اهلك ضرالا عاقب ددحادملاب 3 نقف |

 نب ديعس لاق ىلاءت هللاريغا ضرالا ىلع اودي الف ىنمملا نوكي اذه ىلعف ليسو هيلع |

 نؤأت نحو ةالصلا كعم دهشن نا انل فيكلستو هيلع هللا ىلص ىنل نما تلاق ريح
 5 ىتلا ءاضعالا د>اسملاب دارملانا اضيا هنع ىورو هلل دجاسلاناو تر كنع |

 ءاضعالاهذه نا ىنمملاو .نامدقلاو ناتكرلاو ناديلاو يا ىو ناسنالاهيلع ||

 باطملاذدعنب سايعلانع ( مل هريغل اهلع اودجسلالف هللةقولخم د وجل هيلع مقتولا |
 كارا ةعيس هعم دعم ديعلا د2“ اذا لوش مسوهيلع ع هللا ىلص بالا عمس هلا ه .ءفاىضر || ا

 امهنع فاتر سادع نبا نع «قال ءاضعالابار الا هامدقو هاتيكرو ءافكو ههج دا

 الو ارعش فكتال ناو ءاضعا ةعبس ىلع دعت نإ ملسو هيلع هللاىلص ىبتلاان سما دق |

 لاق ملسو هيلع هللاىل-ص ىنلانا ةياور ىفو نيمدقلاو نيتكرلاو نيديلاو ةيحلا ان ان ْ

 نيتبكرلاو نيديلاو هفنا ىلا هديب راشاو ةهبطلا ىلع ءاضعا ةعبس ىلع دسإ نأ ترما ]|

 1 3 زرغو هضقع هرماش لفك ٠ رعشلاالو نانثلات ففكتالو نيمدتلافآر نطاو

 ١ ىنعي ب © هللادبع ماق | هلاو 9 ل إد و نع هلوق * كلذ نع ىهن دقو ةريفضلاىلعا |

 0 6 كلذو نا رقلا ارش وهللادبعل ىنعل 4 هوعدن 9 ملسو هي هيلع: هللاص |

 مهما بكري ىنعب 6# ادبل هيلع نونوكي 9 نللا ىنمي © اوداك رق ةلخم ع نامبب رِخفلا ||
 لوفد ابا ع سابعا هلاق نأ رقلا عاقسا ىلع اصرح هيلع ماحدزالا نم اضع أ

 هللاىلص ىبنلاباصسا ةعاط نع مهوربخاف مهموق ىلا اوءجر نيذلا نجلانه رفنلا أ
 تديلت ةوعدلاب هللادبع ماق أمل هي لاى :ءم ىف ليقو ةالصااىف هب مهادتقاو 4 سو هز هيلع |

 مرو

 ىلاعت .هلؤق # ةدشالا دادزبال ليقو هيأ ةحارال اياذع ليقو اقاش سابع نبالاق

 مانو هلل ةصلاخ 2

 ءاضعا دحاسملا لقو

 ناديلاوةبحلا هود وسلا

 نامدقلاو نامتكرلاو

 ( هللادبع ماق الل هناو )

 ةالصلا ىلامالسلاهيلعدمت

 اهنا ىلا ىحواو هريدقتو

 هدبعي (هوعدب) هللادبع ماق

 ىب لّقيملو نا رقلا ارو
 نه هنآل هللال وسر وا هللا

 ىلا ىلا ءامسالا ب حا

 ااهنالو لسوهياع هللا ىلص

 ءىج هسفن نع مو هيلع
 عضاوتلاهيضتش ام ىلع هب

 هلل هللادبع ةدابع نال وا

 اونوكيىتحدءتس تسيل
 داك ( اوداك) اد هيلع

 ( ادياهيلع نون وكي )نجلا
 مم اجعل ةدل عمج تاعام

 ءادتفاو هندانع ن ل وأ

 تش ( هلل دحاسملاناو )

 )ع ادحا هللا عم 0 اودعت

 دجحاسملا لاش و دجاسملاف
 ةهجلا لجرلا دحام

 نادسلاو :ناتيكرلاو
 ماق امل هناو ) نالحرلاو
 مالسلا هيلع دمع (ٌللادع

 دبعإ (هوعدب) لخت نطبب
 نونوكاوداك )ةالصلابهبر

 ماللسلا هيلع ادمحو نا رقلا مهبط اعيمج هيلع 90000 اكسر تابوا دلك « اهبل ل



 1 0 0 0 ىنا لق) ىلع نوه دزتو نوتإف هدا نيا اولا ةزمحو

 نال مكعفنا ناو كرسضا نا عييطتسا الندي ادشر الو انغ ىنا ةءارق ليلدب ىنلا رضا, داراوا امن ( ادشرالو)

 " هيلع اص لوقك هتيصع نا دحا هباذع ىنع مفدي نأ (دحا هللانم ىنريجين!ى الق ) هللاوه عفانلاو راضلا
 ' ءاثتسا ( هللا نم اغالب الا ) لم ( ار_كلم هنود نم دجا نلو ) هتيصعنا هللا نم ىنرصنم نف مالسلا

 ' «ناىنا لقودللانم اغالبالاادشرالو -448/]ؤ- ارضمكل 4 نورمشعلاو عساتلاءزيلا» كلما ال ىا كلما النم
 37 ضارتعا فريج

 هسفن نع ةعاطتسالا ىنن

 اغالب ليقو هزحم ناو
 ّنل ىااد_غلم نه لدب

 ناالا ىجمم هنودنم دجا

 ع يارا امةنع غلبا

 نع غلبا نا الا ىنجلال

 كلذ ناف ةءبتاسرا ام هللا

 اذ_ه ءارفلا لاقو ني

 ءانثتساب سلءازحوطرش

 هريدش و أل نم ةلصفنم ناو
 منا ىا اغالب غلبا النا

 ًايتلم هن هناؤود ند دجامل غلبا

 الزا كلوقك ىلريج الو
 هذهىف غالبلا وادوعقفامابق

 غيلتتلا ىنعمب هوجولا
 ىلع فطع ( هالاسرو )

 مكل كلم!ال لبق هناك اغالب
 ىاتالاسرلاو غيلدتلا الا

 لوقافهللا نع غلبا نا الا

 هلوقل امسان اذك هللالاق
 ىتلا هتلاسر غلبان او هيلا
 | ناصقن و ةدايزالب اهب ىلسرا

 هبال غيلبتلل ةلصن تسيل سس

[ 
| 

ْ 

 نجلاو سنالا داكو ا هتءارق نم اوعمسو هتدابع نما وأر ام اجيت هيلع مهماحدزا ن٠

 ةددلكض ع ىلع هضعب دبلتام ىهو ةدبل عمج وهو هسما لاطبال نيعمتجم هيلع نونوكي
 دبال عج ادجسك ادبل ”ىرقو هغل هو ةدنل عمج ماللا مضإ ادد صاعن ا نعو دسالا

 ْ سيلف © ادحا هب كرشا الو ىبر وعدا ١ ها لاقت دوبا عج ريصك نيتمضب ادلو
 لق ةزمحو مصاع آر رو ىتقم ىلع مكفا طا وا مكن بجو نكتمالو عدبب كلذ

 © ادشرالو ارض مكل كلاال ناك بسب ام قفاويل مالسلا يلع ىناالا لع
 ةيئسموأ - ةييسس مماب رخ الانعو همساب اهدحا نع ربع ادشرالو انغ وا اعفن الو

 نم دجال 1 ءوسب ىبدارا نا © دحاهللا نم ىن ريب نل ىنا لق نييثعملاب اراعشا
 هلوقنم ءانثتسا «؟هللا نم اغالبالاوإ# دهللا نم لخدملاهاصاوأهتلمو اذرنم ناداه هنود

 ارهتلم نموا ةعاطتسالا ىف دكؤم ضارتعاامهنيبامو عافتناو داشرا غيلبتلانافكلماال |

 انالب ىلع فمع 4 هتالاسرو © باوجلا ليد هلبق امو اغالب غلبا ال نا هانعمو

 هللاىناف هللارون اًوفطيو هب مهءاح ىذلاق حلا اولطبيل هيلع اورهاظتو نجلاو سنالا

 ةعابملا دبللا لصاو هاداعو هاوان نه ىلع ه 3 ا رهظيو هرون متي نا الا
 0 ةئرقو لسو هيلع هللاىلص ىبنلا ىندي © لاق ف ضعب قوف مهضعب
 يحل ذو ملَسو هس 0 نا كلذو « ىبر اوعدا امنا ©
 00110 لو لع فالس ىلا يل لاقق كريجن نحف هنع عجراف مظع ماب

 نا ىلع رذقا ال ىا # ادثر الو ارض مكل كلما ال ىنا لق ادحا هبكرشا الو ©

 هللاوه ىوغملاو دشرملاو عفانلاو راضلا امئاو ادشر مكللا قوسا الو ارض مكنع عفدا

 ناو # هتيصعنا دحا هنم ىنعن؟ ن نا ىا # دحا هلام ىنربجي نإ ىنا لق © ىلاعت ١

 ضرالاىفالخدم ىل قو هءزرتحا ازرح ليقو هيلا ألا ادم ىا 8 ارم هنود نم دجا

 مالاو راوملا هيفف ىا 6 هتالاسرو هانم افالب الا ف هيف لخدا برسلا لثم
 هللانماغالب آلا ليقو غيابتلا ىني هللاباذعنم ىنريجي ىذلا كلذ ءانعم لبقو ةاجضلاو

 نكل ادشر الو ارض مكل كلءاال هانعم ىلقو هقيفوتو للان وعب كلما ىذلا كلذف

 هللا نم انناك اغالب ىاهللانم ةءارب ىفن» ةلزنئىه امنا هنع غلب لاش (غلبا)
 مكل كلماالوا ) كم لهدال دمهاي ( لق ادحا ه,ككرشاالو) هيلا قلخلاوعداو ) ىو دنعأ ( وعدا امنا لق 0

 قريجم نل ىنا ) دمخاي مهل ( لق ) ىدهلاو عفنلا ر>الؤ(ادشر الو ) باذعلاو نالذخلاو رضلا عفد ) ارض

 ضرالاىف ابرمءو ألم ( ادمتلم ) هللاباذع نم ( هنودنمدجا نا و) هتيصع نا (دحا) هللاباذعنم( هللانم

 غيلبتلاالا ىنيجتي ال لو ( هتالاسرو هللانم اغالب الا )



 'ىرقو © مناهج ران هلناذ © هبف مالكلاذا دنحوتلاب مالا « هود هللا صعب | ١

 © نودعوبام اوأر اذاىتح 9 ىنعلل هم # ادبا اهيف نيدلاخ ف نا هاغ ىلعناف |
 ناثلا ىنملاب اديل هلع نونوكي هلوقل ةبافلاو ةرخ آلاف وا ردي ةمقوك الاف 0

 نم نراتسف ل يراسل دال لالا هيلع لد فوذحل وا
 بيرقا # ىردا ام © ىردا نا لق # مهما وها © اددع لقاو ارصان فعضا |
 ىتح نوكرسشملا عمم امل هناك اهتدم لوطت ةباغ © ادما ىبر هل لمجي ما نودعولاجلا ا

 ال نكلو ةلاحم ال نئاك هنا لق ليقف اراكنا نوكي ىتماولاق نودعوبام اوأر اذا ||
 هبيغ ىلع 8 علطي الف © رهظي الف 8 بيغلالاعوه © بيغلاملاع 8 هتةوام ىردا
 نوكي ىتح هضعب معأ # ىضترانمالا # هلع هب صوصخلا بيغلا ىلع ىا # ادحا

 هللا صعب نمو 8 تكلمامالا كلماال لس رم لنا امئاف لجو نع هللانع اغالب غلبا
 اوأر اذا ىتح ادبا اهيف نيدلاخ منهج ران هلناف # نمؤي ملو ىني ©« هلوسرو ||
 ناو دل دنع ىا 6# نوزعيسف 9 ةءايقلاموب باذعلا ىني « نودعويام || 0١

 قيال لق # :نونمؤلا ما مها # اددع لقاو ارصان قفحشا |

 لجتو نع هللاالا هملعيال بيغ باذعلاّتقو ملعزا ىنعملاو امتدم لوطت ةياقو الجاىا

 ىلع ف علطي الف ىا * رهظي الف 9 دابعلانع باغام ملع وه ىا # بيغلالاء ف ١
 لاقف ىنثتسا مث سانلانم ىا © ادحا ف هب درفناو هلعي ىذلابيغلا ىا « هبيغ | '

 هرهظيف هتورنو هنلاسرل هيفطصي نمالا ىني © لوسر نم ىغتران. الا 9 ىلاعت
 كلذ نوكيف تابيقملا نم هب ريخم امب هتون ىلع لدتسي ىتح بيغلانم ءاّشيام ىلع |

 نذلا نال تاماركلا لاطبا اذهىفو ىرشخزلالاق هتورن ىلع ةلاد ةباو هلةزجمس

 لسرلاهللاصخدقو لسرب اوسلف نيضتص ءايلوا اوناك ناو تاماركلا مهلا فاضت

 ىلعهعلطي هناف لسرلانم راتخانمالا ( لوسرنم ىضترانهالا ادحا هببغ

 صيصخ هءاوحو تامازكلالاطبا ىلع هب لدعساو نأ ناب 0 لوسرن و ةروم هل 7

 | # ادما ىبر هللمجن ما# ةنايقلاموب لقو اذملا ىنمي © نودغوتام سيرك[ |.

 امهءاككا نال ميجتلاو ةناهكلالاطبا اضيا هيفو بيغلاىلع عالطالاب نيضترملانيب نم | '
 | تتسم هطول + دع ح21 ع دعم -. للا وتلا هج الع نه ه4 عن خوال : دسم دعنا فحصل مص م معو هيوم تصمم

 نيدلاخ متهجرات هلناف ) ةلاسرلا يلين را ىلع رك د هنال لوسرلا لب لاا كانو (هلوسرو هللا صعي هو(

 لبق هناك لاخلا هيلع تلد فوذمجب قلعتي ( ىتح ) ءانعمو نم لفال'ن.دلاخ ىف عججو هل هلوق ىف دحو (ادبا ايف
 0 نم. باذملا لولح دنع ( نولعيسف ) باّدملا نم (نودعوباماوأر اذا) ىت>هيلع مهام ىلع نولازيال

 هؤايبنا و هتكئالمو هللا هرصْم نمؤملا و ذئموب هلرصانال رفاكلا ىا نونمؤملا ما مها ( اددعلقاو ارصان

 هل لمجم ما ) باذعلا نم ؛ نطاةدوس ١ ( نود_ءونام 4 مالو زؤح 21 ىرداام (ىرداَنا لق

ىنع اويل سو هيلع هللاىلس هلوقك نع هتلص ناق هتفص لانو | ا
 ىزاج ءايلاخفبو ( ىبر | نمو ف واو 

 ةباف (ادما ) ورمعوباو

 نوبذعت مكن ىنءإ ةديعإ
 وها ىرداال نكلوامطق أ

 (بيغلا ملاع) لج ومما لاح

 ملعوه ىا ادتم ريخوه

 الف ( رهظب الف ) بنغلا

 (ادحا هسيغ ىلع ) علطي

 ىضترانم الا ) هقاخ نم

 الوسر الا ( لوسر ند

 ضعب ماعل ءاضئرا دق

 هراسبخا نوكيل بيغلا
 هناف هلوزوممه بنفلا نع

 ءاسشام هسغ ىلع هعلطإ

 ىفغترانلنايب لوسرنهو
 ئشب ريخا اذا ىلولاو

 هيلع مزاح ريغ وهف رهظف

 ىلع ءان ربخا هنكلو

 ىلع ةسارفلاب وا هايؤر

 ىهف ىلولل ةمارك لكنا

 نمو ) هتالاسرو هللا نعإ
 ديحوتلاىف ( هللا صعب

 ملقا( هلوسرو )
 ةرذ الا ىف ( هل نافذ )

 د اي مه رظنا لوَش ) ىتح ادبا ) اهئم نوح رحالو نوتوعال رانلاف نيوقم ( اهف نيدلاخ مهج ران ) 1 ١

 لقاو ) اعنام 6 ارمصان:فءضانم ) مهلهللانم ديعو اذهو ( نولعيسف ) باذعلا ع نم ( نودغوي ام اوأر اذا ) ىتَخ

 (نودعءوتام بيرقا ) ىرداام ( ىردا نا ) باذ_علاب اولعت نيح در اي مهل ( لق ) اناوعا ( اددع

 ىلع ) علطي الف ( رهظي الف ) كلذ ملعب باذعلا لوزنب (بيغلاملط ) الا (ادما ىبر هل لمجي مأ ) باذعلا نم



 ركذو لوسرلل ةزجمم
 مهضعل لاق تاليوأتلا ىف

 بيذكتقلالد ةيالاءذهىف

 ناف كلذك سيلو ةمهلا

 هريخ قدصي نم مهف
 نوفرعي ةبيطتملا كلذكو

 فرهال اذو ت0

 اوفقو مهناب ملعف لمأتلاب
 لوسر ةهج نم هلع ىلع

 هلع قبو هرثا عطقنا

 ( كلسي هناف ) قلخلا ىف

 ( هيدي نيب نم ) لخدبب
 هفلخ نمو)لوسرلا ىدب
 8 نم ةطظفح ( ادصر

 نم هنوظفحي ةكئالملا

 مهطيلاختو مهسواسو نم

 ىجولا غلب ىتح

 | ( كلسي هناف ) بيغلا ضعن

 ( هيدي نيب نم ) لعجم
 لو_سرلا ىديإ نيب نم
 ( ادصر هفاخ نمو )

 [هنوظفح ةكئالملا نماسرح

 نيطاي_شلاو نما نم
 اوعمتسيال ىكل سنالاو

 مالسلاه يلع ليربج ةءارق

 1 م مر .٠ 1 نورشعلا ورمساتلاءزجلا )

 | امئا تاي ىلع ٠ ءالوألا تاماركو ةطساو ريغ 1 0 راهظالاو كلملا لوسرلا

 اقل ولا ءانلالا طسوتب ةرخ آلا لاوحاىلع انعالطاك ةكئالملا نم ايقلت نوكت
 ارح © ادصر ةفلخ ع نمو # ىضارملا ىقذب نان نم 0 هيدي نيب نم

 نا ىلع لبلد اذهىفو ىدحاولالاق طخلاىف هلخداو ءاضترالا نم 'ىث دعنا

 نا رقلاىفامب رفك دقف كلذ وو توموا ةايح نم نوكيام ىلع هلدن عوج نأ ىدا

 || قفاوو لازتعالايف ههذم ةدعاق ىلع ا ءايلوالا تامارك ركنأف ىرسشخزلا امأف

 1 ةسنو نيدلازخت مامالا لاق ميفنتلاو ةناهكلا _ لاطبا ىف نيرسفملانم هريغو ىدحاولا
 ١ اهلمح نا ىنديفم وجل ماكحا نم عنملا ىلع ةلادةي الال مج ناف ةدحاو نيتروسلاىلا ةيآلا
 | ىذلاو كلذنه ؟ىثىلع اهف ةلالدال هب , الانا ىدتعولاق تاما ركلانم عنملا ىلع ةلاد

 هاضتقميلمعلاف ىنكيف مومع ةغيص هيف سيل ادجا هبيغىلع رهظيالف ةلوقنا هيلع لدن

 | ةناقلا عزو: تقو ىلع هلع هيويغنه دحاو بيغ ىلع هقلذ ىلاعت هللارهظي النا

 | ىلع ةلالد ةء الاف قسالف دحال بيقلا اذه رهظبال ىلاعت هنا ةب ؛ الان دارمان وكف
 | لسرلاريغتابيغلا ن» 'ئشىلع هللاعلطينا زوج هنامث دحالب وغلا نم ايش نهظيال ها

 تايثا ةئسلا لها بهذمنا ىتش ىذلاو هلوق ةحس ىلع لديامركذو مهريغو ةنيكبلاك
 | ضع عوقو ُهنانلوا ضعل هللا مهلل نا زوج هناو ةلثتءملل افالخ ءايلوالا تامارك

 | ىورامكلذ ةع ىلعلديو كلذولع مايا هللاعالطانموهو هءريخف ليقتسملا ف عئاقولا
 | ناكن مث ناكدقل ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع هللاىضر ةريره ىنا نع
 | . هاف دحا ىتماىف نكي ناو ءايبنا اونوكينا ريغنم نوثدحم سان مثالانم مكلبق
 | ةثئاعنع ماسمللو نومهلم نوثدحم ريسفت بهو نبا لاق ىراذعلا هج رخاباطخلانبا

 | مكلبقمالاف نوكي ناكدق لوي ناك هنا ملسو هيلع هللاىلص ىلا نع اهنع هللاوضر |
 | تامارك تابثا اذه ىنف مهنم باطلا نب سمع ناف دحا مهنم ىتماىف نكيناف نوند#

 ملسو هيلع هللاىل_س ىنلاةزمم تزيمت امل ىلولل ةءاركلا تزاجول لاّقبالو ءايلوالا

 ىلا ةزجم* نيب قرفلالوقنف هريغنه لوسرلاةفرعم ىلا قيرطلادسنالو اهريغنع

 زوجالو ىدختلاب نورقم ةضراعملامدع عم ةداعلل قراخ صا: رجلا نا ىلولا ةماركو

 قرفلانابف هتعاسنم رفكل ىلولا هامدا ولذا ىدحتلاعم ةداعلاقرخ ىعدينا ىلولل |
 اذهو ءاوعد ريغ نم ةداعلل قراخىما ىلولا لدي ىلع رهظي دقو ةماركلاو ةز#لا نيب

 هلعباتم لوسرالدقتمموهنم دب ىلع رهظتامنا ةماركلانالىنلا وبنت وبث ىلع لدياضيإا

1 
| 

 ا
0 

 ظ

 دقو لوسرالعستمب سيلفنهاكلا اماو هعباتم ديىلعقراذارهظ امل اقحهتورن نكت ملولف |
 رفكد قف بيغ ىلع اءالطا مهنمىعدانف ملسو هيلعهللا لص ىنلا ثعبمب ةناهكلا باب دسنا
 نمو هيدي نيب نم كلسي هناف 9 ىلاعت هل وقو# ملعا ىلاعت هللا ومجملاهكح كلذكونآ ر لا هيءاحامب
 ا دص را تاهيل عيمج ىلع لادضعبلا رك ذوهفلخ نمو لوسرلا ىدب نيب نمىا كفل
  نةدنوطنحمو ةكئالملا نم ١ قرتس نا ناط غلا نه هنوظفح ةكالملا نم ةلظفدح ىا
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 كلذ هلهاملعيل ىا مهيلا :لسرااىلاناصقنالو ةدايزالب ةلماك( مهيد تالاسر ) لسرلاىا (اوغابا دق نا ) تيا( رعيل) ٠

 لمرلاورطقلا نم ( اددع 0

 ١
8 

 نم ةسورحع ىهاك © مهبر ثالاسر © ادوجوم ىب هلع قلمتيل ىنمب ءاينالا غلا |
 همالكو هيح ونه لس رلا

 هاصحا 1 ردم وأ 9

 ىو ةيكم ماسو هيلع ] ىازلاف ءاتلامغداف اهب ففلت اذا هبايثب كمزت نم لمزتملا هلصا <« لمزملااهبااي ١

 (ميحرلا نمحرلا هللا مس 21 كلم روسىف ناط.ش هءاج اذاف هنع ناطيشلانودرطيو هنوسرحي ةكئالملانم ادصر ||

 للانع « اوغملا دق نا ) | "ى هيلع ىفخي الف لسرلادنع ام هللاملع ىا #؟مهيدلاب طاحأو إف باوثلاهيف بجويف |

 مهبر تالاسر ةكئالملا .

 كالاصرلسرلا .تاوثلا ! : 8
 رولسرلا ىنعي وغاب هل_صاو ملسو هيلع هّللاىلس ىنلل باطخ اذه # لمزملااهيااي ف لجو نع هلوق ] ا

 اهتايا ةيندم اهنافاليلق مهاهمو ةمعالا ىلوانيبذكملاو ىرذو هلوقريغ ةيكم ىهو لمزملااهبفركذيىتلاةر وسلانمو#

 اوغللا يف عمجو ند ظفلل هيدي نيب نهىف ريوضلا دحو دجوب هلا هدو>و ليقكلذ رع ناك مك هدو> و لاح ادوجوم ١

 ' : ىنلا متل ىا «# اوغلبا دق نا ملعيل » مهطيلاخكتو نيطايسملا فاطتخا نم هنوسرحم
 رحياديز و راجمالاق دوو |

 ىتح # اددع 'ىث لك ىصحاو 9 لسرلادنع امب © مهيدل ا طاحاو ريبغتلا
 لك ملعوىا لاح اددعو ا

 ذوربثعوا ةريثع مد اهباو مكَم ل نزأاو
 ملعا هللاو « نورشعو ةرشع عسل اهياو 2 لهزماةروس ٍ

 ىرمإ يأ ةريثع عت أ ىلاعت قلنا ليقو لوسرلا لبق هب اوربت ةئهكلاهلا ءوقليف ىحولا اوممسينا نملا ||

 لمتلاىا «لزللاالا أ لمي ا «6رامزإل كبر لوسر اذه هلاواق كلم ءاجناومرذحاف ناطيشدنب هوو
 ءاثلا مادإب اهب ففلت ىا || ءانعمليقو مهنع عفدو مهظفح دق هللاناو مهر تالاسر اوغلباذق هلبق لسرلانا دم |

 تالاسر ) لسرلا ىنعي قلخام فىعو قلذام ىصحا سابع نبالاق اددع ئثلكىصحاو و مهرومانم 1

 مالسلا لعدم لسرلا |: | ب موقت كنا لي كبد نا ىهو ةياريغ ليقو نولوقيام ىلع ربصاو 0 5 َ

 ىل رم لاشو هللا نع #« افرح نوثالثو ةينامثو

 طاحاو) العن البق مهبر م1

 نا نع هدائسابو ( ميجرلا نمح رلاةللا مس )2 نونالثو نامثو ةئاماماهفورحو نونامثو سمح وناتاماهتاكوت ريشع عن

 'ئث لكى صحاو ) ماعلا 2 لمزملا ةروس) نم لسرلاد نع اب ا وح ( ميدل ا) هللا ( طاحاو ) هانعمل

 دق نا ىلاعت هللارعيل وا ىجولاب نولزانلا ةكئالملاو ليربج غلا دق نا هيلا ىحوملا ا
 دنع امي طيحبال فيكف ع 1 5

 ددعب هل ناك نط اةروس ارق نم مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلانع * لمرلاو رطقلا || '
 اروصخحم ادودعم ئش : : |

 2(لس لبا: روس# م24 ميحرلا نمرلا هللا مس اج ١

 # ىعاش ةرشع نامثو هفلخ نمو هيدي نيب نم هقاث عبق مريخ كلم ةروصىف سلبا هانا الوسر تس اَذَأ نت 0

 هبايث ىف لمزت ىذلاوهو ١ ملعيل هانم ليقوهر تالاسر هيلاغلب دق ليريج ناىا «ناؤ# ملسوهيلعهللاىلص دم |

 مالسلاةيلع دمع ( عيل ) || ادوجوم !ىهاظ كلذ هللاماعيف 45 مهبر تالاسر اوغلبا دق 9 لسرلا نا هللا لعي

 0 هباتك رارساو هدارمب ملعا ىلاعتو هناحس هللاو لدزخلاولذلا ليقاثم ىتح *ىش هتش مل ||
 مهظفحم اذكه (مهبر || ” : : : -

 ممن اوةللادق نأ هريغو كا ا 1 2 : 0 0

 1 وو « ةئامتامثو ةلك نونامثو سو ناّنامو ةنا نورشع ىهو ةءاالا » 1

 دق نا سنالاو نيلا م مد[ ميحرلا نمجرلا هللا مس هج

 هبايثي لمزملا لاحي مع مك مهددعب ملع لابو ءاصحا ( اددع ئثلك ىصحاو ) ةكئالملام مهدنع امب ( مهيدلامب ٠

 ةالصلل اهسبليل هاب كمزتدق ملسو هيلع هللا ىلص ىنثلا هب ىعي لمزتملا ( لمزملااهما اي ) ىلاعت هلوق ىف سابع



 هللا لص ىنلاناكوىازلا ف

 ليللاب امان ملسو هيلع
 مايقلابسماف هباينىفالمزتم
 ليللا م ) هلوش ةالسصلل

 نملدب ( هفصن اليلق الا

 ءانتساالملق الاو ليالا نم

 هريدَهس هفصن هلوق نم

 الايلق الا ليللا فصن من
 صقاوا) ليالا فصأ نم

 مهن فصنلا نم (هنم

 ةزمحو مصاع ريسغ واولا

 كلثلا ىلا ( الق )
 فصللا ىلع ( هيلعدزوا )

 ريبختلا دارملاو نيثلثلا ىلا

 موغنا نيب نسما نيب
 ىلع ليلا فصن نم لقا
 دحا راتحنا نيبو تبلا

 لاقمن ةالصلاب ( ليللا ١
 لاقف نيب م ( اليلقالا )

 فصن ّق ىا ( هفصن )

 صقتناوا ) ةالصال لبللا

 ( هيلع دزوا ) ثلثلاىلا

 أ

! 
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 ا هسفن لمز وا هريغ هلمز ىذلا ىا اهترودكمو ميلاةحوتفم لمزملابو هب رق دقو
 ]| هشهد امم ادعت سموا اان ناك هناف هيلع ناك امل انرس لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا هب ىمس

 ىلصي ناك مالسلاوةالصلاهيلعهنا ىورذا هل انبسحتو ار ةفيطقىف المزم ىحولا هدب نم |
 | لمزتلاب هلقاثت

 أ! || لمحت ىذلاىا لما لمحت اذا لمزلا لمزت نءوا ليالا مايقف دعب نر مل هال

 ىف هل اهبشتوا تازةاهنءهللاىذرّرةشئاع ىلع شورفم طرمةبقبس اففلتم

 اهحتثو مياامضب ”ىرقو هيف اهيلع موادوا ةالصلاىلا ف ىا * ليللا قت © ةوبنلاءامعا
 ءانئتسالا «ت هيلع دز وا اليلق هنم صقناوا هفصن اليلق الا 88 فيفختلاوا عابتالل

 يتلا مايق نيب ريبختلاو لكلاىلا ةبسنلاب هتلقو اليلق نم لدب هفصنو لالا نم
 ةنماءانتستالاو ليللا نم لدب هفصن وا ثلثلاك هنع صقانلاو نشئلثلاك هيلع ديازلاو

 هنم لقالانيبو هنب ريل نوكف كلئثلاك فدتلانم لقالل هيلعو هنمىف ريمضلاو

 ملسو هياعهللا ىلص ىنلا ناك نورسفملالاق ففلتى ا هبامثىف لمزت ىذلاوهو لمزتملا

 هب سأأ ىتح ىنولمز ىنولمز لوي ناكف هنم اًقرف ليربج ءاحام لوا هنايئىف لمزتي
 هانعم ليقو لمزملا ايا اي ليربج هادانق هبايأ سيل دقو تيبلانم اموي جرخ لبقو
 اعاو مظع صا هناف هلمحاو هب مقف مالا اذه تامز ىنعملاو اهلماح ىا ةوبنلا لمزتم

 لوسرلاو ىنلاب بطوذ مث هئد.مو مالا ل واىف ناك هنال لوسرلاو ىننلاب بطاخمي مل
 لمزلااعااي ىدوتف هبوثىف لمزتم وهو ماث دق ماسو هيلع هللا لص ناكلبقو كلذ دعب

 ةيدوبعلاو . ةالصلاب لغتشاو لالا هذه رجهاو ةداسعلاو ةالصال ىا * لبالا مق

 مان اليلق الا ىلبلا لص ىا 6# البلق الا ف مالسالا ءادتباف ةضيرف ىلللا مايق ناكو
 صقتاوأ 9 لبالا فصن ,ٌّمىا © هفصن ف ىلاءتلاقف مايقلاردق نيب مث ثائلاوهو هيف
 هذه نيب هريخ نيثلثلا ىلا فصنلا ىلعىا هيلع دزوأ 8 ثلثلاىلا ىا # اليلق هنم
 لجرلان اكو ريداقملاهذه ىلع نوموّش هاكاو ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا ناكف لزانملا

 بص! ىتح هلك ليللا موق ناكف هاثاث ىتموا هفصن ىتموا ليللا ثلث ىتم ىردبال مهنم
 هللامهحر ف مهمادقا تذفتا ىتح مهلع كلذ دتشاو بجاولا ردقلا ظفحيال نا ةفاخم
 ةروس نا رقلاىف سيل لبق هنم رسدتام اًؤرفاف هلوقب مهنع اهخنو مهنع ففخو

 ليقو ةنساهرذا لوزنو اهلوا لوز' نيب ناكو ةروسلاءذهالا اهلوا اهرخآ خس

 سم |تاواصلاب ةمالاقحىف كلذ دعب خسن مث اضرف ليللامايق ناكو !رهش رشع ةتس

 كل ةلفان هب دج ليللا نمو ىلاعت هلوقب سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع هتضيرف تنبثو
 قلخ نع ىنينا نينمؤملاما اي تلقذ ةشئاعىلا تقلطنا لاق ماشه نب دعس نع ( م )

 قلخ ناف تلاق ىلب تلق نآرقلا رقت تسلأ تلاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر
 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر مايقف تلق نا رقلا ناك مثسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 هذه لواىف مايقلاضّرتفا هللاناف تلاقىلب تلق لمزملا رقت تسلا تلاق نينمؤملاما اي

|| 

 | مهمادقا تفتلا ىح الوح هناصاو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ماقف ةروسلا

 (كسما وز

1 

 ا

1 

١ 

 جا ا ا

3 
3 

1 



 « لمزلاةروس) ظ

 تبلا ىلع هنم لقا مو نا نيب ريضلاو فصلوا فستانا 0 مل كا(
 ماع هناف ىلاللا دادعا نم ءانئتسالاوا رثك الاو لقالا نه نيرمالا دحا رات ناو أ ْ

 # التزت نآ رتل كرو و هيلع ] نلاو اهنم صقانلاو فضتلا مانيق ل رييضاو |
 لتر رغ مهلوق نم اهدع نم عماسلا نكم ثيح فورح نيسو ةدؤُت ىلع هأرقا ]|

 ةرو_لاءذه رخا ىف فيفضلالزنا مث ,اىسلاىف ارهش رسشع ىن'ا اهتئاخ هللا كسماو

 لاق # الّيترت نآ رقلالترو 9 ىلاعت هلوقو * ةضيرذ دعب اعوطت ليللامايق راصف

 لبقو اسمحو اميراو تايآ ثالث كتنره ىلع هأرقا اضيا هنعو انايب ةثبب سابع نبا |
 هرثا افرح افرح ةءارقلانيببتو ماهفالاو لهقلاو لسرتلاو فقوتلاوه ليتزتلا

 هنم 'ىراقلل دبال هناو هه صالاىف ك1 الثرتو قيقحتلاو عايشالاو دملاب ضعب رثا ىف ||

 باقلاروضح نه ىلصملا نكمت.ىتح نآ رقلا ليترتب هعبتأ للا مايقب عاام. ىلامت للا نالبقو
 هبلقعرمشتسن ىلا ارك ىلا ل وص ولادنمق اهتاعمو تاي الاقئاقتجىف كفلاو ل
 'ركةدنعو فوخلاو ءاحرلا لصحب ديعولاو دعوا ركذ دنعو هلالجو زوكذملا ةمظع

 ةءارقلا ف عارسالاو ةفرعملارونب كلذدنعبلقلا ريثتسيفرابتعالا لص لاثمالاو صصقلا

 ةءارقلادنع باقلاروض> وه امثا للّئرتلا نم دوصةملانا كلذ, رهظف كلذ ايف لصحلال

 ” لصف
 ملمسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ةءارق تناك فيك سنا لكس لاق ةدانق نع (خ))

 ميحرلاب ديو نهر لاب ديو هللا مس دع ميح رلا نّمحرلا هللا مس ق مث ادم تناكلاف

 هللا ىلص هللال وسر ةءا رق نع كلام ن ىلعي ايس دقو 0 هللاىضر ةلسما ْنَع ١#

 ةرسفم ةءارق تعنت ىه اذاف هتءارق تن مث هتالصو مكلام تلاقف هتالصو ملسو هيلع ْ
 لسو هيلع هللاىلص هللالو_سر ناك تلاق ىذمرتالو » قاسنلاهجرخا افرح افرح

 لو ناكو فن مث ميح رلانمحر لاف مث نيملاعابر هلل دما لوب هتءارق عطش

 مسودهياع هللا ىلص هللالوسر ةءارق تلاق دواد ١ ةءاورؤو فش مث نيدلاموي كلام

 هنءارق 0 نيدلاموي كلام ميحرلانمحرلا نيملاعلا بر هلل دبا ميحرلا نمحرلاهللا مس

 حق مور .لسو هيلع هللا ىلص ذل تيار لاق .لفقم نأ لاذع نع ( قل ةنآ هب

 هل ى اقع لئاز نا نع ) هتءارق ىف عجرف تفلاةروس ارقد هتقان ىلع ةكم

 اذ_ه هللادبع لاق ةمكر ىف لصفملا ارقال ىنا لاق دوعسه نبا ىلا لجر ءاح لاق
 “رف باقلا ىف عقو اذا نكلو مهتارت زواجمال نا رقلا نؤؤرَش اءاوقازا رعشلااذهك

 هللا ىلص هللا لوسر ناك ىتلا رئاظنلا فمعالىنا دوجلاو عوكرلا ةالصلا لضفانا عفن

 نم ةروس نررشع ركذف ةياور ىفو ةمكر لك ىف نيتدوس نهنيب نري ممسو هيلع ْ
 زواجال هلوقو ايف ةلجملاو ةءارقلا ةغرس انه هب دارملاو عطقلا ةعرس ذهلا لصفملا |

 توصلاجرخم دنعو قتاعلاو رحتلاةرغث نيب ىذلامظءلا ىهو ةوقرت عمح قارتلا مهقارت
 هللا ىلص ىلا ماق تلاق اهنع هللاىضر ةشئاع * لثملاو هيشلاوهو ريظن ظن عمج راظنلاو

 ناصقتلا امو نيرمالا
 هيلع ةدايزلاو فصنلا نم

 الدب هفصن تاعج ناو

 نيب اريخم ناك اليلق نم
 فض مايقنيب ءايشا ةثالث

 صقانلامايق نيب و امان ليلا

 هيلع دئازلامايق نيبو هنم

 ةلقلافصالا ف صو امءاو

 الاو لكلا ىلا ةيسنلاب

 ليلقلا ظفل قالطاف
 فصنلا ن ودام ىلع قاطنم

 3 رقأ اذا انف اذتلهلاو
 مهرد فلا هلع نالفل

 رثكأ همزلي هنا اليلق الا

 لترو) فالالا فصن نم

 نم لدفو نيب (نا نقلا
 فما "ىلإ + لئرلل ارعتلا
 لتر مالكو ناتدسالا

 رغل و لد م ىا كرت ا

 ىوتسم ناك اذااضيا لتر

 هدؤت ىلع أرقاوا ناينبلا

 ظفحو فورا نيبنب
 تاكرلا عابشاو فوقولا

 قدك كو ( الر (

 دبال هناو هب سعالا باج
 'ىراقلل هزم

 نيثلثلا ىلا ف_صنلا ىلع

 لاق مث ليالاماقىف ءريخ

 ( اليثرت نآ رقلالتدو )
 كلسر ىلع نآ رقلا أرقا

 راقوو ةدؤلو كتنيهو

 اثالثو نيتبا ر ةبآ أرق

 ا وح كنك م



 لزننس ( كيلعىتلنسان)
 ىا ( الش الوق ) كيلع

 صاوالانمهيفامل نا رقلا

 فيلاكت يتلا ىهاولاو

 نيفلكملا ىلع .ةليقث ةفاش

 مالكا نيقفانملا ىلعاليقاوا
 سيل .ناحرو نزو هل

 فيقألا فاسفسلاب
 لوتس( كيلغ ىنلتسات1))
 الوق ) ليربج كيلع
 ديدش مالكب ( الليف

 د_ءولاو ىهنلاو يضالاب

 مارطاولالحلاو ديعولاو
 اليقث لاقبو اهظع لابو
 لانش“ هفلاخب نم لع
 ىليالا ةالسصب اليقث

 ليقثوا ءانعم ةثاتمو ةظفل ةناّررل نيصر وا سفنلل فلاخم عبطلل داضم قاش هنا ىلع |

 مصفيف دربلاديدشلا مويلاىف ىحولاولع لزتب هتبار قلو ةشئاع تلاق لوّش ام ىعأف ا

 سرج اةلصاصلثم هلوق «ههجو ديرتوهينبع ضمتو هيفىف كلذ انفع سرا لزن

 < مك 3-1 م 5 ووعساتلا» دددشل

 ناكذا ا و 1 ىلاعت ا 2 رلا ىلع يس ع ىلع لبق ا

 .لديو دجمتلاب فيلكتلاهءاع لهي ضارتءا ةلمخجا هتمأآ اهلمحيو اهلمححي نا هيلع

 0 داذو ةزحم رذفإا نع قاسنللو ىذمرتلاهحرذا 3 رقلا نه ناب ملسو هب هيلع

 0-1 لهس نع * ميكحلا زيزعلا تنا كناف مهل رفغت ناو كدابع مهناف مهبذعت نا
 "هللا باتك لل دبا لاقف رقت نحنو محو هيلع هللاىلص هللا لور انيلع جرذ لاق

 هارش نا لبق نا رقلا اًؤرقا دوسالا مكفو ضِرالا مكيفو رمحالا 5 متلاو

 هريغ داز دواد ونا هحرخا هداج الو هتءارقل لش مهسسلاماقي امك هنوميقب ماوقا

 'هللالو بسر اندلع جرخ لاق هنع هللا ىضر راح نع # موهقارت زواسحنال ةياور ىف

 نسح لكف اًورقا لاقف ىمجملاو ىبرعلا انيفو نأ رقلارقن نحنو مشو هيلع للاى
 نع # دوادوبا هجرخا هنولجأتي الو هنولجمت حدقلاماه اك هنوميش ماوقا ءىجحسو

 اوكرحو هما دنع اوفق رهشااذه هوذهت الو لقدلا رثن هورثنتال لاق دوعسم نا

 ةلوق كيلع قاتسانا  ىلاعت هلوق * ةرولارخآ كدحا مهنكيآلو بولقلاهب
 ةلللا 215 والح امظع املك ىتن “للا لبقو اديدش نءابع نا. لاق © الق
 كفن ريصق ىتملاو ليقت وهف رادقمو رط> هل "ىث لكو نيملاعلابر مالك هنال

 صماوالانم هبف امل اليقث ءاعس ليقو قاشلا ليقثلا مظعلا لوقلا اذه لويقل ةدعتسم
 ديعولاو دعولانم هيف امل الق ليقو سفنالا ىلع ةفلكو ةقشثم هيف ناف ىهاوألاو

 نيسوهنال نيقفاثملا ىلع اليقث لبقو ماكحالاو ضئارفااو دودحلاو مارحلاو لالخلاو
 ٍباوثلاب ناريملاىف ليقث ةوالتلاب ناسالاىلع فيفخ وه ليقو مهقافن رهظيو مهبويع
 ىلاعتو كرات انير مالكهنال فاسفسلاالو فيفخلاب سبل ىا اليقث لبقو ةمايقلاموب
 اذ_هو نيصر مالك اذه لوقت امك هعفنو هناو هتك ىف نيبم لوق هنا ءانعم لبقو

 هيف امل البق هاعس لقو نايبلاو ةمكحطا قداس هنا تلعو هدجسااذا نزو هل لوق

 هيلع هللاىبص هنا كلذو ىجولاىف البق ليقو خوسنملاو غسانلاو هباشتملاو مكحلا نم
 للا ىضر ةشئاع نع <« ق) ةقشم هل دحم ىحولاو نا رقلا هيلع لزن اذا ناك ملسو
 ّقالوسراب لاقف لسو هيلع هللاىس هللالوسز لأس ماشه نب ثرحلا نا اهنع ىلاعت
 سرا ةاصاص لم ىف ىنينأي انابحا سو هيلعهللا ىلس هال وسر لاقف حولا كيتي, فيك
 ىنملكف الحر كلملا ىللثمع انايحاو لاق تيعو دقو ص مصفف ىلع هلع ادهو

 ىلص هللال وسر ناك لاق تماصلا نب ةدامع نع 2 اقع دصفتيل هج ناو هنع

 اذا ناك ةياور ىفو ههجو هل ديرتو كإذل برك ىجولاه لع لزت اذا مثسو هيلع هللا

 «ةلصلصلا)

 70 و



 4 لمزلا رود همه زق

 وا نازيملا ىف ليقث وا رظنال ديرو رسلل ةيفصت ديزم ىلا هراقتفال هيف لمأتلاىلع |[
 هيلعلزنيمالسلاهيلع هتيأر اهنع هللاىضر ةشئاعلوقل هيقلت ل يقث واراجنلاو رافكلا ىلع
 ىلعو اقع ضفريل ملسو هيلعهللا بصهنيبج ناوهنعمصفيف دربلا ديدشلا مويلاىف ىجولا

 نآق تقناتنتم ليلعتلا هجوالا هذه لغ لاو ردصلا ةغص نوك ناد
 نم أشنت ىتلاسفنلانا  ليالا ةئشان نا ف هلقث لاعت هبام سفنلل دمي دجمتلا
 0 لاقماقو ضهناذا هناكم نمأشن نمةدابعلا ىلا اهمجضم

 دحامتلات اقسم اهنما نقلا ىلا ه1 ىر نوح ل
 ليللا تاعاسوا هب ثدحت ىا ليللاب أشنت ىتلاةداعلاوا هل ةئشانلان ىلع ليللامايقوا
 دشاىه © تأدتبا اذا تأشن نم لوالا اهتاعاسوا ىرخا دعب ةدحاو ثدحتاهنال
 ناسللا بلقلا ةأطومىا ءاطوصاعنباو ورمعوبا ًارقومدق تايث واةفلك ىا## أطو
 تيئاواالاقم دشاو القموقاوؤإلصالخالاو عوضا نم دإربامل ةقفاوموااهيف وا اهل

 هلوق* هوحنو سرجلاك ةبلصلا ءايسشالانم سبايلا بلصلاديدلا توصلاةلصلصلا
 دصفتيل اهلوقو *تظفح ىالاق ام تيعودقو ىقراشو ىنع لصفنس ىا مصفيف

 ناولالاىف ةديرلاهيجو ديرت هلوق * دصافلا نم مدلا ىر اك هقرع ىرخم ىا اقرع
 هنم ةعاسس لكو اهلك هتاعاس ىا #8 ليللاةئشان نا 9 ىلاعت هلوقو © داوس عم ةربغ

 اهنع رييزلانناو سابع نا تلأس ةكيلم ىنا نبا لاقو.اهلنق ىلا نع شنت اهنال ةئشان
 ةشئاع تلاقو لدلا ف انتو ثدحت ىتلا ر ومالا نع ةرابع ىهو ةئشان هلك للاالاقف
 ناسنالاماق ةعاسىا ليقو هلوا لبقو ليالارخآ مايق ع لبقو مونلادعب مايقلاةئشانلا

 برغملانيب ىلصي ناك هنا نيسملانب ىلع نيدباعلانيزنع ىور أشن دقف ليالانم
 ليللاةئشان ىهف ةرخ الاءاشعلادعب ةالص لك لبقو ليالاةئتشان هذه لوّدو ءاشغلاو
 ةأطاوملانمىنعي دملاعم واولارسكب رق 4 ءاطو دشا ىه لف همايق ىلإالاةئشان لبقو
 رثكا ليالاب نوكُت رصبلاو معسلاو ناسالاو باقلا ةأطاوم نال كلذو ةقفاوملاو

 نم لقئاو ىلصملا ىلع دشا ىا ءاطلانوكسو واولاَتفِب أطو 'ىرقو راهنلاب نوكت ام

 لاقو لقثاو دشا سفنلا ىلع همايق ناكف ةحارلاو مونال لمح ليالانال راهتلاةالص
 ام اوصحي نا ردجا ىه لو اطو دشا ىه ىلبللال وا مهتالسأ تناك سابع نبا

 تبا ليقو ظقيتسي ىتم ىردبال ماناذا ناسنالانإ كلذو مايقلان م مهلع هللاضرف

 تاعاسنه ىلصملاىلع لهساو مايقلل أطوا ىه لبقو راهنلان م ةءارقلل ظفحاو ريخل
 غرفا ليالانالو دابعلابرب ةولخلاو ةدابعلل ليللاو دابعلا فرصتل قلخ هنال راهنلا

 ناطيشلان« عنماو راهنلالثم عناومو 4 وح ليللاف هل ضرعبالو راهنلا نه بلقلل

 نم الوق مصاو ةءارق بوصاىا # البق موقاو #9 ىلاعت هلوق وهو هايرلانم دعباو
 نا لصاخلاو نا رقلا..الوق نيباءاضم قو تاوصالاناوكبسو' سانا ءانول رايلا
 باوتلاىف غلباو ةكرب رثكاو ءايرلانع دعباو اصالخا منأو اطاشن دشا ليللاةدابع

 ©( س 4ة اخو اف )

 ةزمهلاب ( ليللاةئشان نا )

 للاللامايق شرو ىو
 هللاىضر دوعسم نبا نع

 اشن نم ردصم وهف هنع

 ةلعاف ىلع ضهنو ماقاذا

 ًاشنتىتلاةدابعلاوا ةيفاعلاك
 تاعاسوا ثدحن ىا لبيللاب

 ةعاس ًاعنت اهنال لبللا

 نيدباعلانيزناكو ةعاسف

 نيب ىلصي هنع هللاىذر

 هذه لوّبو نبءاشعلا
 (ءاطودشا ىه) ليالاةئشان

 ىاورمعوباو عاش اقافو

 متاقلابلق اهيف ئطاوب

 دشا نسملانعو هناسل

 ةيالعلاو رسلانيب ةقفاوم

 قئالخلا ةيؤر عاطقتنال

 ىلع لقثاىا أطو اه ريغ

 درطل راهنلا ةاللص نم ىلصملا

 1 دل ود نم هنود مونلا
 ددشا مهلا لسو هيلع هللا

 موقاو )رض ىلع كنأطو

 تيناوالاقم دشاو ( البق

 تاوصالا ودهل ةءارق

 تاكرألاعاطقناو

 ىكدللا مايق (ىليالا ةئشان نا)

 ( ًأطو دشاىه ) ةالصلاب
 ناكاذا لحرلل اطاشن

 قرا لاّشو ةالصللايستحم

 موقاو ) بلقلل قفراو
 نا رقلل ةءارق نيبأ ( البق

| 



 " ةثارفوا كبر ةدابمل لبللا ف كسفن غرفف كلغاوشو كتامهمفف اباقتو افرصت ( اليوط احبس راهناف كلزا)
 ْ لياملاو عيستلا ل وانت, هللارك ذو راهنلاو ليالاف هرك ذىلع مدو ( كبرمسا ذاو ) كتحارو كمون اليوط

 ىلا عطقتا (هيلا لتبتو ) ملعلاةساردو -2]5[22- نآ رقلا (نورسشعلاو عساتلاءزجلا» ةوالئو ةالصلاو ريكتلاو

 لتبتلاو "ىملكنءهدابع
 ليمأت. ىلاعتهللاىلا عاطشنالا

 ليقو هريغ نود هنم ريكا

 ساما واهيفاموايندلا ضفر
 | ىف ( الثمن ) تلادنع ام
 ةدايز ردصلا فالتخا
 هللا كلب ىا دكأت

 * ءىاولا دات لص
 لصاوفلا قحل ةاعارم

 ( برغملاو قرشملابر )

 ًادتيموا بر وهوا عفرلاب
 راب و(وهالاهلاال) هربخ

 لدب صفح ريغ ىف وكو ىءاش
 سابع نبانعو كو نع
 مستلا ىلع امهنعهللا ىضر

 هللا و< مسقلا فرح راعاب

 الا هلاال هباوجو نامفال

 دحا ال هللاو هلوةكوه

 هذخناف ) ديز الا رادلا ىف

 اب اليفكو اياو ( اليكو
 اذا وا رصلانه كدعو

 قرشملا كل. هنا تلع
 هذخافوهالاهلاالبرغملاو
 ءافلاةدئافو كرومال ايفاك
 تف ىعنا دعب ثيللالنا
 ىلا روهالا ضيوفتىف
 رذع الذا راهقلا. دحاولا

 مسارك ذاو) كتاوح ءاضقلاليؤطاغارف (اليوط احبس راهنلاىف ) دمحاي ( كلنا ) تبناو

 كتامهمىف ايلقت# اليوطاعسراهنلاىفكلنا 8 تاوصالاءودهو بلقلاروضم ةءارق
 بلق قرفت ىااذس *ىرقواغارفىعدتست قملا ةاحانم ناف دجحمتلاب كيلمف اهبالاغتشاو

 أ كبر مسا "اولا ةارحا رقثو, هقغ وهو فوصلاغس نم راشطم لغاوتلاب
 ليلهتو جيسل نمهب هرك ذي ام لك لوانس هللارك ذو اراهنو الل 0 ىلع مدو

 عطقناو © اليتبت هيلا لتتو # لع ةساردو نا رق ةءارقو ةالصو ديضحتو دينو

 عضوم عضو لصاوألا ةاعارمو ةزمرلاهذهلو هاوس امع كسفن درجو ةدابعلاب هيلا
 © وهالاهلاال 9" هربخ ًادتم وا فوذخم أدتبم ريخ © برغملاو قرشلابر ] التبن

 ليقو كبر نم لدبلا ىلع ىلاب بوقعيو صفح ريغ نويفوكلاو ماع نبا ارقو
 ليلهتلا نع ببسم © اليكو هذختاذ 9 وهالا هلال هباوجو مسقلا فرح رامضاب

 الابقاو ايلقتو افرضت ىا # اليوط اس راهنلاىف كل نا 98 لوقلاف لخداو
 كنار ق كن ركتو كوت ةعبسو اءارف .لقو كلاغشاو كحتاو- ىف ارانداو
 جيستلاو سيدقتلاو ميظعتلاو دحوتلاب ىا 86 كير مساركذاو #8 لالا نم لضنا

 هتدابعا غرقت لبقو اصالخا هيلا صاخا سابع نا لاق © التبت هيلا لتبتو ف
 ضفر لّدتلاليقو هاوس ءىثلكنع اهعطقاو كلسفن هيلا لب ىنعملاو اعاطقنا هيلا عطقناو

 ليقو ةداعلاىف دهَّحاو الكوت هيلع لكوتو هانعم ليقو هللادعام ساّعأاو اهف امو امندلا

 الا ؛ىش لك نع عطقا ىا لتبت دق ةداسبعلا ىلع لبقاو ئىش لك كرت اذا دباعلل لاقت

 هردصم ىلع "ىجب ملو التبن ناكم اليتنت لاق فيك تاق ناف هتعاطو هللاةدابع نم

 نوكيو ىنءلاىف هنراقم عضوم ردصملا عقوف التبت هيلا كسفن لب ىلع اليتبت ءاج تاق
 ليقو اناين ضرالانم مكننا هللاو هلوةك وهف اليست هيلا كسفن اليتم لثمتو ريدقتلا

 لصالا ل يقو ل_صاوفلا قمل ةامارص هانعم ىلع هبءىل كسفن لتب لتنت ىنعم نال

 ليقواليتبت هيلا لب ىنعم ىلع لومج اليتبتف الت تلتيبو التين تاب لاش نا لّنىف
 ليتتلا اماذ ليّدَتلا وه اءئا دوصقملا نا ىهو ةفيطل ةققدل ةرابعلا هذه نع لدع اغا

 نوكيالةللاريغب لغتشملا نال ىللاعتهللا ىلا الّبتم نوكمال فرصتلاب لغتشملاو فرصتوهف |

 دوصقللا هلال لّستلا الوا ركانف لّبتلا لصحم ىت> ليتبتلا نم دبال هنا الا هللا اعطقم
 ل10 لي #4 برعلاوقرشلا نار #8 هلدنم ديال .هئايااراقشآ اننا لّستلازك ذو:

 هذخناذ وهالا هلاال 3 برغملاو قرسشمابز وه. ىذلا ىلاعت هللالا قيلبال عاطقنالاو ١

 امب اليفك كبر دخماي ذا هانعم ليقو هيلع لكوتو هيلا كيما ضوف ىا # اليكو

 (كدعو)

 كئاعدو كنالصفف كسلاح ا هلل صلخا ( الش هيلا لست و 0( كير ديح وت ركذا لاشو كبير يأن لص ( كير

 كدعو اه اليفك هذختاذ لاّسو ابر هدبعاف ( الكو هذكافوهالا هلاال) هللاوه ( برغملاو قرشمابر ) كيدانعو
 باوثلاو ةلودلاو ةرمدنلا نم



 ( الج اره هرجشاو ) ىعاشلاو رحاسلان .كيفو دلولا وةيحاصلا نم ىف نولوٌدامىلع .( نواوشامىلع ريصاو )ل .

 ىلا مهلك ىا (ىنرذو ) لاتقلا ةياب خوسنم وه لبقو ةافاكملا كرتو ةظفاحلا نسجعم مهفلاخو كيلي مهناح

 '( ةمعللاىلوأ ) مهاياو ىنعد ىا ىنرذىلع فطعوا هعم لوعفم شيرق ءاسؤر ( نيبذكملاو ) مهبفاك اناف
 ني رفاكال (انيدلنا) ةمايقلامويىلاوا رديمويىلا (اليلق) الاهما (مهلهمو) ةرسملامضلابو ماعنالا رسكلابو منتلا ٠

 اماعطو ) ةقرحم اراث ؛ لمزملاةروس) (اميح>و) لكن عج 24 ريف- الاقث ادويق (الاكزنأ) ة رخالا ف

 بشن ىذلا ىأ (ةصغ اذ | سام نولوقن ام ىلع ىبضاو © زومالاغيلا لكوت نا ىضتق ةيخولآلا لول نإ
 0 قول اف | هرم نحب ”وموتفاكت الو مهرادتو مهبناجتناب ؟البجا ربع مهربغا ى# كاتارطإرإ
 0 ىف ناف مهما ىلا لكو مهاياو ىنعد 2«نيوذكملاوىنرذو## لاق اك مهلفكيهللاف هللاولا

 ىلا همحو صلخب ( اع مهاهمو #9 شيرقديدانص ديرب معتتلابابرا ؛# ةمعنلا ىلوا 9 مهتازاجىف كنع ةينغ
 هللا ىلصعنا ىورو بلقلا ١ ليقعاا ديقلا لكتلاو ىمالل ىللعت © الاكنا انسدلنا © الاهما وا انامز 4 اليلق
 ةي الاءذه أرق ماسوهيلع اباذعو  موقزلاو عيرضلاك قالا ىف بشن اماعط 46 ةصغ اذ اماعطو اميحجو ف |
 00 8 قعصف | هيرالاتابوتءلا تناكاملو هللاالا ههنك ف رعبال اوم باذعلانم رخآ طونو © اهلا |

 000 ىسمأ | ةديقم بت تاوهشلا ف ةكمهتلاةيصاعلا سوفنلاناف حاوزالاو حابشالااهيف كرتشت امن |]
 كر 3 07 5 0 ةعرجم اا تادرحلا 1 ىلا صاختلا نع اهب قلعتلاو اهحب

 0 1 0 نامزللا 0 5 نيدقلا )ا ونا ىلحت نع نامرحلاب 2 نا رجلا

 5 نه لوعفم ئدع لصف هلال اممم المز « ارثك لاحلاتناكو » لمتلا ةثااثلا لالا كلذكو هعفرا الاكتا انيدلف ام فرظ لزازتنو برطشت © لالاو ضرالا فس مل 9 ىلاعت
 كرعو نال اتباع نيف | 2 يفد ل تر 0 1 ا ا يي

 5 هبا واازي رف اؤاف | كل بيذكتلا نم ىا © نواوّشام ىلع ريسماو # ءادعالاىلع رصنلانم ةكدعو
 قيوس نم ةيرش برش هذهو هيف عزحال انسح الازتعا مهازتعاو ىا 04 المح اره مهرجهاو )ف ىذالاو |

 ايندلىف اع بوصتم(موي) هيب مال كيذك نمو ىنعد ىا د نييذكملاو ىنرذو 32ه لاتقلاةب اي ةخوسنم هب الا

 رقتسا ىا لغفلا ىنم.نم | شيرق ديدانسصىف تازن هفرتلاو معنلا باصصا ىا © ةمعتااىلوأ 0 كنك ل
 اذكو اذك ا ثيدل رافكلا || ملف دب موي ىلا نإ © اليل مهلهمو # ردسب نيمعطللاف تلزن ليقو نيئزهتسملا
 الا ج0 لاقف مهباذع فصو مث ايندلا مايا ليلقلاب دارا ليقو ردسب اولتق ىت> ويسب الا نكي ٠ ١

 ةكرح كرحتتىا (لامملاو || كفننال الاقث اماظع ادوبق ىندي © الاكنا ل8 ةرخ الاف اندنع ىا © انيدلنا رف ىلاعت |
 لاخلا :تناكو ) ريدم || قلطلاف خلا ريغ ىا # ةصغ اذ اماعطو اميححو ## ديدح نم الالغا ليقو ادبا
 لك امن المر (ايتكأ | يجر 7 موب © اعجو ىا # اميلا باذعو ف عيرضلاو موقزلاوهو جرخمالو لزنيال
 هلاك هع اذا ىفلا تك + .اييثك لالا تناكو ع ةءابقلا»وب وعوءلرخو لزازت ىا ' ىا 4 لابجلاوضرالا

 ( الرج ار هرجهاو ) بيذكتللاو مشلا نم ( نولوش امىلع) ملسو هيلع ىلاعت تاما ركل

 نومعطملا مهو مهل هللا نم ديعو اذهو نآرقلاب (نيبذكملاو نزذو) نشْخالو عزج الب المح الازتعا مهلزثعا
 ةرخ الاىف مهلاثدنع «انيدلنا) ردب مويىلا (الاق) مها> ا(مهلهمو)ىنغلا ومهل لاملاىوذ ( ةمعنلا ىلوا ) ردي موب

 اهن ولذ دياران (ام حح و) مهتانعاىف عض ون لسالس و مهئانءا ىلا مهن اعااهب لغالالغا ومهلج رااهب ديقت ادويق ( ال0

 نوكي ىتم نيب مثمهبولةىلا همحو صاخي امجو (اعلا باذعو) موقزلاوهومهقلح ىف كسمتسي(ةصغاذ اماعطو )

 ايار (انثك لاجلا ) تراصو (تناكو) لاجلا لزازتو (لامْلاو) ضرالا لزازت (ضرالا مج رموب) لاقف

3 

 4 لاطاوضدالا ||

 ل



 (ملع ادهاث) مالسلاهيلع ادمت ىنمي (الوسرمكيلا انلسرا انا ) هعامجا دعب الئاس (اليهم) لوعفمىنعي لعق
 )ل  نوعرف ىصعن) مالسلاهيلعوسوم ىنعي ( الوسر نوءرفىلا انلسرأ اك ) مكسيذكتو كرفكب ةمايقلاموي مكيلع دهشي
 ' اديدش (اليبو اذخا هاثذخاذف ) لوالا نيع ىناثلا ناك ةفرعم تديعا اذا ةركنلاذا لوسرلاكلذىا (لوسرلا
 ارسثتنم ناك اهربخ نال نوعرذو. 2 884 + ىسوم (نوريشعلاو عساتلا ءزجلا) صخاسمتاو اظياغ

 مكيلا انلسرا انا 8 رثن اذا اليه ليه نم اروثنم © اليهم # هم اذا ئشلاتبسك م ةكم لها نيب
 عاتتمالاو ةباجالاب ةمايقلاموب مكيلع دهب 0 مكيلع ادهاش © ةكم لعااي «الوسر فيكف 1 دولا ناريج

 نال هئيعي ملو مالسلاو ةالصلاهيلع ىموم ىنمإ © الوسر نوعرف ىلا انلسرا اك (اموب 0 0
 اذحا ءانذحأف ءركذ قدس هفرع * لوسرلان وعرف ىصعف# هب قلعتي مل دوضقملا فكىانوةتتلوعفموه

 ميظعلا رطملل لباولا هنمو هِلَقثل ئركسملال ليبو ماعط مهلوق نء اليقث © الو
 ىا فرظ وا مترفك نا باذع © اموب ]#9 رفكلاىلع متم © مترفكنا ف مكسفنا 5 نوقتن فيكف ف

 ال00 أ 2 رإ شرتلا لع اذهو هل وه دش نم # ايش نادلولا لم » موي . | دب ىوقنلا مكل يكف
 ا لا الا

 © كيلا انلسرأ اناإ# .دعبام كمت أيش هنم تذخااذا ىذلا وهو الئاسالمر ىندي اليهم
 © مكلع ادهاش © ملسو هيلع هللا لص ادمم ىني © الو_بر 9 ةكم لهااي ىنإ
 | # الوسرنوعرف ىلا اناسرا اك 9 رفكنم رفكو مكتمنءآ ن. ناماو غيلبتلاب ىا
 ركذلاب ىمومو نوعرف صخ امنا لبق مالسلاو ةالضلاهيلع نا رمعزب ىموم ىنعي
 هب اوفختساو ةكم لها هاذا ملسو هيلع هللاىبص ادمم نال لسرلاو متالارئاس نيب نه

 لوسرلان وعرف ىصمف 9 ءابر هنال ءاذآ وىمومب ىردزا نوعرف نا اك مهيف دلو هنال
 ةظياغةب وقع ءانيقاع ىنعي اليه اديدش ىا # البو اذخا 8 نوعرف ىا © ءانذخاف
 نا نوقتن فيكف ]9 ىلاعت لاقف ةمايقلاموب مهفوخ مث ةكم راسفك كلذب فوخ
 مكل ليبسال ىنعملا ايندلا ىفىا مترفكتا ةمايقلاءوب ىوقتلاب ركل فيكىا © مترفك

 ىإبو ةمايقلاءوي باذعلا نوقتت فيك ةياالا ىنعم ليقو ةمايقلا متيفاو اذا ىوقتلاىلا

 اموي ف ايندلاىف مترفك نا هنم نوهت فيكو موبلا كلذ باذعنم نونصحتت ئش
 نيح كلذو هتدشو مولا كلذ لوه نم اطعث اخ ويش ىنعي © ايش نادلولا لمجي
 ديعس ىبا نع ( ق ) كتبرذ نم رانلاثعب ثعباف مث مالسلاو ةالصلاهيلع مد ال لاَ
 لجحو نع هللا لوش ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هنع هللاىذر ىردلا

 توصب ىدانيف كيديىف ريخلاو ةياورىف داز كيدعسو كيل لوقيف مدا اي ةمايقلامون
 لكيم لاق راكاثعب امو براي لاق رانلاثعب كتيرذنم جرت نا كرصأي' هللانا
 ىراكسسانلا ىرتوديل ولا بيشيو اهلمح لماجلا عضت ذئاب ن ا رمت د ةتافعست فلا

 اولاق مههو> و تريغت ىتحسانلا ىلع كلذ قشفديدشةللا باذع نكلو ىراكس مهامو
 جوجأي نم ناف اورسثإا ملسو هيلع هلال ىنلالاقف لجرلا كلذ انيا هللالوسراي

 ىلع مترفكب بوصن» ىأ

 فيكى ا متدح ليوأت
 نا هنوشحتو هللازوقثت
 ءازحلاوة.ءايقلاموي ممتد
 هءاقعفوذ هللاىوق نال

 ةفص ( نادلولال عجب )

 فوذحم دباعلاو امونل.

 هلوهنم ( ايش ) هيف ىا

 لش ني> كلذو هيدشو

 ثعباف ف مالسلاهيلعمد ال
 كتررذ نم راغلا:ثعب

 ليقو بيشا عج وهو
 ليووال ليثقلا ىلع وه
 موي ديدشلا موبلل لاَقب
 لافطالا ىصاوت بيش

 ءوشلا وهو ( اليهم )

 هلغسا تمفراذا ىذلا
 لم هالعا كيلغ طقس
 انثمب (انلسرا انا ) لمرلا
 (جوجأم و) اشعب (انلسراك) غالبلاب ( مكلع ادهاش )مالسلاو ةالصلا هيلع ادخم ىنعي (الوسر ىلا )
 اذخا هاندخ اذ ) هبح لمالسلاهيلعىمومىنعي (لوسرلان وعرف ىدمف) مالسلاهيلعىسوم ىنعي ( الوسر نوعرفىلا )

 متر فكذا(مرفكنا) ةكملهااي للابن ومْؤتو كرشلاو رفكلا (نوةثتفيكف) قرغلا هو ةديدشةب وةعءانقاعف المو

 نم انهي ثعنا مدآ1اي مدإال هللال وق ثدح اوعمساذا اطمش (ادش نادلولا) ءويلا كلذ (لمجي) ةمايقلاموب ( امو: ) ايندلاىف
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 هدعو ناك )الل ءايلاو اهريغ نع الْسَن اهماكحاو اهمظع قع مولاكلا 000

 # هذه نا ## لوعفملاىلا ردصملا ةفاضا ىلع مويللوا لج وننع هلل ريمضلا © الوعفم |]
 « اليبس هير ىلا ذختا ف ظمتينا © ءاش نف ف ةظع © ةركذت 9 ةدعوملا تايالا ||

 عارذفف ٌةَقرلاك ةياورىفو دوسالا روثلا بنجىف ءاسضيبلا ةرعشلاكوا ضسالا روثثا |
 انريكف ةنللا لها ثلث لاق مل انريكف ةنلا لها عبر اونوكتنا وجرال ىناو املا | ا

 كتيرذنم جرخت ناهلوةف * ثيدحلا ىنمع قلعتبام اما#ان ريكف ةنْطالها رطش لاق مث | ١

 ىهف فاقلاناكساو ءارلاعمب ةقرلااماو رانلا لها نم ةنْلا لها زيم هانعف رانلاثعب ||

 لها ثلثو ةنلا لها عبر اونوكت نا وجرال ىنا هلوقو *رامحادضع نطايفف ةرثالا | '
 مثالوا ةنْلا لها عبر مهلعحو ةمالاهذهل ةميظعلا ةراشبلاهيف ةنخلا لها رطشو ةنخلا | 1

 ناف مهمارك اىف غللاو مهسوفنىف عقوا كلذ نا ىهو ةنسح ةدْئافل رطشلا مث ثلثلا

 ريركت هيفو هتظحالم ماودو هب ءانتعالا ىلع ليلد ةرم دعب ةرم ناسنالا ءاطعا || '

 مهبلع هماعنا ىلع هدمحو هللاركش ديدجت ىلع مهلمح اضيا هيفو ىرخا دعب ةرم ةراشبلا || :
 ةيركلا ةي الاىنمي قلعتبام اماو# اهب مهرورسوةمرظعلا ةراشبلامذهل مهريبكت وهو || '
 هللا صهلوقو ابيش نادلولا لعجي اموب مترفكنا نوقتت فيكف ىلاعتهلوقىف ثيدخلاو ||

 مهجورخ لبق ةعاسلا ةلزاز دنع هنا لوالا ناهحو هيفف ديلولا بيشيو ملسو هيلع أ

 بيشلا ركذ نوكي اذه ىلعف ةمايقلاىف هنا ىناثلا ءىهاظ. ىلع وه اذه ىلعف ايندلانم ١
 مويلاف لاقي هل وهو يمالا ةدشف لثموه امناو بيش اهف سيل ةمايقلا نال ازاخع أ[
 تقاعت اذازازحالاو مومهلانا هيف لصالاو لافطالا ىصاون هيف بيشت موب ديلا 1

 ىنتملالاق بيشلا هيف عرسا ناسنالا ىلع

 مرهمو ىبصلا ةيصان بيشيو © ةفاحم ميسجلا مرتخم مهلاو

 لوهلاو ةدشلان ع ةبانك هواعج نازحالاو مومهلا ةرتك مزاولنم بيشلاناكالف | |

 ليقو هلزييءال لفطلانال ةقيقح ابيش نادلولا ل مج مونلا كلذ لوه نا دارملاس يلو |!

 ةخوؤشلا نس نوغلس لافطالاناو لوطلاب مويلاكلذ فنصو دارملانوكينا كمتحم
 اهمظع عم ءامسلا ناو اضيا ةدشلاب مويلا فصو « هب رطفنم ءامسلا 9 بيشلاو

 هب لبقو ةكئالملا لوزنل ققشنت ليقو قئالخلا نم اهريغب كنظ ا ققشنتو هب رطفنن
 ناك 9 هتبيهو هءسمأب ىا ىلاعتو هناحب< برلاىلا عجرت ءاهلاليقو ناكملا كلذب ىا
 نأ رقلا تايآ ىا # ءذه نا 8 فلخالو هبف ةلاال اتناك ىا © الوعفم هدعو

 | ناميالاب * اليبس هولا ذختا ءاش نف ف اهب ركذتي ظعاوم ىا ىا # ةركذت ٠#

 بنج ىفءادوسلاةرعشلاك سانلا ىفمتلا لاق مثدحاو مكتمو نيعست واعست وة امعست جوجأمو |

 اهريغي كنظ اف قشنتىا

 ىلع ريكذتلاو قئالخلا نم
 1 ملا مانسلا ليوا

 هلوقو رطفنم ئه ءىيئءامسلا

 ىنعي ةمابقلا موس ىا هب
 كلذ ةدهكثل رطفن اهنا

 رطفني ام هلوهو مويلا

 ناك ) هب رطغب امب ئثلا
 فاضم ردصملا ( هدعو

 وا مويلاوهو لوعفملاىلا

 نع هللاوهو لعافلا ىلا.

 اًناك ( الوءفم) لحو

 ةقطانلاتاي الا( هذهنا )

 ةظعوم(ةرك ذ) دبعولاب

 هير ىلا ذْحما ءاشنم)

 تاء اعرق يا( الر

 هللا ىلا الدبس دْحماو اه

 ةيشخحلاو ىوقتلاب

 مدا لاق راثلاىلا كلت رد

 ىلاعت هللا لاق ؟نه براي

 ةعسن وهن امعست فلا لكنه

 دحاوو رانلاىلا نوءسنو

 ( رطفنم ءاعحلا ) ةنهلا ىلا

 نامزلاكلذب ( هه ) قشنم

 ايش نادلولا لعحم ىذلا

 برلاما لوزتب لاو

 ( هدعو ناك) ةكئالملاو

 انماك ( ال 3 كتغنلا ىف

 رول

 ءاغنف) مل نامو ةظع

 امد يمص الامس هب ر ىلإ كلذ ذخاو داحو ءاشنف لاشو هبرىلا هب ىف 1 ا واس الاعب هنا ذخنا



 ذا نيئيشلا نيب 11310 لقؤلل ىرثألا وهو قدالا ريس ؛لثا 2 [نداام ود كنازعت كبرنا )
 0 (هثلثو هفصنو ) ماشه ىوس ,ماللا مغب (ليللا ىتاثنم) كلذ رثك تدعباذاو زابحالانم امهنيبام
 " ديكوت الب زاجو موقت ىف ريمضلا ىلع فطع ( ةفئاطو ) ىثلث ىلع فطع اهرجنمو فوكو ىم ىندا ىلع
 3 الو ىا ( راهلاو لالاردَس هللاو ) كيادا نم ةعامج رادقملا كلذ موشو ىا ( كعءم نيذلا نم ) لصافلادوحول

 / ميدو هدحوهللاالا امهتاعاسريداقم هو رح ملسبال 1 ؟نورمشعلاو عساتلاءزيملا» راهلا و ليالاريدةنىلعردَم

 هفصنو لبللا كلتنم ىندا موقت كنا لي كبر نا #8 ىوقتلا دول هيلا برقتب ىا ادتبم لجو نع هم-ا
 0 نيذلا نم ةفاطو 2 قدا ىلع افطع بصللاب هئلثو هفصنو نوفوكلاو لك نو 0 نم 0 | ليلا ىت ماشه أرقو هنم ادعب لقا 'ئئثلاىلا برقالانال لقالل ىدالاراعتسا © هئلثو | كادلاوه ردي هيلع ابنبم
 | ريداقم ليال © راهنلاو ليالاردشب هللاو #8 كباعحا نم ةعام كلذ موقيو * كم تءم* ىتح اوماق مك
 ساصتخالاب زعبسشيو ردقي هيلع اينبم ادنبم همسا ميدقت ناف ةللألا ىه اك امهتاءاس | نانا 0 لف مهمادفا
 طبض اوعيطتسلت نو تاقوالا ردنت اوصخنناىا وصحن ناناطعإ) هلوق ءديؤيو || .مابق اوقيطت نأ ( هوصحم
 نع ةعبتلا عفراك هيف ةمبتلا عفرو ردقللامايقلا كل رثىفصيخرتلاب ©مكيلع باتفإ# تاءاسلا اما ف
 ظ لالا راع ليل زا نم كلغ رسام اواصق © نا رقلا|نمرسسام اوارفاؤ# بئاثلا || تلد و هقشمو ةداستنإ
 ًْ | لقا ىا # ليللا لت نم ىندا موش كنا ملعي كيز نا 8 ىلاعت هلوق © ةعاطلاو 1
 6 كيب نيذلان م ةفئاطو رف هلو هفصن موقت ىا 6 كلو هفصنو ف لبلا تنم | 5
 ملاعلا نا ىنعي * راهلاو ليئالاردش هللاو 0 ليالا هعم نوموَّس اوناكو نيئمؤملا ىنعي 0 )

 ملعيف نولعشام ماع هتوشبال ىلاعآ هللاوه امهتاعاسو امهتازجاو راهنلاو ىللللا 0 1 27
 | نانا ىني © هوصحتنانأ ماع ف هنم نوءانيىذلاو ليللانم نوموي ىذلا ردقلا

 ا
 ا

 ا
 أ

 ظ
 ىف وا بوجوال صمالاو
 بدنلل صالاو اهربع

 نم ) مكيلع ( رسيت ام )
 ةفشح وبا ىور ( نا رقلا
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 ٠ نلئا رس نانا ملع 0 مهمادقات فا ىد اوماق لق ةقيقحلا ىلعهتف رعم اوقيطت

 ئ ظ لافف مايقلا نم هب هقارماام بدصيالا ةفاخع هلك يللا ؤسي لجحرلاناك ىلبق ءوقيطت |
 01 5 ع 0 اكل نا 2و نانا ماع ىلاع

 هنعهللا ىضر 05 رب هىنا نع 1 ا! عف لك[ اع 114 ىنع انع لاو كيذا

 ءالْضصلا ف ةءارقلا 10 دارملانا اهد>ا نالوق هيف © نا رقلا نم رست 1
 ام اولصف ىنملاو لكلا ىلع ءزحلامسا قاطاف ةالصلاءازجا دحا ةءارقلازنال كلذو
 || تيلص مزاح نا نب سنقلاق ءاشعلاو برغملا ةالصفف ىلإ نسحلا لاقو مكيلع 0

 20١ ةيناثلاىف ماق مث ة ةرقلانم ةبالواو دجلاب ةمكر لواق اقف ةّرصنلا شاع نأ تلح

 " | للازا لاقق ههجوب انيلع لبقا فرصنا الف مكر مث ةرقبلا نم ةيناثلاة .الاو دجلاب ارقف

 نيلفاغلا نم بتكي م هلل

 ضعبهنال ةالصلا نأ رقلاب

 سماه 1 واصف ىا اهناكرا

 (ىلاهت) خليف ةمكملا نيب مث نسا تاولصلاب اذه خس مثلوالا خمان اذهو ليال ةالص نه رذعتيملو مكلع

 0 دع

 (هفصنو)فصللاىلا ليلا قلوه ل اا( نداموش كنا ملعب ( ماسو هيلع ىللاعت هللا ىلص داب ) كير نا (

 / ةقاطو) 1 تأرق 5 اذا هئلثو لاللا فصن نملقا هقصلو لاشو ليلا 5 موشو (هئاثو) ليلا مدن موقو

 22 راهنلاو لدللا تاعاس ماع (ر راهنلاو لنللا ردع هللاو ) ةاللصدلا ف كم نينم ّوملا نم ةعامجو ( كعم نذلانم

 ةالص مكنع 1 واجي ( يكياع باف ) ةالصلا نم ىلإللا ىف ةضاخلاغ و ليلا تاعاس اوظفحت نلنا (هوصحننانأ ملع)

 نا رقلا نم مّشام لاهو ادعاصف ةيآ ةّثام ةالصلا ىف ( نا رقلانء ) مكلع ( رسيتام اًؤرقاف ) لبالا



 ا 00 رقلااوأر ةافوا 0 ب 00 أ

 صيخرلل ةيضتقم ىرخا كك نيس فانئتسا# ىكذ ص مكنم نوكيا عونا

 نوفتبي ضرالا ف نوبرضينورخا وول#لاقو هيلع اهتم مكبملا ررك كلذاو فيفتتلاو |
/ 

 ملعلا ليصحمتو ةراجتلل ةرفاسملا لضفال ءاغتبا ضرالاف برضلاو © هللا لسضفنم |

 كلذ حف م رسب اع قتكاو دج كلف لقو هنم ريييتام اًوْرفاظلوَس لا 0 ْ
 ملسو هيلع هللا لص هقحىف ليللاماق تدثو ةمالا قحىف كلذو سلا تا ولصلاب اضيا ]|

 رس ام اًؤرئاف و دارمللانا ىناثلالوقلا كل ةلفان هب روهتف لبالانمو ىلاعت هلوش ||

 اهو ا ةإ ثامر هه ىل.ةف نايسنلل ضرعيال ناو هظفح ليصحتو هتسارد نا رقلان ف ا

 هنا هنع هللاىضر سنا نع هدائساب ىوغبلا ىور ةفاك ةريصقلا ةروسلاةءارقنا ليقو |

 بتكي ةلا وا مويىف ةبا نيسح 0 لوم مو هيلع هللا ىلص ةلالوسر عمس | ١

 نا ١ رقلاه>احب 1 دا ا 1 نهو نتناقلا نم بتل 21 ةئام أرق نهو نيلفاغلان 7 :

 نيدلا يح خشلا,ركذو رجالا نم راطنق هل بتكة يآ ةئامسمخح ارك نمو ةماعلا وو
 ةياوز ىفو نيس لذم ةنآ نيعترا ارق نم ةياورلاتودتمل (فر 0
 ل”وهياع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هنع هللاىذر ةريره ننا نع ةياور ىف و نب رشع

 صاعلا نب ورمع نب فادبع نع( قف نيلفاتغلانءبتكي ل تيل 0 0
 صهدلاموصت كنا ريخا ىلا 50 هللال وسر ىللاق لاق امهنع هللاىضر ا |

 دواد موص مصف لاق رولا كلذب درا ملو هللالوسراي ىلب تلق ةلءالك نا رقلا ارقد |[ ْ

 ناضفا قطا ىلإ دفا منال جلف لاك عع يشع لل ا نقلا ار او .سانلادبعاناكو د
 لاق كلذ نم ىل-طفا قيطا ىلا هللاىنان تلق لاق رمشع لك ىف ءارقاف لاق كلذ نم |

 ىلع #9 ىلا اذ لاف فحمل ييسملا ك1 ا 6 »كلذ ىلع دارتالو عبس ه ءارقاف

 هللا فت ليلا دجحهتلا نع فعضي ضيرملانا ىندي 4# ىضرص مكنم نوكيسس نأ |
 ىنعإ 34 ضرالاىف نوب رضي نورخا و 9 هنع“ء زو هقعض لجال هلع لجونمب |
 ىف عرلاوهو هللاقزرنم نوبلطي ىا © هللا لضف نم نوفتيب 9 ةراجتلل نيرفاسمملا |
 دهاجلانال كلذو نيدهاجملاو ةازغااىن»ب # هللالدسىف نوائاق نورخخا و  ةراجلا | ١ ا
 ةقشملا بابسا هيلع تلاوتل لدالاب م 2 ملولف ةقاشلالامعالاب راهنلاىف لغتشم رئاسللاو ا ا

 نم ةئيدم ىلا أش بلج لجر اميا لاق دوعسم نبا نع ىور كلذل مهنع لاف
 هللا دنع ل مع ” ءادهشلاةازنع هللادنع ناكدهموب نعش ةعابق ايستحم اراض نسف لل

 هللال دس ىف نولئاش نورذا و هللا ضفنم نوغتي ضرالا ف نوبريضي نورخاو ٍْ

 ىنني 6 ولصلااوهقاو 8 دك أتل ءداعااماو نأ رقلانم ىا © هنم رسيتت اما قفل | |

 اومئا ( ةولصلا اوميقاو )

 ضورفلا 8 واصلا اًوهئاودتم ريس ام آنا 0 هلال سس نولئاش نورخا 9 |

 لاح ( نوفتس )نورفاس

 نم ) نوبرنخا ريك نم
 ةراختلاب هقزر ( هللالضف

 قرا 2 لعلايلطوا

 ( هللاليبس ىف نولتاَغ
 دهاحجملا نيب ىوصس

 ذض نال 'يسكملاو

 نا لاق داهج لالحلا
 اعا هنع هللا ىذر دوعس#

 ةندمىلا 1 07

 ارباص نيلسملا نادم ند

 4مون رعسلا هعابق ايسستحم

 ءاده_كثلا نم هللادتع 3

 هللاىضر رمع نبا لاقو

 ةتوم هللاقلخ ام امهنع

 ليوسف لتقلادعب اموما

 توما نان هىلابحا هللا
 برمخا لحجر ىتءعش نيب

 هللا لضف نم ىَنَسا ضرالا ىف
 ( هنم رست ام اًورقاذ )

 ةدغل ريتا نصالاررك

 (ةولصلا|وهثاو) مهطايتحا
 ةضورؤملا

 مكنم نوكيس نا ملع (

 نويطتقالى رح( ىتلما
 نورا و) للالاب ةالصلا

 نورفاس ( نوبرضب
 ةراجتلاب ( ضرالا ىف )

 نويلطي (نوغتيب) اهريغو

 هللا قزر نم (هللا لضف نم)

 ةاللص مهيلع قش هريغو

 (نولتاّش نورخا و)ىلبالا
3 
 ةالصلاىف نأ رقلانم (هنم) كلع )ع ردد أم اًورقاف ( ليالا ةالص 0000 0 تنال ( هللال بس ) نودهاحم 1



 هيقديف هلامنم ردقلا كلذ عطَغ ضرقللاف عطقلا ةغل ضرقلاو لفاونلا» ( هلاوضرقاو) ةبحاولا (ةوكزلااون ا و)
 هب قدصتاوف ريقفلا ىلع نمي الثل هسفنى لا هفاضا امناو ىلاعت هلل هلعجيف هلامنم ردقلا كلذ طق قدصتملا اذكو هريغملا
 - لالخلانم ( انسح اضرق) هيلع ريقفلل ةنملا لب ةنم هيلع هل نوكي الف ةبرقلاكلتيف هل نواعم ييقفلانال اذهو هيلع

 ' ءازجوهو هءاوثىا ( ءودجتريخ نم 595 - مكسفنال (نورشعلا وعساتلاءزملال اومدقتامو ١ صالخالاب

 را 16 اناح اشرق فااوضرفاو # ةجاولا «ةوكزاا اونا وو || امه وهدقادنع) طرشتلا
 ا 1 ركاز ميو نحل الع ةاكزلا ءادابوا تارخلا ليسو تاناغنالا || لوعفملاف مثكرتومفلخام
 مظعاو اريخ وه هللادنع هودجت ريخنم مكسفنال اومدقت امو © هلوق ىف هب حرص اك عمد 00

 الا 1١ رو اناا ءامنموا تولادنع ةيسولاىلا تورحؤت ىذلانم © ارجأ || نيب ا نادزاجو لصف
 فيرعتلا فورح نم عنمب كلذاو ةفرعماكن م لعفا نال لصفوا ديك أت وهو هودجت لسا تا

 ناف مكلاوحا عماجىف * هللا ورفغتساو 8 ربخلاو ءآ دتبالا ىلع ريخ وه 'ئرقو "ل 36
 ةرخالاو ايندلاف رسملا هنع هللاعفر لمزملاةروس أرق نم | 0 0 7 لسوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلانع © مبحر روفغ هللانا © طيرفتنم ولخيال ناسنالا | 0 0 00 ١

 3 00 : وت اسلام هللأ

 ٠ نوس#و تس اهياو ةيكم رثدملاةروس 8 ! (روفغهللانا)تانسحلا ىف

 نبا لاق # ًاتسح اضرق فااؤضرقاو 8 ةبجاولاىا © ةوكرلااونآ[و © ةضورفملا | بنذلال ها ىلع رتسي
 تاقدصلا رئاس ديري لبقو فيصلا ىرقو محرر لاةلص نم ةاكزلا ىوس ديرب سابع 1 ففخي ( محر) ريصقتلاو
 ربفوتلاو دهحلا لها نع

 رردق ءاشي ام ىلع وهو

 عا هللاو

 هللاىلص رئدملاةرو_- ف
 هو ةكم ملسو هلع

 5 تان .تسو نوسم

 ءارقفلل اعف لاومالا ثك ١ نمو بيط بسك نم هحو نسحا لع اهجر#م ناب كلذو

 قمتسلاىلا رصلاو جرخي امب ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتباو صالخالاو ةينلا ةاعارصو |

 مظعاو اريخوه © هرجاو هباو'ىا © هللادنع هودجت ريخ نم مكسفنال اومدقتامو 9 |
 أ
 أ

 ا
 أ

 ا

 ىورو هومدقت ملو هوكرخا ىذلانم ريخ مكسفنال متمدق ىذلانا ىنعب « ارجا

 هيلا بحا هلام مكبأ ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق هللا دبعنع هدنسب ىوغباا
 لاق ةثراو لام نم هيلا بحا هلامالا دحا انم ام هللالوسراي اولاق هثراو لام نم | 3
 هثراو لامالا لجر مكنمام لاق هللا لوسراي كلذالا ماعن ام اولاق نولوقتام اولعا أ] اهلوضوب شم 0

 هئراو لامو مدق ام عدا لام امنا لاق هلا لوس راي فك ولق هلام نم هيلا بجا 0 ١
 © م رروفغتللانا #9 للبالامايقف كريصقتو مكبونذل ىا © هللا ورفغتساو © رخا ام | 5 0

َ 0 0 0 
 « اهرخآ نف ةبا ريغ لبق ةيكم ىهو رثدملاةروس ريسفنت » 0 0 0
 « نوسخو سمو ناتئامو ةبا نوسمحو تس ىهو » | (انسح اضرق) حلاصلا

 | مكب واق نم اقداص ابستحم
 7 تالت 3 زستعامو)
 (مس) مكلاظوفحةخلاف (هللا دنع) هباوث اودجت (هودجت) اصل مواةقدصنم ( ريخ نم مكسفنأل)
 مدنعامنم اباوث (ارجا مظعاو) ايندلاف دنع ىتبامت (اريخوه) سوسلا هلك ًايالوقرحالو قرغالو قرسال
 ةروسلانمو# هبايثب رثدملاةحرل ةيوتلا ىلع تامنمل ( حر ) بائنمل ( روفغ هللا نا ) بونذلا نم(هللااورغتساو)

 «ةريثعوفلا اهفورحو نوسمخحو سمو ناتثاماهتاطكو نوح وتساهنايآ ةكم اهلكىهو رئدملا ايف ركذي ىتلا
. 

 <« فرحا َةَرمَعَو قرح فلاو ةلك ف



 4 0 تح
 مد ميحرلا نيحرلا هللا مس 1: 1

 لاق لا ةالصلا هلع هنا ىور راثدلا سالوهو ندتملا ىا #4 رثدملا اهيا |

 ىلعوح 2 ل

 ( رثدملا ةروس)

 ردم دازملا لفوز تكازقا ادم ٌئ ناكوا 0 هيوش ىلطغتف شن 0 13

 | ليس ىلع هيف ىتخلاك ارت ناك هناذ قتحلاو ١١ ةيناسفنلا تالامكلاو ةوبنلب رثدتملا || |

 مد ميحرلا نجلا هللامسب زج 0
 ا تلأس لاق 0-0 ىحي نع (ق) © رثدملااا اي ## لجو نع هلوق * َ

 كير ميابأر ةا نولوش تاق يدلل لاق "نأ رقلا نم لزت اه لوانع نمر لادنع |

 كندحاال رباح ىل لاقف تاق ىذلالثم هل تلقو كلذ نع ارباح تلأس ةلس وبا لاق |
 ىراوجح تضفالث ارهش ءار ترواحلاق 0 اعءهللا لص هللا ل وس ردي انثدحامالا [! ٠

 مافىفاخ ترظن وأشرا لف ىلاعش نعترظنو أيشرالف ىنيع نعترظنف تيدونقتطبه 5
 ءام ىلع اويصوىورادف ىنورادتلقف ةكدخ تدناذ ًايث تيآرف ى تعفرف ًايشرا

 كلذو رمشاذ زحرلاو رهطف كلايثو 36 كنرو رذنأف م رثدملااهيا اي تلؤنف ادراب

 ركذو ىداولاتنطدساذ تطبه ىراو> تدق الق ةياور ىفو ةالصلا ضرفتنا لبق

 (ق)ةذيدش ةفير ىتذحاف ليج ىتي ءاوهلاف شرع ىلع داق وط اذظ 00
 ىلص هللالوسر تمعسلاق هنع ةلس ىبا نع ىرهزلاةياور نم هنع هللاىضر رباح نع ||

 انوص تمعس ىثما انا انيف هثيدح ىف ىل لاستف ىجولاةرتف نع ثدح لو هلع هللا 1

 ,اعسلانيب ىمرك ىلع اسلاج ءارحب ىنءاج ىذلا كلما اذاف ىمآر تعفرف ءاعسلا نم
 لجو نع هللالزتاف .ىنورثدف ىنولمز ىتوامز تلقف ابعر هنم تْنْدُخ ضرالاو

 تش ضرالاىلا تبوه.ىتح هنم تئدُط ةياور ىفو راف زجرلاو ىلا رثدللااهما اي
 ناف عباتنو دعب ىحولا ىمحمث لاق ناثوالازجرلا ةلس وبا لاق هيفو هركذو ىلها ىلا

 ثيدح هضراعيو نا رقلانم لزن ام لوا رثدملاةروسنا ىلع ثيدحلا اذه لد تلق

 ءاشنا هعضومىف قا ىحولاءدبىف اضيا نوصل اىف ََج رخلا اهنع هللا ىضر ةشئاع ا ٌْ

 ىذلا كبر مساب ارقا لاقف ىنلسرا مث دهجلا ىنم غلب ىتح ةثلاثلا ىلطغف هبفو ىلاعت هلا
 ثيدحلاهداؤف فجر رس دلما لدا اهب عجرف لع ملام غلب ىتح قاخ

 ًارقا قالطالا ىلع نأ رقلانه لزن ام لوا نا ءاللار وهج هيلع ىذلا باوصلا تلق:

 لوا رثدملاةروس نا لاق نم لوقو ةشئاع ثيدحىف هب حرص م قلخ ىذلا كبر مساي

 ىجولاةرتف دعب اهلوزن ناك امناو هب دتعي ال فيعض قالطالاىلع نا رقلانم لزت ام
 ثيدحلاىف هلوق اضيا هيلع لديو رباح نع ةلبس ىبا نع ىرهزلاةياور ىف هب حرص امك
 اضيا هيلع لديو رثدملااهيا اي ىلاعت هلال زناو لاق نا ىلا ىحولاةرتف نع ثدحم وهو

 6( س ه٠ءاخواق )

 (ميحرلا نمحر لاهللا مس )

 هللا بس ىنلانارباجىور
 ىلع تنك لاق ممسو هيلع
 دمهاي تيدونف ءار> لح

 نعتراغنف هللالوسر كنا

 . مث ىزاسي نعو ىبع
 وهاذافقوفترظنف ًايثرا
 رائسلا نيب شرع ىلبع دعاق

 ىذلاكلملا ىنعي ضرالاو

 ' ىلاتعجرو تبعرف هادان

 ىررد تلقو ةحندذخ

 ءاخةحدخ هترثدفىنرثد

 دلال اكو ع
 راثدلا نه هبايثب ففلتملا ىا

 بايثلا نم ناك ام لكودو

 بوثلاراعشلاورامشلاق وف

 هلصاو دسحلا ىل ىذلا

 معدأف وسما

 (ميحرلا نمحرلا هللا مس)
 سانع نبا نع هدائسابو

 ىلاعت هلو امهنع هللاىضر

 ىنلاهب نعي (رثدملااهءااي )

 رئدب دق ملس و هيلع هللا ىلص

 مانو هيايثي



 7 رذخ (رذنأف ) ممصتو منع ه4 594 9+ ماق ٌّموا 4نورشلاو عسانلا ءزيلا ) كمجفم نو ( ىف) 1
 موا كءبحتم نم © ق9 هب بصعو مالا اذهرثد ىذلا ىارئدملا ئرزقوةراعتسالا 7 ا كموق

 : 3 : ذنالا لمفاف وا اونمْو
 كتريشع رذناو هلوق هيلعلد لوعفمب ردقموا ميمحتلل قاطم © رذنافإ# دج ومنع مايق 0 6 0
 كير صصخو #« ريكفكءرو © اربدنو اريشب ةفاك الا كالسراامو هلوقوأ نيب رئالا 00 ِ 58

 3 ىلص لوعر رك ٠ راملل ىور الوفو ادقع انربكلاب هقصو وهو ريك "| و اعدتق متغاف ههركا اعت هللا لص هللا 0202 الدو ادقع ا ل 1 0 5 9 و

 هدعب اهفو هيف ءافلاو كلذب ىمأيال ناطيشلا نال كلذو ىحولا هنا نقباو ماسو هيلع |
 دوصقملانا ىلع ةلالدلاوا كير ربكف *ىش نم نكي امو لاق هناكو طرسشلا ىنعم ةداذال
 ةفرعم بحمام لوا ناف هيبشتلاو كرشلا نع هبر ريكي نا مايقلاب صالا نم لوال

 كبايثو © هب نيرقم اوناك موقلاو ههبزنت هدوجوب ملعلا دعب بجيام لواو عناصلا

 مومغملا مفي اك اركفم
 فزاصلااهيا اي هل ليقف

 كسفن نع رافكلاىذا
 راذنالابلغتشاف مق .راندلاب
 اهلسفب كلذو اهريغ فبوبحتاولصلا ىف َبحاو ريهطتلاناذ تاساجتلا نم © رهطف | كي رو) راعفلا كاذآ ناو
 ضر نم هيرما ام لوا وهو اهفلويذلا رج ةفاخم اهريصقتك ةساجتلا نع اهظفحيوا |[ كير صتخاو ( ربكف

 هلوق اضياو رثدلااهيا اي ىلامت هللالزناو لاق مث ءارحب ىنءاج ىذلاكللا اذاف هلوق | ىا مظعتلا وهو ريكتاب

 هللا لص هلال وسر ىلع نا رقلا نم لزنام لوانا باوصلاف عباتتو دعب ىحولا ىح مث | لقوءديغ كنيعىف ربكال

 | هللاريغنم كورعي ام دنع
 لزت امل هنا ىورو ريك أ
 هيلع هللا بص هللا ل وسر لاق

 تريكف ربك | هللا ملسو

 تنهاو تحرفو ةجيدخ
 ىلع لمح دقو ىجولاهنا

 ةروس ىحولاةرتف دعب لزن ام لوا ناو قلخ ىذلا كبر مساب ارقا ةروس سو هيلع
 ىلع دعاق وه اذاف هلوق *رلعأ هللاونيثيدحلانيب عملا ءانيب ىذلااذهب لص رثدملا |

 ةرتف نع ثدحي هلوقو *هيلع سلجنىذلا ريرسلا هب ديرب ضرالاو ءايسلا نين شرع
 مجم ىور هنم تئْدِخ هلوق * لوزتلا ىف هيلاوتوهعباتت مدعو هسابتحا نع ىا ىحولا
 نيتلثم نوءاثب ىورو ريعلا ءان مث ةنكاس ةئلثم ءان مث ةروسكم ةزمه مث ةمووضم
 هلوزن رثك ىا عباتتو دعب ىحولاى محو هلوقو +تعزفوهنم تبعرف ءانعمو ملاعب

 ءافلا تلج ب || 2
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 ىلع اوصصو هلوقو *اهرح دادزا اذارانلاو نا تح مهلوق نم هر دب دادزاو 00

 00000 ردي يقلاوو ردنا لسا رتدلااسهيا ا: لجو نع هلوق ١ م ووو ىفدت ” ىف ردي ىذلا 2 1 ١ : 5 د || © 5 ريسفتلاماو © معا هللاو هعزف نكسي ىتح ءام هيلع بصينا عزفنمل فني هلا هيف ءام | 0 0 ”٠
 ملسؤ هيلع هللا ىلص هلوقل ارثدم هاعس اعاو ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر هنا ىلع اوعمحاو ْ م ةالصلانال ةسامنلا

 : 3 0 1 . | ريغقىلوالا ىهو االا ىوقتلاس ابل هللاهسلا مهلوق نم ةلاسرلاو ةوبنلاراثدب رثدلااهيا اي هانم ليقو ىنورثد || 1
 ملنا كبر بادعنم مهردح ىا 0 ردباف مث هازاجم سانللاو راثدلاك ة وشال ع ةفلاخم نس د ةالصلا

 هتلمحت ىذلاراذنالاب لغتشاو مزعمايق م ليقو كراثدو كءجتم نم م ىنملاو اونمؤيي | ىاشإ مهايوطت ىف برعلل
 ةعيراديف © رهطف كبايلو ف نائوالاةدبع هلوقبامع كبرمظع ىا © ربكف كبرو 9 | ن.ةبالذالويذل هرجو
 بابثلا ظفل لزني نا ىناثلاو ةقيقحلا ىلع ريهطتلاو بابثلا ظفل لزتينا اهدحا هجوا () علموا ةاجتلاةباصا همم

 ىلع ريهطتلاو زاجلا ىلع ٍباشلاظفل لزنينا ثلاثلاو زاجلا ىلع ريهطتلاو ةقيقحلا ىلع |
 هانعف لوالا هولا اما # زاجلا ىلع ريهطتلاو ٍباشلا ظفل لزنينا عبارلاو ةقيقحلا

 نوزرتحم اونوكي مل نيكرمشملا نا كلذو تارذقتسملاو تاساجتلا نم رهطف كبايثو

 ٍ دارنا ة 0 تاساجن نم دعم 0 3 مالم بانا ,رو)ديحوتلا ىلا مهعداو
 نورجمو مايل نولوطي اوناك نكسيثلانال كلذو رصقف كلايثو ءانعم ىناثادجولا || لوي نع لع عب
 (مهلايذا ) كاين لاهو بلقلا هاطنكىارجتلاو ةنانخلاوردغلا نم كبلق ( رهطف كباينو) ناثالاةدبه

 نالف لاه لاففالا

 سانلا فوت (رذنأف مد
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 راثد رهطفوا هيلا ءاعدلاو ةبرظناا ةوقلا لامكتسإ ءرما دعب ةيلمعلا ةوقلا لامكتساي ١١
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 علل ةروس) هس 0
 ايما نوكف ةئيندلالاهفالاو ةعمذلا قالخالا نع د 1ك وا ةءومذملا تاداعلا [|

 كاَذِعلا ربعاو © ,ءاذ ز>رلاو # ريصلا ةلقو رتلاو دقحلا نم ةسندي ام ديلا

 صفحو بوقعب أرقو حاسبقلا نم هريغو كرششلا نم هيلا ىدؤيام راع
 ىهنارت لل طلال عا 4 مكسات عألو 9 مذلاك هيف ةغل وهو مضلاب 0

 هباصاخ ا.هنوأ هيزتت ىهن رثكأ ضرع ىف اعماط انش بهي نا وهو رازغ بلال نجل

 نامت الوا ةنضلاو ص رلا نم هنفامد بح وملاوهتبهنمباثب رزغتسملا مالسلا هيلع هل وقل [|

 مهنم رجالا هبارئكتسم غيلتتلاب سانلا ىلعوا اهايا ارثكتسم كتداسب هللا ىلع |
 نم هنا ىلع نامت ن. لادبالاوا فقوال نوكسلاب رثكتست 'ىرقومايا ارثكتسموا |
 اذه ىلعو اهب ؟ئرق دقو نا راعا ىلع بصنلابو اريثك هدم يخت لوأ 3

 سعاشلا لوق ىف عفرلاب ىعولا رضحا ىوراك اهلمعلاطب او اهفذحت عفرلا نوكيا نأ زوج |

 ىدلخم تناله تاذالا دهشا ناو * ىعولا رضحا ىرجازلا اذهبا الا

 رهطف كبايثو هانمم لبقو كلذل ءريصقتب صاو بوثلا ليوطت نع ىهنق ريصقلا

 هجنولا * بيط بيدك لزلص جب ةمرم وا ةبوصغم نوكتنا نع

 ةرتنع لاق سفالا ىلع بوثلا لمح ءانعم ثلاقلا

 مرح انقلاىلع ميركلاسيل © هبايث مسالا خرلاب تككشو |

 دسملا نع بالا مرا و بيرلاو بونذلا نع 1 ك.سفنو ىتملاوهسفت ديري .

 ةاّضم ليقف زاجلا ىلع ريهطتلاو بابثلا لمح وهو عبارلا هحولا © هيلع لمتعت اهنال |

 سابع نا ليسو نصف كقلخ و هانعم للقو ةمومذملا تافصلا نع رهطف كبلقو |

 نالنغ لوق تسع“ اما ردغالو هيب لعباس دلع رهطف كبايثو هلوق نع ||

0 

 0 واج اذهلف ناسنالل مالم « لك وثلانا كلذ تدعلاو تود نا هنا

 كلا لاَغب مك ناسنالا نع
 سابع نبا لاقو اهبرقتالو ناثوالا كرتا ىنعي *# رجاف زجرلاو 9 ىلاءت هلوقو
 لاوقالاو لامغالا نم باذعلا كلبجوأ ام لك كرتا ىنعملاو كرسشلا لبقو مث * املا كرتا ؤ

 فك ١لوقءاةلخ ةنم قاك ١ ىطنتل ةلئاضم كلام طلشالا ىفي #« زكتت نمالوإل |
 بسلم اهم زن كلذ نع ىبع - اءاو ملسو هيلع هللا ىلص ىتلاب صخم ىبم ١ اذهو نيرسفملا

 1 هرهاظ رهط هنطابرهط نمنا لقو هرازاق ةفملاو هنونىف مر

 بوثااىف سيلام رختلاو ريكلاو ءاليخلانم ليوطلا بوثلافو تاساجتلاىلع مهلايذا ||

 ا

| 

 ا ىذلا كلذل عضاوتيناو ديال هيلع ةدايزلا هنم بلطي هريغل ايش ىطعا نه نال ةودللا

 ن.٠ ءريغل .ءييفل زوج ةمالاقحىف دو دوجوم ريغ اذهو كلذ كلذ نع لحي ةوبنلا بصنمو ءاطعا

 ةوفصو اذا بايثاا ىهاط

 نالفو بياعلا نم ءاقنلاب

 نالو رداغلل بالاس ند

 رهطي هطاب رهط نم

 (زجرلاو) !|سهاظ ءرسهاظ

 لهسو بوقعي ءارلامضب

 ركل هارعو سهو
 ىدؤي ام دارملاو باذعلا

 تبا ىا ( رجشاف ) هيلا

 نر ناك هنال ءره ىلع
 ) كك ننعالو ) هئم

 لحل ابوصنم وهو عفرلاب
 ارثاكتسم طعن ال ىا لاخلا ىلع

 وا اريثك هطعت ال اًنار

 ترطعا امن رثكا ابلاط

 هلا رونا كاك
 نلفاالا ىف رشا والخ الا
 معنا اذا هيلعنم نةوهو
 مكتست نسحلا ارقوهدع

 ىهنلل اباوج نوكسلاب
 زجرلاو) سندلا نمرهطف

 الو. كرتاف م املا ( رمغاف
 (زكتست نعالو) هني رش

 ىلععتف اليلق ًايسش طعتال
 هنم رثك اوكلذ نم لضفا

 ننمئالو لاهو ايندلا ىف
 لثكتست هللا ىلع كلم
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 (روفانلاىف رماذاف) هنع زوبصمو هناغر و.ضملكو ه.هاوتو هيمآواىلغ ريصلا ل معتساف هللادجولو ( ريصاف كيرلو )ل

 رقنلا تقوولا ةراشا(كلذف) ةيناثلا 0533 ؤ- ليقوىلوالا (نورشعلاو عساتلاءزيلا) ةفنلاىهو روصلا نفت
 عوفص(ذئمو)أدتبموهو

 موب ) كلذنه لدب لحلا
 لَ 5 ريخ ) ريسع

 ءافلاوريسعموب رقنلامويف
 كيذفىفو بدستلل اذافىف
 ىلع ربصا لبق هناك ءازجلل

 موب مهيدي نيف مهاذأ

 هيقاط هيف نوقلي ريسع
 كربص ةيقاع قلتو مهىما
 لداماذافىف لماعلاو هيلغ
 رهن اذاف ىا ءازجلا هيلع

 سمالا ريسع روقاتلا ىف

 ( ريسي ر يغني ر فاكلا ىلع)
 ريس ريغ هلوش دك أو
 نينم ملا ىلع ريسي هناب نذوب
 عجرينا ىجرإال ريسعوا
 ريسعلا ريسيت حر ياك | ريسي
 3510 ائدلاروما نم

 هلك ىا ( تقلخ نمو

 ةريغملا نب ديلولا ىنعي ىلا

 هبامكمت ىلاعت هللا اسف هبانقلم ناك هناف مذوا دلوالو هللامال اديرف هتقلخ نم ىا

 فيلاكتلا قاشم ىلع ربصافواريصلا لمعتسان## ربساذ #9 .سماواههج واو # كيرلو
 ىنعمب رقنلا نم لوعاف روصلاىف © روقانلا ىف 9 تن 6 رقن اذاف  نيكرشلا ىذأو
 ىلع ريصا لاق هناك ةيبيمسلل ءافقلاو توصلا بيس وه ىذلا عرقلا هلصاو تيوصتلا

 اذاو مهرض ةقاع كؤادعاو كريص ةقاع هف ىقلت بعص نامز' مهيديا نيف مهاذا

 رمسع هانعم ناف © نيرفاكلا ىلع ريسع موي ذئموي كلذف © هلوق هيلع لدامل فرظ
 للا و الط يب هريح ادتموغو رقنلا تقو ىلا :ةراشا كلذو نبرفاكلا ىلع مالا
 عنميديك أم *6 ريسي ريغإ# ريسعموب عوقوتقو تقولا كلذفريدقتلاذاءربط فرظوا هلدب

 نمو ىنرذ ]9 نينمؤاا ىلع هرسبب رعشيو هجونود هجونم مهيلع اريسع نوكي نا
 ىئافدعم ىدحو ىنرذىا ءايلانم لاحادتحوو ةريغملانب ديلولافلزن «اددحوتقلخ

 فوذحلا دئاعلا نهوادحا هقلخ ىف ىنكرششي /ىدح و هتقلخ نموىاا ءاتلا نموا هكبفكا

 ةيطعنل ءريغل لجرلا ادهم ةيدهلا لالخلاف مارحو لالح ن ابراه لبق اك كيد ةمالا
 ايندلا ةازاحل ايش طمنال ءانعم لبقو عرمشلا صنس مرحلا انرلاف مارخااماو اهتم رثكأ
 كلمع نثكيالو هرزئكتستف كلمعب هللا ىلع نئمتال هانعم لبقو هللاهجو هب داراو هلل طعا

 امب كباكا ىلع ننمتال هانعم لبقو ليلق كاطعاو كيلع هب هللامعلا اهف هناف كنيعىف
 مهبلع نفمتال ليقو مهلع كلذبرثكتسملاك ىحولا سما نم مهغلبتو نيدلا مان م مهلعت
 ْريْخا نع فعضتال ننمتال هانعم لبقو هب رثكتست ارجا كلذ ىلع مهنم ذخأتف كتوبذب
 كلتل كنم اراثكتسا مهطعتو مهلع معنت امب سانلا ىلع ننمتال هانعم ليقو هنم رثكتست

 هيهاون و هيماوا و هتعاط ىلع ىا # ربصاف كبرلو لمعلا طب نملا ناف ةبطعلا
 تامح كنا هانعم لبقو هيف تيذوا ام ىلع هلل ريصاف ءانعم لل قو ىلاعت هللا ب اون لجال 0

 | ريصاف هانعم ليقو لجو نع هلل كلذ ىلع ربصاف مجملاو برعلا ةيراحم هيف اهظع !ىما | ( اديحو ) هعم لوعقف
 نرقلاوهو روصلاىف أ ىا * روقانلا ف رقن اذاف 8 هللالجال ءاضقلادراوم تحن اه)' قركلف ءالاوط ل

 .«ذئموي كلذفإ# ععالاوهو ةيناثاا ليقو ىلوالا ةخفلا صو ليفارسا هبفأ فنا ىذلا اي كسا

 ىنعي © نيرفاكلاىلع 9 ديدش ىا © ريسع موي 9 ةمايقلاءوي وهو ةغفنلاموي ىنب ءاتلا نموا ءضا كيفك
 ريغ 9 مههوجو دوستو مهلئاعش! مهتك نوطعبف صمالا مويلاكلذىف مهيلع رسعي || ىدحوهتقاخ ىاتقلخىف
 راركتلاةدئاف تلق هنع نغم ريسعو ريسيريغ هلوق ةدئافام تلق ناذ نيه ىا © ريسي | دحا هقلخىف ىنكرشي مل
 ىلع لد نيس ريغ نيرفاكل ا ىلع ناك ال ليقو ضغم ريغ كلبح انا هلوقك دك أتلا وا ةفوذحلا ءاهلا نم وا

 نيرفاكلاظيغ دادزيل هيف رسيال ريسعم هيلع هناف رافكلا فالخم نينمؤملا ىلع نوههنا | ادرفنم هتقلخ ىانم نه
 نطبفف هتقلخ ىا © اديحو تقلخ نمو ىنرذ © ىلاعت هلوق © نينمؤملا ةراشبو تمصفا مث لامالو لهاالب

 )هما روصلاىف 2 اذاف ( روقانلاىف رقناذاف ربصاف ) كبر ةدابعو كير ةعاط ىلع ( كيرلو)

 ( ريسيريغ ) هاذعوهلوه ( نيرفاكلا ىلع ) ديدش (ريسع موب) ةمايقلاموب ىنعي ( ذئموب كلذف ) ثعرلا ةخقأ هو

 نبديلولل هللا نم ديعو اذهو جوزالو دلوالو لامالب (اديحو تقلخنمو) دما« ىنوذ ) مياعنيه ريغ
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 # ادودمتالامهت لمحو اعتز ناك هنالهسانعوا ةرارشلاىف نكلو ديحو هناةداداوا
 4 ادوهش نيو # اي ءاعليادودمتوا اريثك اطوسم, |

 هتيهعش ءانغة سا شاعملا_ ضل اطل رفس ىلا نوجاتحال مهئاقلب عتمم ةكمب هعم اروضح

 مهتهاجول ةيدنالاو لفاحلا وا هيدحت ءدكل ةلطاصت ىف مهلسري نا' جاتحيالو

 ةرامعو دلاخ ةثالث مهنم ملسأف لاخر مهلك ثكاوا نين ةرشع هلناكل ق مهرايتعاو [|

 > ضي رعلا هاا ةسارلا لكلب و 3 ادهم هلتدهمو 9 ماشهو || |

 وهو هينواام ىلع © ديزا نا عما مث 9 مدقتلاو ةسايرلاقاقحتسابىا ديحولاو شيرق |
 ميلانو ةك نم هيلعوهام بسانيال هنالواىواام ىلع دي مال هنال اما هعمطل داعتسا ||
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 كله ىتح هلاح ناصقنىف هب الا لوزن دعب لازام لبق ا

 ناكو ىوزخلا ةريغلانب هيلولا ىف ةب الا هذه تلزن كفك انأف هاو ىرذ ىتملاو
 اًئاد اضعب هضعب دم اريثك ىا * ادودمم الام هلت لعجنو # هموقىف دحولا ىمسي

 لقف هئلص ىف اوفلخاو ةراتجتلاو عرضلاو عرزلاك ءاغلب دمي ام ليقو عطقنم ريغ

 ةعبست سابع نا لاقو فلا فلا ليقو مهرد قالا ةعنرا ليقو راسد فلا نك

 ةريثكمتغ هلزاكو منو ليخو لبا فئاطلاو ةكم نيب هلاك هنعو ةضف لاقثم فالآ |

 هلزاك ليقو افيص الو ءاتش هرا عطقنال فئاطلاب ناتسسإ هلزاك لبقو راوجو ديبعو ١

 اوناك مهنال هنع نوييغيال ةكمب اروضح ىا * ادوهش نينبو # رمش ربش ةلغ | '

 نودهسشي الاجر ىا ادوهش ىنعم لبقو بسكلا بلطل ةبيغلاىلا نيجاتحم ريغ ءاينغا || '
 ةرامعو دلاخو ديلولانب ديلولامهو ةعبس ليقو ةرسشع !وناك لبق عماجلاو لفاحلا هعم | ٠

 ةرامعو ماسشهو دلاخ رفن ةثالث مهنم ملسا سعش ديعو سدقو صاملاو ماشهو ظ

 ضيرعلا هاجلا عم اطسب رمعلالوطو شيعلا ف هلتطسب ىا © اديهمت هلتدهمو ف ||
 0 ةناسحير ىعدي ناكو شبرق رباكا نم ديلولاناكو همؤقف ةسساررلاو 0 84

 ىا © الك 9 اديهمتو ادلوو الام ظ
 ىتح هدلوو هلام ناصقتىف ةيإ الأاءذه لوز دعب ديلولا لاذاف اولاق هديزا الو لمقال |

 لئالد عيججف اذنامم ناك هنا ىنعلاو ادناعم ىا 4 ادينع انني ال ناك هنا 8 كله
 هنا وهو دانع رفك هرفك ناك ليقو لكلل اركتم ةوبدلاو ثعبلاو ةردقلاو ديحوتلا
 20 وهو هناسلب هركسو هبلَش اذه فرعي ناك

3 4 

 | ليلعتو عما "'نع هلعدر هاف © ادينع انني آل ناك هنا الكف لاق كلذلو منا ةدناعمو َ

 | ةدايزلا نع ةعئاملا ةمعنلا ةلازال ةسانملا منا تايا ةدئاعمب فانئتسالا ليبس ىلع عدرلل |

 دحا هقلخىف ىنكراشي مل ىدحو هتقلخ هانعم لبق دلوالو هللام ال اديرفادحو هما | 4

 دها2 نعو ةراجتلاو عرمشلاو عرضأا هل ناكو ءامالاب اوودمم وأ دك الا (ادودم الام هكر ل

 (ادوهش نان ننسو) اهزك ؟ردملاو دو عطقش ال فئاطلاب اضرأ هي مد. جس هلنا هنعو رايد فلا ةئام هلزاك
 مهانقل 4 هعم اروضح

 ةرشع اوناكو رفسلانع

 ماشهو دلاخ مهنه ملسا
 (اديهقهل تدهمو) ةرامعو

 ةيايرلاو ءاحلا هلتطسو
 هاا ىتمعن هيلع تمتاف
 وه امهعاّتجحاو لاملاو

 امدلا لها دنع لامكلا

 (ديزا نا عمطي مث
 لعل ناكشلاو دانتما

 ديراواا وحرب هضرحو
 ركش ربغ نه هدلوو هلام

 ىا ديزا نا نسحلالاقو

 ا هو او جلا لحدا
 الاءنيتوال لاق اك اداوو
 هل عدر ( ذلك ) ادلوو

 هلعمجمال ىا ءاجرل عطقو

 رفكلا نيب مويلا دعب

 لزي ملف مبا ديزملاو

 ناصقن ىف هب الالوزت دعب
 كله ىت> هاخلاو لاملانم

 نا رقلل (انناي ال ناكمنا )
 ادحاح ادناعم ( ادينع )

 لع عدرال ليلعت وهو

 الئاق ناك فانئتسالاهحو

 دناعمهنا ليقف دازبالل لاق

 (هل تاء و) ىوزخلاةريغملا

 اريثك(ادودمتالام) كلذدعب

 ةدايزلا ف لزب ملعون لكن
 هضعنلاملا ( هلتدهمو ) ةرشع هونس ناكو هنعزن وب شي الاروضح (ادوهش نيدو ) ةضفلاقثم فالا ة ةعسلا 5 وح هلامناكف ١

 اتح (ال6) ىب رفكيو ىنصعي وهوهلامىف (ديزأنأ) ديلولا .(عمطنمن) ضعب ىلعاهضعب شرفلا لثم (ديهمت) ضعن ىلع

 اضرعم ادينع انلوسرو انباتكل (ادينعانتي الزاك) ةريغلان ب ديلولا ندي (هن1) هلامزاصقنىف كلذدعب لزب ملف هديزأال



 كلذب رفكو معنملا تايا

 ه.شغاس (هقهراس) ديزملا

 ةفاش ة هقع ) ادوعص (

 ا دوعصلا ثيدحلا ىفودعصملا

 نيعبس هيف دعصي ران نم لبج

 كلذكهيف ىو مئافيرخ
 ,ليلعت ( ركف هنا ) ادب

 هل> اع ىلاعت هللا ناكديعوال

 ىننلا دعب لذلاو رقفلاب

 هفقاعيو هداسنعل رعلاو

 نادعلا دش 1 ةرذ . الاف

 هتيعمت وهتباغ دانعلاب هغولل

 ركف«اىنعي ارحنا رقلا

 هيأ مور, وس نو رمشملاو عساتلا» رملا)

 هيلع هنعو دئادشلا نم قتلبام لثموهو دمدللاةقاش ةبقعهيشغأش هاد وعص هقدر
 ادبا كلذكن ىوهيمث اش ر> نيعيس هيف دعصن رانلا نه لح دوعصلا مالسلاو ةالصلا

 ردقو نا رقلاىف اعط ليخاهث ركف ىنعملاو دانعلانابوا ديعوالل لمآ ردقو ركف نا

 ب هاد ومصهقهرأ-#

 رفاكلا ايف دعصتس رانلاىفة يقع دوعصلا ملس وهيلع هللا ىلص هللا ل وز لاقلاق هةعهللا ىضر |

 بيغ ثيدح لاق وىذمرتلاهجرخاادبا كلذكو هفاغب ر>نيغبساهبف ىو يمن اغب رخ نيعبس ْ

 هقهرأسهلوقىف ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعىردخلا ديعس ا نع ىلع !ادانساىوشلاىورو | |

 اذاو تداع اهعفراذاف تباذمدب عضواذاف هدعصل ن|ف لكي ران نم لج وهلاق ادوعص |

 رفاكلا فلكيرانلا ف ءاسلمةر* د وءصلا ىلكلالاقو تداعءاهعفراذاف

 نم برضو ديدجلا لسالس همامانم نذحي هدوعصق سفنتب كرتيال اهدعصي نا |

 مث اهلفسا يلا ردحا اهورذ غل اذاف اماع نيعبرا ىف اهدهصيف ديدح نم عماقم هفاخ

 8 «.ادبا هءآد كلذف هفلخ نم برضيو هماما نم بذحم اهدعصي نأ فلكي

 هبلقف بترو هربدتو هيف رظنو هدير ىذلا مالا ىف ركف ىا # ردقو ركف هلا ©
 كلذو هيلاقىف مالكلاكلذ ردقو ىا ردقو هِلوَش دارملاوهو ىمالا كلذل ءادهو امالك

 ريزعلا هللا نم باتكلا ليزن: مح ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع لزتا امل ىلاعت هللانا
 ةربغملا نب ديلولاو ىلصي دجحملاىف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ماق ريصملا هلوق ىلا مياعلا

 ىردخلادعه-ىبانعو*امفهلةحا رالباذعلا نم ةقشم هفلك نو

 تيل هج عكف

 ةيالا ةءارق داعا هعانمتسال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نطف الف هتءارق مهم هنم بيرق (ردقو)نآ رقلافلوشاذام

 هاهو لوشام هسفن ىف

 هقهرأس ) ام« ايذكم
 هويصلا قط اش (اد وست

 نمرانلا ف سلمأ ل يح ىلع

 باذ هدب عضو الك رؤصلا

 ند لاهو ناك اك داع مث

 هماما نم: بذجم .ساح
 ( هنا ) هفلخ نم برضيو

 (ركف)ةريغملا نب ديل ولا ىنعي

 سما ىف هسفن ىف ركفت ىنعي
 ملسو هيلع هللا ىلص دع

 رداسهنا ىتح هلوقاردقو)

 دمحم نم تمع< دقل هللاو لاقف موز ىن نم هموق ساجم ىتا ىتح دللولا قلطناف

 هنلع ناو ةوالسح هلنا هللاو نا مالكن م الو سنالا مالكنم وه ام امالك اننا

 هلزتم ىلا فرصنا مث ىلعي امو ولعي هناو قدفمل هلفسا ناو رمل العا ناو ةوالطل

 هومكيفك ١انا له> وبا لاقف مهلك شيرق نوصتلو ديلولا هللاو ابص شيرق تلاقف

 نبااي انيزح كارا ىلام ديلولا هللاقف انيزخ ديلولا بنج ىلا ساح ىتح قلطناف
 ربك ىلع كنونيعي ةقفن كل نوعمجم شيرق هذهو نزحا ال نا ىنمنمبامو لاقف ىخا
 ىلا ناو ةنكنك ىبا نبا لع لذدت :كناو دمم مالك تنيز كنا نومعزيو كنس
 0١ 1230511106 ق) نشيرقإ 7 ىلا لاو ديلولا بضنف مهماعط لفن لادا ةفاحل

 لهجيىبا عم ماق مث ماعط لضف مهن وكي ىتح ماعطلانم هبادتاو دمج عيش لهو ادلوو
 اولاق طق قدم هومتأر لهف نوني ادم نا نوم مهللاقف هموق سلجم ىنا

 نومعزت لاقال مهلا اولاق نهكت طق هومعأر لهف نهاك هنا نورت 0 |

 باذك هنا نومعز لاقاال مهللا اولاق طق رعشب قطن ءوعار لهف عاش

 ملسؤ هيلع هللا ىلص هللالوسر ناكو ال مهللا اولاق بذكلان م ايش هيلع مرج لهن

 لاق مث هسفن ىف ركفتق وهاف ديلولل شيرق تلاقف هقدصل ةودلا لبق نيمالا ىمسي
 امو رحاس وهف هلاومو هدلوو هلهاو لحرلانيب قرش ومار اما رحاسالا وهام

 «لوَس)



 ىصتاباصاهنالوا هءازهتسا هربدقتنم بيعت « ردة فكل تقف © هفلوشامهسفنفف |[
 نا قي اغلبم ةعاجشلا ىف غلب ىا هعجحشا ام هللا هلتق مهلوق نم هبلع لاقي نا نككام
 وهو ماسو هي هيلع ىلاعت“هللا ىلص ىنلاب سم هلا ىور كلذ ةدساح منا وعدو دسحم

 سنالا مالكنم وهام امالك افنآ دع نم تععسدتل لاقو هموق ىتأف ةدجملا ح ارقي
 واعيال هناو قدغمل هلفساناو رّْل ءالعا ناو ةوالطل هيلع ناو ةوالخل هلزا ناو

 هيلا دعقف هوم كفك [ا1 لهجوبا هبخلا نا لاقف دلولا ًابص نئيرق لاق لسالو
 قاع ءوغ 1 لهف نون ادم نا نومعزت لاقف 0 ماقف هامحا امب هلكو انيزح

 ىطاعَس هوع 1 نعاسش هنا نو<زتو نهكش هوعار لهف نهاك هنا نومحزتو

 ءدلوو هلهاز لجرلا نيب: قرط هومز انآ نحاس الا اوهام كافل اراك | ٠
 ةغلاصلل راركت 5 ردق "فك لتق مث 9 هنم نيب“ اوقرفتو هلوقب اوخرفف هيلاومو

 ىا © رظن مث 9 !هلصا ىلع دسب هنو ىلوالا نم غلبا ةيناثلا نا ىلع ةلالدلل مثو
 ردب ملو انعط هيف دم ملال ههجو تاق 0 سدعم و ىلا دس هن نارا

 « ربو ههجوف.بطقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسز ىلا رظنوا لوّشام

 هعابتانع «ركتساو# ملسوهيلعهللا فصل وسرلاوا قل نع «#ربدامث ف سبعل عابتا

 ملسو هيلع هللاىلص دم سماىف ىا ركف هنا لجو نع هلوق كلذف رؤي رح“ هلوش

 نا رقلاو ملسو هيلع هللاىلص دمت ىف لونا هنكمب اذام هسسفن ىف ردقو نا رقلاو

 يتلا قيرط ىلع وهو ردق فك نعل ليقو بذع ىإ 6 ردق فك لتقف © ١
 ىا ىلع نعل هانعم ليقو ديك أتال ءررك 6# ردق فك لتقمن 9 خيوتلاو ٌراكتالاو
 سبيع مث © هدربو نأ رقلا هب عفدي ام بلط ىف ىا 6 رظن مث 8 مالكلانم ودق

 نع ىا # ربدا مث #9 هربدي ءرثىف ركفتلا ملاك ههجو بطقو ملك ىا © رسبو

 دمحم هلوق كايا لفي ىعد نيح ىا # ريكت-او 9 ناعالا '
 يدل نع ىو ىورإ هي راوي رجالا 9 ءؤرشو

 ا ظن لاو رحاس التحول رطل مسوي

 اراسوو اريج ينع لاقنو ةماعلاب نوكي ىذلا باذكلا ةمايسم نع

 هذه ترطخامل هنا ىلع ةلالدلل ءافلاو ملعتبو ىورب 6# رئؤي رحسالا اذه نا لاقف ©

 .( ربدا م 1 حواكلاو ضبقتلاف داز ( 5000 را ردق يفوا 0 00

 مث دارباو امهنيب ضارتعا ءاعدلاو ردقو ركفىلع فطعرظن مثو هلاقمىفو هماقمنعوا هنع (ربكتساو) قطان ع

 ىور ةرمسلان ءىورب ( رثؤي رحمالا ) اذهام ( اذهنالاقف) ايخارت ةفوطمملا لاعفالا نيبنا نايبل تافوطملاىف '
 ٠ الوسنالامالكن هوهام (رثدملاةروس) امالكافنا دمحم نم تعسدقل -2* رح لاو موزخم ىنيل لاق ديلولا نا '

 ةوالخهل نا نجلا مالكه

 ناو ةوالطل هلع ناو

 قدغلهلفساناورفل العا
 تااقف لمي امو واعي هناو
 ةلراا هاو اينس نر

 نبا وهو لهجوبا لاقف
 دعَقفم ومكفكا اانا هخا

 هامحا اع هلكو ايزو هيلا

 لاف مهاناف ديلولا ماقف
 نوني ادم نا نويت

 نولوشو قة هومم ارلهف
 طق هومم ار لهفن هاك هنا

 صعاشدن انوهعزتو نهكشي

 ارعشىطاعتب هوم ارلهذ
 باذك هنا نومعزتو طق
 نم ايش هيلع مث رج لهف
 كلذلكىف اولاقف بذكلا

 ركفف وهاق اولاقمثال مهلا

 اما: رحاس الا وهام لاقف

 لجرلانيب قرش هو ار

 اموهيلاومو هدلوؤ هلهاو
 رؤي رجالا هلوش ىذلا

 لباب لهصاو ةلوستم ع 0

 اون رم واحرن ىدابلا كرات

 ثبت ديغ نم 2 قا هلاس 0 ةملكلا ع ليلد ءاسفلا 00 هنم نيرججتم

 0 هل اولاقثيح السود هللا اا

 كا هلها ىلا ملسو هيلع هللا ىلص دم باكا نع (ردا) هنينح ضيق ( رسدو) ههجو حلك (سبعم) ةريخلا نبي

 هوريورثأب (راؤي رحالا) لعو هيلع هللإ ىلص دمحم لوس ىذلا اذهام ( اذهنالاقف ) مهسحينأ ناعالا نع ماععت م
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 ب نيئاه نيب فطاملا 204٠٠ رح ركذي مو ؟نورمشعلاو عساتلاءزجلا» ( رمشبلا لوق الااذهنا)
 |١ دك الك © رشبلا لوقالا اذه نا ف ركفتو ثبات ريغ نم اهب هوفت هلابب ةملكلا | ىدك تدج ةيناثلا نال

 [| ىتح ةعدتالو اف قلي ”ىش ىلع قبتال ىنملاو مظعتلا ىنعم اهف لماعلاو رق نم | منه لع ( رقس) ادوعد || لاح وأ كلذل ناب  رذنالو بتال 9 هلوقو اهنأشل منت 6 رقسام كاردا امو وط | ”ثحداسنم لدي هلخداس 11١ ادوعص هقهراس نم لدب # رقس هيلصأس 8 اهلع فطعب مل كلذلو ىلوالا ةلمجلل | ا بلرإلا ديكو
 [| ىلع بصنلاب تئرقو سانلل ةحئالوا دلحلا ىلاعالةدوسمىا # رئشلل ةحاول © كلهت | فيرعتل فرصن مو

 صصخ او اهيمانولي ةكئالملان م افنصوا اكلم 6# رشع ةعست اهلع # صاصتخالا | ام كاردا امو ) ثيناتلاو
 | ةيناويلا ىوقلا بببب لمعلاو رظنلا ىف ةيريشبلا سوفنلا لالتخا نا ددعلا اذهل ظ ايلا ل

1 
 | رافكلا فانصال اهم تس تاكرد عبس ماهل ناوا عبسلا ةيعيطلاو ةرشع ىتننالا || ينال ىه ىا ( قتال )
 ١١ ىلع اهتسانت ناذعلا نم اعاونا لمعلاو رارقالاو داقتعالا كرتب بذعي فنص لكو (| امظع ( رذنالو) امح

 | امون لمعلا كرتب اهبف نوبذعي ةمالا ةاصمل ةدحاوو هالوتي فنصوا كلم عون لك | الاايف و ا
 ةفورصم اهتم ةسمح نورشعو عنرا تاعابسلا ناوا فاصوا كله هالوّشنو هيسانس | اكلاه هرذت الو هتكلفا

 | اهالوتب ٍباذعلا نم عاوناب هبذخاؤي اه فرصت دق ةرشع ةعدت ىتبتف تاولصلا ىف | ( ةحاوا) ناك مدوعبلب
 || دحاو مساك وها تاكرحلا ىلاوت ةهارك نيعلا نوكسب_رشع ةءسق "ىرقو ةيئابزلا 0 قول اتا
 1 5 عجوا مهبيقن ىنعي عمج ريشع لك ةعست ىا نمياو ني” ريشع عج رششعا ةعسنو | عج (رشبلل ) ةحاول ىه

 | «هيلصأس# ىلاعتهللا لاق امهنع هرئأي وهف ارجو اراسي ىنعي هي رشبلالوقالااذهناؤإ# | ىتادلجلا ىهاظ ىعو ةرسشب
 | 4 رقسام كارذااموإ# اهتاكرد رخآ ليقو منهج ءاعسا نم ماوه # رقسإل# هلخدأسىا | اهلةقرحتو دوال ةدوسم
 :ا| قتال 9 اهرمال ميظعتلاو ليوهتلا لبس ىلع ءركذامناو رقسىم 'ئثىا كلعاامو ىا | ةعست ) رقس ىلع (اهيلع )

 أ مزلالاو قرفلا نم دبالليقوىنع ضرعاو ىنعدص لوقتاك ىنعب اهلبق «رذتالو | !هرما ىلب ىا ( رسثع
 | كتلوامول نم. رذنال مث هتذخاالاباذعللنيقحتسملا نه ادحاىقتيتال هانعم ليقفراركتلا | دنع اكلم رمشع ةعست

 أ اهفنم رذنالو انح اهفنم قيتالىا ىحمالوامفتومبال لبةوهتكلهاو هتلكا الاأيش (| نم اقتص لبقو روهجلا
 | ليقوامظع مهنم رذنالو اج مهل قبل لبو اوديعاو اوددج اوقرتحا ا اَنيم | ايف ليقو افصليقوةكالملا

 'مهرذتالو مهلع قبتال ىهف ةرتفالو لالم اهل سيل مهح الا ةرتفو لالم 'ئث لكل ْ ىذلااذهام ( اذه نا )
 داجلا تلت دهاجم لاق دوسا هلعجت ىتح نإجلل ةريغمىا ةرسشب عمج #4 رشبلل ةحاول ايد يلع
 ماهج مهل حولت ليقو دلجلا ةقرحم سابع نبا لاقو ليالانم اداوس دشا هعدت تح 3 نءيديب ) ملسو هيلع

 مهو ةكّئالملا نم رشع ةعست رانلا ىلع ىأ 8 ريشع ةعسلأ اهيلع ف انايع اهوري ىتح | رافق نا كوك نقلا
 | مهبايلاو فطاخلا قربلاك مهنيعا نا رثالاف ءاج رشع ةينامث هعمو كلام اهتنزخ | ا 1

 | تعزت دق ةنس ةريسم مهدحا ىبكتم نيام مههاوفانم رانلا بهل جرخي ىصايصلاك | . لوا ىنب ةرخآلا
 نب ورمع لاقو متهجنم دارا ثيح مهمريف افلأ نيعبسس مهدحا عفدي ةحرلامهنم ) ئالاوهو ( رقس) ةريقلا
 | سابعنبا لاقو رضمو ةعيبرنم رثكأ مهجىف ةدحاولاةمفدلاب مفدي مهدحا نا رانيد ظ «هلارداامو) رانلا نم عبارلا

 | ةثنك ىبا نبا نم عسا مكتاهما مكتلكت شيرقل لهجوبا لاق ةيالاءذه تلزن امل

 ظ
 ا

 | | ( ومال رقسام) داي
 ١ نا مكنم رمسك 0 _ّ ناءجشل ىعل مهدلا ماو ريسع ةعضسسل رانلاةن زخ نا ربح ا اذا(رذ:الو) 1 اإل 0 . . . . وأ . - ١ . >7 . 3 7 .ءا| 2« ىف ء٠ 2 أ اذ قه 3

 أ فلخ نب ةدلك نب ديس نب دشالاوبا لاقق منهجح ةنزخ ىغي مهنم دحاوب شطبت |

 " , (ىحخلا) رانلانازخاكلم(رشعةعست)رانلا ىلع (ايلع) مههوجولةدوسم لاقنو مهن ادبالةهاوش (رسشبلاةحاول)اضيأ
 لك ادي دجافلخ اوديعأ



 0 0 0 رانلا باتا انلعج 0 نا 9 | ه0 |

 ابضغ مهدشاو ا قلخلا ىوقا مهلالو مهملا نوحورتسالو مهن وق ريالف نيبيذعملا ا

 1 زجل شورقل لاق رسشع ةعست اهيلع عسا لهجإبا نا ىور ىلاعت هللا َ

 انامامو © اورفك نيذلل ةتتفالا مهتدع انلءجامو #9 تازنف مهنءلجرب اوشطبب نأ

 راؤملا نع رثالاب ربعق رشع ةعستلا وهو مهتاق ىذا ىذلا ددعلا الا مهددع

 نا مهداعبتساو هب مهؤاز رهتساو هل مهلالقتسا ه مهناتتفاو هنم كفسال هنا ىلع اهش ||

 نسحب لوقلاب لما دارملا لعلو نياقثلا رثكا بيذعت ليلقلا دّدعلا اذه ىلوتس |||

 قوفكاو ىناعإ ىلع ةعبسو ئررهلل لع ةرشع رشع ةعبس مهم ميفكا انا ىسطلا

 ىكنمب ةرمشع عفداف طا رصصلا ىلع م كبدبا نيب ىشما انا لاق هنا هنع ىوريو نينسا تأ ش

 امو #© ىلاعت لال زنا 0 ىغمنو رانلاىف رسالا ىكتي ةعستو نممالا |

 امئاو ةكئالملا بلغي اذ نف نييمدآ الاحرال ىندي © ةكئالماالا راثلاباعصا انلعج |
 ةمحر لاو ةفأ لا ةيسنجلانال م.مدشاو نييذعملاساج ريغنه اون :وكيل ةكئالم مهلمج |

 مهاةلالض ىا 6 اورفكن يذلا ةئقالا #9 ةلقلا ىف مهددع ىا * مهتدع اناعج امو 8

 صيصخ ىف ةمكملا امو نيرشع اونوكيمل مل,مهلوق م مهتنتف لبقو اولاقام اولاق ىتح َ

 نه عج بي ذعت ىلع لد قلا وهنا اذه ردَش فك مهلوق ىه مهن ليقو كدعلااذه |!

 لاش الو لاعتال ىلاءت هللا لاعفا نأ نايم اونوكي مل مهاوق نع بيجاو رانلاف َّ

 مهنوكف ةمكطاهجو ليقو ةمكحلا هتضتقارمال ددعلا اذهب. ةينابزلا صيصختو مل اهف أ

 لقا داح الانا كلذ هجوو ريثكلا لقاو لياقلا ْثكا عمجي ددعلااذه نا رشع ةعست |

 لقا عمجمب ددع ىلع راصتقالاعقوف ةرشع ريثكلا لقاو ةعسنت اهرذكاو دادعالا ||
 تحن لؤدبال ريثكف دادعالان ٠ كلذ ىوسامو ةمكحلاءذهل ليلقلا مكاو ريثكلا |!

 رانلا لها عيج بيذعت ىلع ليلقلا ددعلااذه ردقب فنك مهلوق نع ببجا و رصحلا ّ
 كلذىلع ه, نوردّس ام ةردقلاو ةوقلانم لالقلااذه ىطعي هلالج لح للانأب كالذو | ا

 فالخ ىلع ةءايقلالاوحا ناو ريدق ءوُش لك ىلع هناو هللاةردق لامكب ىرتعا نف !١

 سظ باتكلااونوا نيذلا نقيتسيل © ةيلكلاب داعبتسالا اذه هبلق نع لاز ايندلالاوحا |

 دمت ةوَشي نيقيلا اوستكل ىا © باتكلا اونوا نبذلا ع نقيتسيل 9 هلوشب هليلعت | ا

 ىنعي ( ةكئالمم آلا ) رانلا لها ىلع انطلسام © س:©١1 اخو اق ر ( رانلا ٍباعصا هن انر) ١

 لاق ثدح ةداكنب ديسا نب دشالاابا ىنمي ةكمرافك(اورفكنيذلل) ةيلب (ةنتفالا ) رانلاناز> ةلقمهتلقانركذام (مهتدع ٠
 نيذلا) نقةيتسب ىكل ( نقيتسيل ) نينثا ىنع متا اوفكآف ىردص ىلع ةيناكو ىرهظ ىلع ةعسق رشع ةعبس مكيفك | انا
 رانلا نازخ ةدع كلذك مهباتك ىف نال هباعساو مالس نب هللا دبع ىنعي ةاروالا باتكلا اوطعا ( باتكلا اوتوا

 مال ةقرلاو هف ارا مهذخ تالف نيبذدعملا سيح ىالخ منال ) ةكعالامالا ( اهتز ىا( راثلابادصا انامجامو 0

 ادابتخاو ءالتبا ىا الا 2 كل 0 ائاعج 00 ني ةوق مهم 0 اسأب 8

 رانلا باكا اناعجاموَتاْرنق
 مهانلعج امو ىا ةكتالمالا

 نوقاطب مكسنج نءالاجر
 ةنزآلا صيصخ ىف اولاقو

 تبلطنال هنأ عم ددعلااذهب

 ةتسنا للملا دادعالا ىف

 ىلإةرفكلانودوش مهم

 مهن وقول ةنسو رانلا

 عما مهلوبر ضي ةئسذ

 نزاخ رخ الاو ديدخلا

 وهو كلام وهو مح

 ةعست رقسفليقو ريك الا
 ىلع طلسدفو اكرد ردع

 بذءليقو كلمكرد لك
 ند انول رمشنع ةعسّتب اهمف

 نول لك ىلعو باذعاا

 نا ليقو لكوم كلم

 هب ظفحمت اب ظفحم مهج

 ىهو لا.لانه ضرالا

 اهاصاناكناو رمشعةعست

 اهريغناالا نيعستو ةثام

 نقيتسل اع بعشإ

 نال ( باتكلااونوائذلا
 ق رشع ةهسل مهتدع

 اهلثع اومعساذاذ نيباتكلا
 لزنمهنا اونا نأ رقااىف
 هللا نم

 اع "او ) ةنازلا



 0 ءأ لزنا ام رئاس اوقدصاك كلذب مهقيدصتا ( اناا ) نقيتسيل ىلع فطعوهودمح“ (اونمآن يذلا دادؤو)
 كوب ٍ و هقو اضيا فطع اذه (نوئمؤللاو باتكلا اونوا نيذلابانر بالو 0( كئاوا باتكمهباتك ةقفاول انه

 0 | ا نقيتسيل ىلع 6 بايئرالا 000 نالاد 0 ا و 0 نامالا داو و ناقيتمالل

 | ىباتتك قال اققاوم كلذ اوأر امل نارقلا ا 9 للا لس 0

 1 ا ٍباترالو ف هلباتكلا لها قيدصتو هب ناميالاب 0 اناميا اوّنمآ نذلا دادزيو ةروسلاو ةنمدملاف رهظ
 ةدايزو ناقيتسالل 55 وهو كلذ ف ىا « نونمؤلاو باتكلا اونوا نذلا ٠ لولو كلشي تلك ةكم

 « ضرع مهبواقف نيذلا لوقيلو 8 ةهبش ةلرغ اه نقيتمأل ضريامل ىننو نامالا

 ءررملا رو ةندلا ىف نوكيس امع ةكع اراخا هيلا نوكتف قاغوا كش
 دارا 'ئثىا © الثم اذهب هللا دارا اذام 8 بيذكتلا ىف نوءزاجلا «نورئاكلاو#

 كذك 79 0 7]00 كالو هودعتساا ل ليقول ابار عتسا ب رعشسملا ُددَملا اذه

 نيذلادادؤزيو ## ريشع ةعست مهنا ليجتالاو ةاروتلاف بوتكم ددعلا اذه نا ىندب

 دعل ةئيدملاب ليقتسملا ف
 ةككنورئاكلاو ةروعهلا

 (الثم اذهب هللادارا اذام )

 نوكسسسات ناخأ دقو
 5 - 1 ىلا تاراخالا راسك
 :وهلع هقالص ىنلا هب ربخاو مهباتك ىف ادو>وه ناك ددعلانا كلذ : 3 . غ0 هيلع هللاىلص دمحت اًيدصت نودادزي باتكلا لهان نءآ نم ىن»ي © اناا اونمآ ا 7 9

 ىوامحاا ىحولاب كلذ هل لصح امنا لع لعنو ةسارد ةقباس ريغ نم مهدنع ام قفو 0 000 ا ا ا وا نر هازل ل
 الو ىا « باري الو 8 ملسو هيلع هللاىلص دمحم امدصتو اناا كلذب اودادزاف

 | ناكناو باتري ال امد 000 0 سور © لرسول تاكو نلت كذب 0
 اذهل زيبمت الثمو نيكاش
 5 كلذو كشلاىننو نيقيلا تارثا نيب مهل عمجل بايترالا فن ىلع لدب ناقيتسالا اك تل
 نيباترملا سانلا لاح مهلاح فلاخيلو لاق هناك مهريغ لاح اضيرعت هيف نال دك آو ناك امو ةيآ مكل ةللةقان

 قافنو كش ىا # ضرم مهبولق ىف نرذلالوقيلو 9 قافنلاو رفكلا لها نم ةارشلاة 6 داك د
 لولو "لاف فكف قامت ةكمي. نكي مل تلق ناف ةكم وكرسشم ىا « نورفاكلاو 8 | 2 3

 ىلاعتهللا لع ىف ناك هنال تلق ةبكم ةرولاهذهو نوقفانملا مهو ضم مهل ولقىف نيذلا

 اذه ىلعف بوهقلاب رابخالارئ ابك وهو نوكيس امع هللاءربخأف ثدحس قافنلان ا

 ىلع عقو دقو عقيس بيغ نع رابخا هنال ملسو هيلع هللا ىل» ىنال ةزجيم ةب الا زيصت بيهلاددملا ذهب ادارا

 | وه نم مهفنال ةكم لها ضرع مهباواق ىف نيذلا, دارب نا لمتحم لبقو رب اق فو ف را يع

 ]1 هوم ىا ىني # الم اذهب للادارا اذ ام إف .بذكلاب عطاق وه نم مهفو كاش أ عام 0
 هنال بورضم ا لثملانم ةراعتسسا هنال الثم هومس امناو تعا لئلا دهب هقادارا 0

 ضرع ىا ىنملاو هل اداعتساو ددعلا اذهل مهنم ابارغتسا عدبو مالكلانم برغ امث | ٌسادنعنمسيلهناو الصا

 هلصا نم. اذه راكنا كلاذب مهدارمو نيرشعال ربثع ةعست ةكئالملال عج ىف دصق | ءاحالدادنعنءناكواهناو
 ددع ركنا نم لضا م5 ىا كيذك ف الثم هوم_س اذهلف هلل ادنع نم سل هناو كلذك) صقانلاددعلا اذهب

 (ةنزخلا) كشبال ( نيذلابانريالو ) ةاروالا ىفام لثم اساتكىفامنا اولعاذاانيَش (انامبااونما نيذلادادزيو)
 نكي ذااضيا (نوئمؤملاو) ةاروتلامهباتكىام فالخ نكي ملذا هءاعساو مالس نبا هللادبع ( باتكلا اونوا ) نيذلا
 دوهلاىنعي ( نورفاكلاو) قافو كش ( ضرممهبولق ىف نيذلا ) لود ىكل ( لوقيلو ) ةاروتلا فام فالخ

 اذكه ( كيذك) ةكئالملا ةلق ركذذا لثملا اذهب (الثم اذهب هللا دارا اذام ) ةكم رافك لاو ىراصنلاو

 نال بامرالاو كشلا

 مترك ١ ناك ةكم لها

 ريس ناب قيقح هلثم ناو

 لاثمالاب اهريس نايكرلا هب
 لاو وا ع



 لالبشالا ن» روكذملا كلذ 1 4 ءاحعي نم ىدهبو ءاعب نم هللا لش 1

 22 0 كير دو:>ح ماع امو 9 نيئهؤملا ىدهو نيرفاكلا لص ىدهلاو ||

 تاكملا رصح ىلا دحال ليبس الذا © وه الا 8 هيلع مهام ىلع هقلخ ل
 كن هصخ اع اهنم 1“ >| بحوامو 0 ىلع عالطالاو

 ةروسلاوا هن: زخلا دعوا رويس امو 0 صضصامو و ةيسسأو رابتعاو فيكو) :

 نال راك:اوا اهركنا نا عدر # الك مهل ةركذت الا © رشلل ىركذالا#

 عفانأر قو لبقا ىنمي لبقك ريدا ىا # ريدا ذا ليالاو رمتلاو اهب اوركذتلا

 ءاسضا * نوطسلااذآ 2-6 ١و #3 ىضملا ىلع ريد اذا صفحو بوقعإو ةزمحو :

 ني ركلا يالا ىا يبكلا 0 ةيخال ىا © ربكلا بحل 8 7

 -_- -_- تت جوج

 نال # ءاشي نه ىدهبو ءاشي ن» هللالضي #4 كلذك هب قدص' نم ىدهو ةنزخلا
 باوج اذه © وهالا كيز دونح لثيامو 8 لألضالاو ةيادهلاهدس ىلاعت هللا ||
 رشع ةمست ةنزآلانا ىنعملاو شع ةعست الا ناوعا دمحل اما لاق نيح لهج ىنال |

 بيذعتل اوقلخ ىلاست هللالا مهددع ملال ةككالملا نم دونجو ناوعا مهلو ||

 ىلا لول
 سيل انعم لبقو نوركذتب الو نوظعتب ال ىا *# الكف اع ||
 لبالاو رمقلاو # اقح ىنء< انه الك ليقو راتلاةنزخ هناا ىنكي هنا ميزا

 ىلخ ءاحئأ نالف نريد برعلا لوقت لك ىمع ند ليقر انهاف ىلإ ىا « ردأذا َ

 هباوح .مسق اذهو نيو ءاضا ىا 7 4 رفسأ اذا مبصلاو 2 راهنلا فاخ كن ليال 1 ا

 ريكلاب دارا ليقو ماظعلا رومالا ىدحال رقس نا ىنعي © ربكلا ىدحال اهنا ف ١ و

 ١ نوظعتن 0 ةركاش الا ع اوم ىانإ نقلا اكانآ:

 | نم لوّش م" صالا

 ١ ةيواهلاو ا رةسو 0ك ةملكللاو ىلاو مهح ةعيس ىو راحل تاكرد ا 3

 ءادتهالا رايتد |هنم لع ىذلا وهو ) ا ىدهو) لال ضل ا رايتذا هذم 1 هدام ء نع ءاشن ند . ارش ّ 1

 لهحوالافالو لالاضالاو 1 رادملا راو ةبآ. دهلا تايتع] و نا لا ءقالأ قاخ ليلد هفو.

 دق نرااما هللادتعل

 لزت رششعةءمنت الا ناوعا

 ( كبر دونح لعاامو 2

 ( وهالا ) اهترثك طرذا

 ' ةنزكلا ميت هيلع زعبي الف

 اذهىف هل نكلو ننرسشثع

 ال ةمكح صاخلا ددعلا
 لصتم ( هامو ) اهن ولعت

 اه ريك ىهو رس فدو

 اهتفصو رقشسامو ىا

 ىا ( ريشبلل ىركذ الا )
 ص 00

 اهف تركذ ىتلا تايالا
 نا دعب راكنا ( الكر

 مهن وكت نا ىرك ذاهاءج
 نوركذتبال مهنال ىركذ
 مظعل ةنمسقا ( رمقلاو )

 ( ربدأ ذا ليللا و) همئانم
 ةزمحو صفحو عفان

 مهريغو فلخو بوقعيو
 ودا ىنعم ربدو ريد اذا

 ليقو بهذوىلو اهانءمو

 ردو ىغمو ىلو ردا

 ا قل رابلا نم ع

 ا ودلوءاضا ( رفا اذا
 نهادحا اهمنوكىنءمو ربكلا ىهاودلاوا اياليلا ىدحالىا ىربكلا عمج ىه ( ربكلا ىدحال )رقس نا ( اهنا ) مسقلا 7

 ريح

 هونج ملعبامو) كلذل الها ناكنم لئلا اذهب ( ءاشي نم ىدهيو) كلذل الهاناك نم لثملا اذهب ( ءاشب نم هللا لضي)

 رمتلاب مسقا (رم# ةااوداك ) مهت رذنا قلخلا ةظع (رشلل ئركذالا) رتسىن»ي ( ىعامو وهالا ) ةكئالملا نم (كير

 باوبا ن٠ ب باب (ربكلا ىدحال) ردد ىنعا (اهنا) 1 00 لقا ( 6 ميضلاو) بهذ ) ردا ذا ليللاو )

 ةيواهلاو ميح اأو ريعسلاو ةيطخلاو ىلثاو رقدسو ماهج اهتم راثلا ٠



  ىأ ىدحاأن م نيت (اريذن) ءاسنلا ىدجأ شو لاجرلا دحاوه لوقتاك اهل ةريظنال مظعلا ىف ةدحاو نب نم اهنأ
 - (مدقتي نا)راجلا ةداعاب (مكلنم ءاشنا رمشلل) ن٠ لدباو افافع ءاسنلا ىدحاىه كلوقك اراذنا ىضاودلا ىدحالاهنا

 ىئمامعو لك ل ابل حاج زلانعو_ 40  ظ هنع 4 نورذمل هبت خ ٠ ع زح وع ©« نورمءلاو عساتلاءز از 00 وا ) ريخلاولا

 (ةئيه 1 تيك اب سفن

 نيهر ثبات تسل ىه

 امب ئرما لك هلو-قىف
 سفنلا ثدي اتتنيهر 0

 ليقلةفصلا تدصقوإل هنال

 ىنمب اليعق نال نيهر
 رك ذملاه ف ىوتست ل وعفم

 مسا ىه ااو ثنّولاو

 ىنعةميتشلاك نهرلا ىتءع

 سفن لك ىلق هناك متملا

 ىنغملاو نهر تع

 124 | نهر سفن .ل 5

 كأ وكشف ريغ هللا 4ع

 ىا ( نيِعلأ بادا الا )
 ال مهنال نيماسملا لافطا
 وااه<.نوئهرب مهل لامعا

 ؛ اوكف مهناف نيملسملا الا

 صاخب ام ةعالعلاب مهباقر
 قا ءاداب هنعر نهارلا

 ىف مه ىا ( تاح ق)

 (نيمرغانع نواءاستب )

 مهنع اضعن مهضحإ لاس

 1 مهريع نولءاسشيوا

 ( رقسفف م 5 سام

 مه رذنا ) رشلل اريذي )

 هيلع هللا ىله دمتم لاَمو

 عج, رشبلل ريذن ملسو
 هلوق ىلا ةدو.لا لوا ىلا
 مده رشلا ارادمر ,ننافق

 كرتف

 نولأ 1 ( نيم: نعش

 0 لكلا

 | لاحوا اراذنا ا كلا ىدحال ىا زيعت© رشبلا اريذن اال ا لل ىا تيل رحل اذن © دك أن نشر لك رانا ميقلاو |
 قوذحل اربخ وا ايلات اري عفرلاب ىرقو ةرذنم تريك ىا ةلمجلا هيلع تلد امع

 نيكجتملا اذ ىا رمشلل ند لدب 4 2 مع نأ مني ها ناو

 لاا قلل نوكف مدع نال ريخ ءاش نلوا هنع فاختلاو ريخلا كالا نم

 ةنوهرم © ةنيهر تبسك اب سفن لك را لو نول ءلاح نت ا

 الا #8 نيهر ليقل ةفص تناكولو نهرلاك لو.ؤملل تقةاطا ةيكشلاك ردصم هللا دنع

 ةكمالملا مهليقو مهلامعا نع اونسحا اب مهباقر اوكف مهناف « نييلا باصا
 مهريضوا نيعلأ باعصا ن ن٠ لاح هو اهفصو هنتكبأل 4 تانج ىف 8 لافطالا وا
 مهريغ نولا وا اضعب مهضعب لأسإ ىا © نيمرحلا نع نولءاستب ## هلوق ىف

 أ هباو © رقس ىف مككلسام © هلوقو ءانوعد ىا هائيعادت كلوقك .مهلاح نع
 ا 0 0 1 0 ل د يا كا ملا ده فشلا

 وشلل ردن راتلانا ىعملاو راثال ةفص اريذن نوكت نا لمتح لق ردلل ارذب 2

1 
 ا

 هلل ةفص اريذن نوكي نا زوم لبقو راب 1 هدا "شب رذناام هللاو نسحلالاق

 هاتعمو ماسو هيلع هللا ىلص ينال ةفص وه ليقو اهوقتاف ريذن اهنم مكلانا ىنعملاو ىلاعت

 ريا ىفمدقتبىا * اتوا مدقدنا مكنم ءاش نا# رذناف رشبلل اريذن ق رثدملااهبااي |

 لكل لصح دق راذنالان ا ىنعملاو ةيصعملاو سلاف عقيف امهنع 0 وا ةعاطلاو

 لعفلا ىلع روبح ريغ ديعلانا ىر نم َ : الاهذه كسمت دقو رفكوا نما ن + دحاو

 ةفاضا لبقو ىلاعت هللا ةئلشل ةعبان هتدشم ناب هْنع بيجحاو هسفن لعق نم 0 هناو

 هلل ةشيشملاهذه ليقو مدام اولمعا هلوقك ديدّلا ليبس ىلع نيبطا_خلا ىلا ةئيشملا
 تبسك اه سفن لك 98 ىلاعت هلوق © رخأتي وا مدقتيزا مكنم هللاءاش نا ىنملاو ىلاعت

 مهناف # نيعلا باجتا الا 3 ايتن ك2 كي رانلا ىف ة هنهت يم ىا 00 هةنهر ا

 يقراوكت هانعم ليقو مهلاهرفغي هللا نكلو راالاف مهونذب نايم سم ريغ مهاف | ا

 . نيل باد ىناوفلتحاو هيلع ىذلا قط اءاداب هنهر نها راكع ةئسحلا مهلامعاب مهسفنا |
 نيذلا مه ليقو مهماميا مهتكز وطعي نيذلامه ليقون وصلخلانوئم ؤلامهليقف مهند

 | لبق و.ىلااالو ةنخلاىف ءالؤ ؤهمهل ىاعتهللالاةنيحو قاثيملا ذخاموب مدا نيمي ىلع اوناك
 هنع هللا ىضر بلاط ىنان ىلع نعىورو مهسفن| ىلع نك رابم ىا نيمايم 0

 نعو هينودهترب امنا اويستكيمل لافطالانال باوصلاب هيشاوهو نيملسملالافطا

 6 نيمر جلا نع نولءاستي 9 0 46 تانج ىف# ةككالملامه لاق 0
 | ىوش اال ««رقسف ككل سام مهلنواوةيفةلص نعو 0 0اس ىا ا

 (لوق) رش نع 1 او ندؤيف ريخ ىلا (مدقتنا مكشم ءاشنإ) رخؤمو

 (ةنيهر) رمكلاىف ا نسفن لك) مهاديعو اذه ورذكف ريخ نع رخأتيوا لاقو

 نولءاست ) نيابسب ىف .(تاتح ق) يكل كاذك وسبل مهناف ' ةنللا لها ( نيِعلأ باعجاالا ) ادبا رانلاىف ةنهت ص

 رقس ىف م لو ىذلاام ( ككلسام ) ) نالفاب نولوشو راناالها



 لاؤس وهو نيمرملا نع نولءاستب هلوق نيمرجحلللاووهو كلام هلوق قباطب ال لاش الو ايف كلخدأ ١
 وه ائاو مهنع لواتال نايبب سيل مك اك مككلسام نيمرحلا نولءاسنب لبقواكلذ قباطيامنا و مهنع

 مىكل ١ 000 , 2 نيمر#لا نيب 9 0 30 نيالا 1 وقل نيل 0 0 رسال وق 6 1

 0 00 مراد ةدوسل نولحأ ا.طياك 2 00 0-1 58 ما معطن كك مود انتحر 1

 ١  0اف ررملا سوا يك .'كنمل اولاق © اهب اوناسا نيمرحلاو نيلّوسملا نيب ىرجأل 00
 1 ه1 | نا ىلع ليلد هبفو ءقاطعا بجمام * نيكسملا مطن كنمو إل* ةبجاولا ةالصلا

 ا ها | ميطاكلاو 4 . نيض احلا 3 ضو انكو 1 عورتا نوط رافكلا 3

 (نينفاشلا ةعافش يمقتتاف) | .ةعافقش مهمفتتاف #8 هتامدقمو توملا * نيقيلا اناتا ىتح  ةمايقلاب نيبذكم هلك ا را (نيقيلا اننا حن ) | تلد دعب انك كل هيلظعتا هرخلا 5 نبدلا مويب بذكت انكو ف هيف نيعزاشلا عم 1
 نييدلا و ةكئالملا نع نضر ءم ىا * ني رعم ةركادتلا َنَع مهلا و اعيمجح مهل اوءفشول * نيمفاشلا َ

 نينم ٌوءللاهنال نيحلاصلاو 5 ةرفالسم رمح مهل ئه لاح نيضرعمو همهااموا نأ هلا ىتعا ريك ذنلا نعاأ
 ليلدهيفو نيرفاكلانود | ءانءءليقو رانلا بجوتىتلابوتذلا اوفرميملمهنال لافطالا مهنيعلا باحصانالاق نملوق لو 1 ا

 دوما ةعاقثلا توضأ هيرو لرع ىاككيل ناي اذه لمن نيمرحلا نع اش مهضعب أس 1
 نءرىءانءنا ثيدحلا ىف غبوت لاؤس اذهو رقف كس حاملقو مكلخ دا ىناميككلسام نيمر للان لقنيلئاسلل | 5:

 ْ 00 كنمو ف ايندلاف هلل ىا 6 نيلضلا ن 0 1 0 نيبيجح 6# اولاق 9 عيرقتو |

 ل
 هك نسر ومسمنبالاق ( نيمفاشل!ةعافش مهعفنت اف وله ىلاعت هللا لاق توملا ىنعي 4 نيتبلا اننا | نا رقلا ىا ةنظءلاوهو || ىتح رف ةمايقلاموي وهو لامالا ىلع ءازجلاموب ىا © نيدلامويب بذكت انكو ا
 ناك قلاب دم رلضلا نس 3 رالاىف ىتبي الف نينمؤملا عيججو نوحلاصلاو ءادهشااو نويبنلاو ةكئالملاعفشت | 1

 ءر | لكل ةمفان ةعافشلانيصح نب نارمع لاقو ةب الا نيلصملانم كنمل اولاق الت مث ةعبرا ||
 لاق لآق هنع هللاضر سنا نع هدنسب ىوغلاىور نودست نيذلا ءالؤه نود دجا |.

 ( ةرفنتسم ) نيضرعبىف || لهانم لجرلامهب ره لاق نوبذعيف رانلا لها فصي ماسو هيلع هللا ىلس هللالوسر | آ
 يلطت اك رافنلا ةريدع || ةبرعش كاقس الجر ركذت اما لوقيف ديرتام لوقيف نالف اي مهنم لجرال لوقيف ةنلا |
 جتفبو اهسوفن نم رافلا | من لاق هيف عفشيف هل عفشيف معن لوقيف وه تنال كناو لوقف لاق اذكو اذك موي |
 الحر ركذت اما لوقيف ديرتام لوقف نالفاي لوقيف نا لها نم لجرلا مهب رب ||

 عفشيف هل عفشف معن لوقيف وه تنال كلاو لوقيف اذكو اذك موب أوضو كلبهو ||

 رالا لها ىنعل ) اولا 1 © رمح مه 20 نآ رقلا ظعاوم نع ىا * نيضرعم ةركذتلا نع مهلاف © هيف | '

 ََن ) نيلصملا نمكن مل) ةروعذم ةرغ:هىا عتاب اىرقو ةرفان ىا رع 2 ىرق 6 ةرفتسه ِ راجح 8 | :

 ةاكزلا لهانم كن ملو نيكاسملا ةقدص ىلع ثحنملا ( نيكسملا معطن كنملو ).نيملسملا سمخلا تاولصلا لها
 نوكيالنا باسحلا موب (نبدلا موس بذكت انكو ) لطابلا لها عم ( نيضئاسلا عم ضوخن انكو) ةقدصلاو

 نيطاصلاو ءايسالاو ةكتالملاةعافش ىنعي (نيعفاشلا ةعافش) مهلانتال للا لود (مهعفنتاف ) توملا (نيقبلا اناثاىت-)

 لاميو ةروعذم ( ةرفنتسم رمح مهن [) هن نييذكم (نيضرعم) نآ رقلا نع ( ةركذتلانع ) ةكم لهال (مهلاف )
 ءافلا ضفخ تأرق نا ةريعاذ 9

 رمح ىا ( رح مهناك)

 ريعضلا نم لاح شحولا

 ىا اشو نقدم ءافلا

 اعرب اهرقتتلا



 0 رهقلاو هو ا ةلوعق دسالاوا ةامرلا ةروسقلاو ةردّقم اهعمدقو لاح (ةروسق نمترف)

 . رشم ان ىو نام“ نما لك دو ل ) اهراغنف تدجح ره ر دل عاق 1 رقلانع مهضار ءا

 7 0 ل ةارس لودسرل 00 . اولاق لو تنال ا مهنا كلذو 0 رش

 ا نجلو لك
 ! نع ءامسلا نم 0
 نالف ىلا نيماعلابر نم

 اه مون نالف نإ

 نا هلوق ءوحن و كعابنإ
 لزتنت ىت> ك.قرل نمؤن

 ليقو هؤرشت اناتك ادلع
 اقداص ادم ناكنا اولاق

 لك نا كك سلف

 ايف ةف.ض اهنم دحاو

 راسنا نم هنماو هنءارب

 كلت نع مهاعدر ( دكر

 حارتقا نعرجزو ةدارالا
 نوفاخال لب )لاقمت تاي الا
 اوذضرءاكاذإف (ةرخ الا

 عانتمالال ةركذتلا نع

 هلا الك ) وحلا ءاتنا
 نع مهعدر ) هر 5

 ةركاذتلا نع مهضا عا

 زك ذه نا رقلانا لاكو

 ءاش نفث ) ةفاك ةغل

 نا ءاش :نف.ىا ( هزكذ

 لعق ءاش الو هرث ذب

 هيلا داع كلذ عفن ناف

 ءاتلابو (نوركذ اهو

 ءاشننا الا) بو.ءإو عفان

 هللا ةّيشم تقو الا ( هللا

 وه ) هللاةئيشمع الاوا

 (لهاو) ( وب نا مهتم ءوصضالك ديرب لب ) لاحرلاة صعنملاشو ةامرلا نم لاشو دسأ نم (ةروسقن:ترف)

 :ةرفالسم ضاع نباو عفان ا رةو رهةلا وهو رسقلا ن٠ ةلوعف دسا ىا 18 رود |

 ا 000 نا مهنم "ى سمعا لك ديري لب # املا عشب |

 00 ر © اك ل» نييحلا ءاتيا عانتمالال
 دين[ ءا نما © ءركاذ ءاش ع نفإ# 0

 * ىوقتلا لهأ وه ف اددشم ام«! 'ئرقو ءاتلاب نوركذت مفان ًارقو هللا ةئيشمع |

 . ىوقتلا لها وه © اوظعتيو اوركذتيف ىدهلا مهلهللاءاشينا الا ىا |

 "#4 ح3

 نا ترو رو ةرخ رمح ركذلا عا عسا نع مهراس د اى يمنح

 الك ىأت ىتح - كعذت نإ ماسو هياع ىللاءث هللا ىبص ىنال اولاق 3 كذَو أَ هلو

 نع مهل عوز 6 68 ادم عبتا نا نالف ىلا هللا نم هيف ءاعملا نم باتكب انم
 ةركذتلا نع اوضرعا كاذإف © ةرخ الا نوفاخمال لب 9 تايآلا مهحارتقا

 ىاو 03 2 هنأ ِ 0

 « للا ءاشي ناالا نوركذي امو ف ءرك

 دبعلا لمف ناب حيرصق ا هللا ءاشينا الا نؤاشتامو هلوقك مهتئيثموا مهر) كد

 نه هلدحاوال ةامرلا ةعاج ةروسقلا لق © ةروسق نم ترف © رافنلا ىلع ةلومم
 ليقو ندايصلا لاح ىه لاق هزعو صانقلا ان مد نياع نانع ةياور ىهو هظفل

 ليقو رو_لفقو ةروسق برعلا دنع ديدش مح ل لكو ءايوقا لاحر نم ترف 9

 ةريمهوا لاقو ليبيا ل داوس ةدش ةروسقلال قو مهتاوصاو موقلا طغل ةروسقلا

 نوكرشلاءالؤه كلذكف تبره دسالات ننام اذا ةيشحولا را نال كلذو دسالا ىه
 ةدالبلا ىف رجخلاب مههبش هنم اوبره نآ رقلا ارقي ماسو هيلع هللا ىلع ىنلا اومتس اذا
 لك ديرت لب © ءىثنمتفاخ اذا شحولا رمح رافت لثم ىرال هنا كلذو هلبلاو
 قلو را اولا شب رق رافك نا نورشفملا لاق © ةربشنم - قؤينا مهنم ئرما
 , كنا هللانم وكلم ياك اني لدحر لكن دنع عد / ماسو هيلع هللا ىلص

 ىنإ نم لجرلانا انغاب دمه اي اولاق نترملا نأ لقو كعب هق اسوا فلور

 نوتٌوبالىا * دك كلذلثمع انتأف ةتراقكو هينذ هسأر دنعو عبصي ناك ليئارسا

 نوفاحالىا 3 ةرخ الا نوفاخمال لب 2 تاحارتقالاهذه نع مهل عدر وهو نوحاا

 هلال ةلدالا مايق دعب تاي الاءذه اورتقا امل راذلا اوفاخول مهنا ىنعملاو ةرخ الاباذع
 نم نوكي ةدايزلا بلطف ةوبنلاةعص ىلع ةلالدلاف تفك ةريثكلا تارجملا تاصح ام
 ءاشنف 9 ةنيظع ةمظع هنا ىنعي *# ةركذت هنا 9 اح ىا © الك تنعتلا با
 © للاءاشي نا الا نوركذيامو #9 هيلع كلذ عفن دوعي امناف هب ظعتا ىا 6 هركذ

 اح ( دلال كب ندؤن ىتح اتبوتو انمرج هيف بانك اتا اولاقثيح هتبوتو همرج هيف ابتك ( ةرمشنم افحص ) ىلع
 هللا نم ةظع «2 ب نالت (هنا) دمحاي اقح ( الك) ةرخ الا ٍباذع (ةرخ الا نوناخمال لب ) كلذ ىطميال

 لها (ىوقتلا لها وه هللاءاشيناالا ) نوظعتيام (نور 5 ذيامو) لمتا نا رقلاب ظعتينا ها ءاش 2 مر ذءاشن 0



 ند دداعل تان رع هللا هاطعا رئدملا ةروس ارق ند مالسلا هيلع ىلا نعو 4 5 3

 ٍ 0 اهفرش كب 0 000 دمخك قدصا

 2 ميحرلا 0 للا مس 00 ا
 م«.الكف عئاش ديك أتل مسقلا لمف ىلع ةيقانلاال لاخدا # ةمانقلا موس منقاال ٍجآ
 سيقل اًوصصا لذاك |

 رفا ىف ' مولا ىعدبال ّىرصاعلا ةنما كساوال
0 

 قيقح وهو هوعيطي وهءاونم ٌؤيفهاقع اوفا و هدايعهبقش ناب قيقح وه ىا «ةرفغلالهاو || َ

 رفغيلا لع 0 لها 2 0 م ا فلسأه مارال

 0 لها انا ىلاعتو كرابت هللا لاق ةرفغملا لهاو وتلا لها وه

 هللا تباث نع هب درفت دقو ثيدسلاىف ىوقلاب سلو ىمبطقلا هللادبع نب ليهد |
 هدارع ملعا ىلاعت | 1

 ه# افرح نوسمحو نانثاو ةثاّسو ةلك » 8 1

 مد ميحرلا نحرلا هللا مسن جو أ
 ظفاىف اوفلتخاو مسقا ىنءملاناىلع اوقفتا # ةمايقلاءويب مسقأ ال 9 لجو نع هلوق. 1
 سقل او صالاق مهراعشاو برعلاءالكىف ضيفدم مسقلا ىلعال ةظفل لاخدال يقف اا ا

 رفاىنا موقلا ىعدبال ى صاعلا | كياوال 17

 باتكلا لها ماعي الثل ىلاعت هللا لوقك ةلص 1 ما ليقو اهتابثا عم درلاىف غلبا هنكل | ا
01 

 كا نإ رقلاناب هنع بيحاو هلواىفال مالكا طسوىف الا دازتال امال فعض هيفوإ |

 7 :يئلازكذ ءىحيدق هتاذيلع لد ضع لصتمةضع داو[ 3 أ
 ىف هباوحو نول كنا ركذلاهيلع لزن ىذلااهمااي هلوةك ىرخذا ةروسفف هباوج |

 ا راح ةروسلا هذه لوا ناك كلذك ناك اذاو نومي كبير ةمعتب تناام ن ةروس

١ 

َ 

| 
 ا
ٍ 
' 

 بع
1 1-5 3 00 

 | مهل نيقتملا اهم هداس .ع رفغي ناب قيقح 4 ةرفغلا لهاو ف ءباقعوت نا

 مالللا دعب فلاربغب مقال لبق ًارقو موهنلا مقاوع مسقاالف هلوق ىف هيف مالكلاصدقو | أ

00 

 ١ هدانساىفو بيرغ ثيدح لاقو ىذهرثلا هحرخا هلرفغا نا لها اناذ اهلا ى لعجي |

 « نوعستو مستو ةئاموةبآ نومب دا ىهو ةيكم ةمايقلاةروسريسفت ا

 ْ اهفذ- زوق هللاو دير لوش 5 كاذام هللاوال كلوقك مسقلادبك أت اهتشئافو اولاقأ أ

 ملعا هللاو هاقتا نمل ( ةمايقلاةزوس + رفغب نأ 5 قئيزالها 4: ؛ ١ تجح 6 (ةرففل
 أ

 ١ صقانتلامدعىف ةدحاولا ةروسلا مكحىف نا رقاانال اضيا فعض هيفو ظسولا ىرجم

 م
 ىهو ةيكمةمابقلا ةروع#

 6 ةيا نوعبرا

 (ميحرلا نوحرلا هللامسب )
 35 ا نفاالا)

 ملعي اا هل وتكةلدالو
 روح>ال 520 ئف* هلوذو

 هلوقكو" ى رعشاه و ىرس

 ا مسعف ىلإ ترث د
 باقلا ريك داكو * ةبايص

 روهملا هيلعو عطقشال
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 مول ىتلا ةيقتملا سفنلاب * ةماوالا سفنلاب مسقاالو #8 ىزبلا نع ىور اذكو
 ناو ادبا اهسفن مولت ىتلاوا امهريصقت ىلع ةءايقلا موي ىوقتلا ىف ةرصصقملا سوفلا

 هيلع هنأ ىور ا سنملابوا ةرامالاس فنلل ةّماللا ةّئمْطملا سافنلاوا ةعاطلاىف تدهتجا

 نا ةمايقلا مون اهسشن مولتوالا ةر>اف الو ةرب سفن نم سل لاق مالسلاو ةالصلا

 شرا ترقق تنك ىتلاب تلاق اريث تلمع ناو. ددزاملا فك" تلاق اريح تامع
 دوصقلملانال ةمايقلامون ىلا اهيحو ةنلا ند هب تد رخام ىلع مولت لزم اهناف مدا

 سفنلاب مسقا و ةمايقلا موين مسقا لاف ًادتبا مث اومعز اك سمالا سيل ىا ثعبال

 كلذب مسقاال لاق هناك كلذف ىنءملاو ىننلل ىهالنا لاَ نا هيف هجولا لبقو ةماوللا

 ليقو هنأش ميختتو هب مسقملا عظمآ ضرغلا نوكيف امهلاماظعا الا سفنلاكلتب الو موبلا

 مهدحأ ةماقو ةمايقلا نولوش لاق ةنعش نب ةريغملا نع ةمايقلاريسفت ىف ىوغلا ىورو

 قاشال فعض هفو هتمايق تماق دقف اذه اما.لآق“تقد الق ةزانح ةمقلع دهشو هتوم

 مسقا الو © هلوقو * كلذيف تاي الاقاينسل ىريكلاةمايقلا هب دارملا نا ىلع نيرسفملا
 ءارضلاو ءارمسلا ىلع ربصت الو ريشلاو ريخلا ىلع مولت ىتلاىه لبق #* ةماوالاسفنلا

 ناو تددزااله لوقت اريخ تلمع تناكنا اهسفن مولت والا ةرحافالو ةرب سفن

 الا ءازتام نمؤملانا نمّوملا سفن ىه نسسألا لاقؤ لعفا مل ىتتلاي لوقت ارش تلمع

 هنسف بساحن الو ىذع رفاكلاناو ا تدراام ىعالكب تدرا ام هسفن مولي

 ببسب ةمايقلا موي ةيصاعلا سوفنلا مولت ىتلا ةغرسثلا سفنلاه ليقو اسهبتامي الو
 ةعاطلاف تدهتحا ناو اهسفن مول: لازتالىتاا ةشرمشلا سفالاىه ىلدو .ىوقتلا هر

 ةيقشلا سفنلايه لبقو ىوقتلا كرث بيسب ةمايقلاموي ةيصاعلا ةيقشلا سفنلاىه لدقو

 تلك مسقلا ف امهنيب عمج ىتح ةماوالا سفنلانيب و ةمايقلاموي نيب ةيسائم ىا تلقناف

 ةداعسلاو ا ةواقشلا ن٠ ةماوالا سفنلا لاودإ رهظن ةمايقلاموىف نا ةيسساملاهحو

 ميظعتلا ىنعم ىلع ةماوالا سفنلاب مسقلا عقو امنا ليقو مقا امهني عما نسح اذهلف

 مسقا ىلاعت هنا لو ا هللاةعاط ىف اهداهتحاو اهلعف رةوعسا ادبا اهنا ثر.ح نم اهل

 مقا الو اهل ايظعت ةنانقلاءوس مسقا لاق هناكف ةءاوالا سفنلاب مسقب ملو ةءارقلامو

 هب مسقملا تاق ناف اهب مقال ةرجحافلا وا ةرفاكلا سف:اانال اها اريقحت ةماوالاسمنلاب

 ىف اهبرب مسق ءايشالاه ذهب مسقلا اولاق نيققحللا نا تاق لاك هيفو ةمايقلاعوقو

 باوجحو هقاخ نم ءاشي امب مسه نا ىلاعت هلل.ليقو ةمايقلاب رب مسقا لاق هناكف ةقيقحلا

 1 مسقلا)



 هلا لع |
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 هللا ىلص هللا لوسر لاس ةعمر ىبازن, ىدعوهو هيف لزت ىلا بسجل 0

 0 كلذ تشاعول لاقف هبهربخاف ةبابقلا سا نع ملسنو حس ل

 عم نل نا ئرقو اهقرش دعب © هماظع عم نازا ف بسلا ل وا

 عمجم © هنانب ىوسف نا ىلع نيردات » اهعمجت 26 ىلب ف لومفملا
 ماظعلا رابكب فيكف اهتفاطلو اهرغص عم تناك "5 ضعب ىلا اهضعب مضو هتايمالس |

 لعفلا لعاف نم لاح وهو اهريغب فيكف هفارطاوه ىذلا هنانب ىوسن نا ىلعوا

 ىلع فطع © ناسنالا ديرب لب © نورداق نحن ىا مفرلاب ئرقو ىلب دعب ردقلا
 بارضالانوكينا زاوجل ابابا نوكيناو اماهفتسا نوكينا زوجيف ناسنالا بسحا |

 هلبقتسي اهف ءروط ىلع موديل © هماما رجفبل  ماهفتسالا نعوا مهفتسملا نع[ '

 ناتنالات سما 92 ”ىلاعق ةلاوك' هيلع كدي 'نيساحلا © "نقتل ردع قوذحم مسقلا |
 |. # هناس ىوسننا ىلع نيرداق ىلب ل هلوق مسقلاباوج ليقو © هماظع 8 نا

 انافرو اععر اهعوجرو اهقرفت دعب ماظعلانا رفاكلا اذه نظيإ ناسنالا دس
 ىا هماظع عمجم نأ نا ضرالادعابا ىف اهتريطف حرلااهتفيسن امردسو بازتلاب ة ٠ ؤ 0

 رداقلانا طعامو.دسافلا رطاخلا ادههلاس طخ بفكو ىرسا ا 0 ظ
 ةرهز ىب فدح ةعسر نب ىدع ىف ةب الامفذه تازت ةداعالاىتع رداق ءاذبالا ىلع

 ىنفك امهللا لوب مسو هيلع هللاىلص ىلا ناكو ىنقثلاقيرش نب سنخالانتخ وهو ||
 َكاَعف ملسو هيلع هللا ىلض ىلا ىتا ايدع.نا كلذو سدنخالاو ايدع ىنعي ءوسلا ىراح | :

 لسو هيلع هللاىلس ىنلاءزبخأف اهلاحو اهرضا ففيكو ةمايقلان وكت ىتم ىتدح دمحم اي

 ماظعلا هللا عمجم وا كب نهوا ملو كن كقدصا ملم ويلا كلذ تثياعول ةعسر نب ىدع لاقف 35

 دعب ىنعي هماظع عمج نانإ رفاكلااذه ىه ناسنالا سحنا لجل ع هللا ل زئاذ

 نال اهعيمج هسفشن اهل داراو ماظعلا رك ذ لبق 3و ةرم لوا ناك اك هيب ىلبلاو قرفتلا

 لوق قفو ىلغ جرخ امنا ليقو اهئاوتساب الا ىتالا ىوتسيالو سوفنلابلاق ماظعلا

 اهتداعاو انهفنلأت 0 عمج ىلع ىنعي نيرداق ىلب ماظعلا هللا عمجم وا ركشلا اذه ||

 ىوسن نا وهو كلذ نم مظعا وه ام ىلعو ىلو الاةئهلاو ةلالاو لوالا بيكرتلا ىلا
 قال ندا وا زيغلا نكح ادخاو اش ةلك رو , عباصا لمهتف' هلمانا ىنعي هنانب
 اهريغو ةطايلاو ةباتكلاك ةفيطالا لامعالاو طبسلاو ضرقللاب اهب قفترب نا رده الف

 ىتح هماظع عمح ىلع ردقن لب هناظع عمح ىلع ردقن نانا رفاكلانظا هانم لبقو ا
 رده نش ايلا ىوتست > اهب فاؤنو اهنك اما ىلا اهرغص ىلع تا.مالسلا ذيعت

 اوصلا ىلا برقا لوةلااذهو ردقا اهراك عج ىلع وهف راغصلا ماظعلا عمل

 قلخلا هب مام رخآ هنال ركذلاب نانبلاصخ امثا ليقو

 (سش ها؟اخو اق

 ديرب لب 0 ىلاعت هلوو ©

 0 ال شاعام نامزلا نه هلبقتسي ايف 0 ىلع م ودبل ىا © هماما رخفبل ناسنالا

 اهئرافثدمب (هماظع عمجت (

 اطلتخم انافر اهعوجرو نال مهيلا لمفلا داتسلاو سنجلا ىني #2 ناسنالا بسحبأ © اهتازاجي اهتماقا نم
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 ارقو هءانفسحتل وقنمباغوا هءوض بهذ 14٠١ ريح ىا (نورشعلاو عساتلا» زيلا) (رمقلا فسح و) صخخش ىلدم

 عجو) ءاخلامضيةويحوبا
 عمج ىا (رهقلاو سمشلا

 برغم نمعولطلا فمه

 وا ءوضلاباهذف اعمحوا

 رجلا ىف نافذة يف ناعمجم
 ىربكسلا هللا ران نوكف
 رفاكلا ( ناسنالال وش )

 وه ( رفللا نبا دْئموي (

 راتا| نه رارفلاىاردصم

 لوهلانءاضيا نمؤملاوا
 ءانلا ربك نط ارقد
 ردصلاوناكل المت وهو

 بلط نع عدر ( الكر

 ألم ال ( رزوال) رللا
 سمور ماع (كن 3 لل)
 داعلا رقتسم ( رقتسملا

 ةج نءمهرارق عضوموا

 هتئلشا كلذ ضوفم راثوا
 ءاشنهوةنحلاةلخداءاش نم

 هلبقتسي اهف روهفلاو
 ةعمر نإ ىدع( لاش 2(

 موينايا) ثعءالدنم اراكنا

 موب نوكي ىتم ( ةمايقلا
 قرءاذاف) هللا لاقف ةمايقلا

 لاقيورصبلا بجتا(رسصبلا
 فسخو ) رصبلا صخم 1
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 نينورقملا ن: رولا كح

 ىم ريف نيد وسالا نيريقعلا

 أدب 9 ار وتسأوأ اداعتسا ةمانقلامون نوكي ىتم © ةمامشلاموينايال اسي #9 نامزلا نم
 أرقو هرصب شهدف قربلا ىلا رظنا ذا لجزلا قرب نم اعزف ريحت ** رصبلا قرب
 قلب 'ىرقو هصوخأ ةدش نم عمل ىنمب قيربلا نم وا هيف ةغل وهو جفلاب عفان

 ءانب ىلع ”ىرقو هؤوض بطذو 4 رمقلا فاسو 0 حفلا اذا بابلا قلب نم
 هيفانيالو برغملانم عولطلا وا ءوضلاباهذىف *6 رمقلاو سمشلا عججو 99 لوعفملا
 رسش نا توملا تاراما ىلع كلذ لمح ناو قالا زامت_لم هناف فودحلا

 هلوصوبوا باهذل'ىف ةساحلا حورلا عابتتساب عمجاو رصيلاءوض باهذب فوسألا
 بيلقتو ةمدقتل لقعلا ريك ذو سدقلا ناكس نم لقعلا رون هنن ست ناك نم ىلا

 هلادج ونم سب الالوةهلوةنرارقلاىا © رفملانبأ دئمو:ناسنالال ود 98 فوطعملا

 6 رزو ال 9 رفملا بلطنع عدر * الك ناكملا وهو رسكلاب 'ئرقو ىنمتملا
 00 07 ل لا لقتلاوهأو رزولا نع هقاقتشاو للام راعتسم اطال

 فوس لوقيو ةبوتلار>ؤبو بنذلامدق ريج نب ديعس لاقو بوتيالو ىصاعملانع
 لوط وه ليقو هلامعا رثشو هلاح ءوس ىلع وهو تولااهينأي ىتح لمعا فوس بوتا
 نابع نبا لاقو توملارك ذب الو اذكو اذك ايندلا نه بيصاف شيعا لوَش لمالا

 ارجل ةانلاو رئاكلا ىئسوليملا روجملا لصاو ٍنانحلاوثعلانمةماخا اتبذكي

 رفاكلان ا ىنعملاو ةمايقلا موب نوكي ىتم ىا *ةمايقلاموب نايا لئسي ولف قمحلا نع هبل
 صخمشى ا 4 رصبلا قرب اذاذ ىلاعت هللالاق ةعاسلا مايقل دعبتسم تنعتم لاؤس لأسي

 ليقو ايندلاىف اهب بذكي ناك ىتلا بئاجم أ نم ىرب امم فزطإ الف توملا دنع رصبلا
 ىئاجعلان م ئربر امل ريحمو عزف اذا قرب ليقو مهج ةيؤر دنع رافكلا راصبا قربت

 ىا # رمقلا فسخو 9 ولالتلا وهو قربلانم اسهحتفو هنع قش ىا قرب ليقو
 ناروث امهناكن يروكم نيدوسا ىن»ب 6 رمقلا وسمشلا عججو دا ع ملظا

 كاتهف رحلاىف ناذذَش مث ناعمجب ليقو ءوضلا با هذف امهنب عمجم ليقو ناريقع
 ةمايقلاءوب ىا © ذئموب ف بذككا رفاكلا ىنعي 6 ناسنالال وش #9 ىربكلا هللاران

 الا مهل أيما ىا # لك رارفلا عضوم وهو برهملا ىا 86 رفلانإ

 ليجلاىلا اًولا اوءزفاذا اوناكو لمجالو ًادمالو زرحال ىإ # رزوال # هلوقوهو

 لكو عبنملا لبحلا رزولا لصاو هب نونص## ذئموي مكل لبجال مهل ليقف هب اونصخت
 كلام نب كيك لوق هتمو رزو وهف هن تنصخو هلا تاجااام

 رزو انقلافارطاو فو.سلا الا © انل سيل كيف انيلع بلا سانلا
 نودنتسيةمايقلا موب لبجالو نصحال ىلاعت هللا ما نم مهمصعي ئال هنا ةي الا ىنعمو
 0 دن قادع لاق قا رمت ىس © زقتتلا دعم كيرلا 9» زانلا نم هبل

 هلا) ن) راثلا اوأر اذا ( ذئموي ) هباحصاو ةعبرنب ىدع رفاكلا ( ناسنالالْوَش ) رونا باج ىف امهب
 رزواللاشهو ارزول لان وع! ريح ةغلن ىهو رانلا نمهنراوب لحال (رزوال) اق> (ةاك) للا و يرهملاورانلا نم (رفملا

 قئالخلا رقتسم (رةتسملا) ةمايقلاموب (ذئموب كبريلا) هللا نه مهل ىجنمالو اطمالو نسحالو زرحالو رتسالو رجشال

 0 ا رلا تت واعز



 ٠ ةريصب هسّشن ىلءناسنالا لب ) هلمعي ملام( رخاو ) هلمع لمع نم ( مدقامب ) ربخم ( دن ذكمو ناسنالاني ) راثلاهلخدا (

 ٠ ةرحلا ةريصبلاو هسفن ىلع ةجحح وه واةيلع دهشت هحراو> ذاهحراوج هدارأ هنال هثئاوا ةمالعك ةغاانملل ءاهلاودهاش

 هيلع مدقتهسفنىلعءربخو ءادتسالابعفر ةريصإو كسفن ىلعةجحح تنا كريغل لوقو مكبر نءرئاصب ماب احدق ىلامتهللالاق
 كللانوكيناز اذه ىلع(ةمايقلاةروس) ةريضبلاوةمامع هسأر 441 2]1- ىلعدي زكلوةكناسن الاربخ هاو

 ْ ىلا ولو ) هيلع لكوملا
 هروتسىمخ راواو(هريذاعم

 ولو ليقو رتسلا راذعلاو
 تاق ام ةرذعم لكب ءاح

 هرذع بذكين ف هيلعف هنم

 ةرذعم عمج سيل ريذاعملاو

 مسا ىه لب رذاعماهعمج نال

 ىفريك انملا هوو اهل عمجج

 نا رقلاب(هبكرحتال) ركتملا
 ) كل رقلاب(*# لجمتأ كناسل

 ممسو هيلع هللا ىلص ناكو
 غارفلبق ةءارقلا ىف ذخاي

 تلفن نا ةهارك ليربح
 كناسل كرمال هلل يقفهنم
 ليري> مادامجولاةءارش

 ىلع ءذجأتل هبل وجت رق

 من كنم تافسالتلو ةلح

 لوب ةلجمأ نع ىهنلا لاع
 (ناسنالا ابني ) عجرملاو
 نب ىدع ناسنالا ربي

 موب( ذئموب ) هريغوة عسر

 امب (رخاو مدقا#) ةمايقلا

 مهرارقعضوم هتئشمىللا وا مهّصا رارقتسا همكح ىلا وا داعلارارقتسا هدحوهبلا

 نم مدق امب * رخاو مدقامب ذئموي ناسنالاأني ف رانلاءاشي نمو ةجلاءاشي نملخدي |
 ةئيسوا ةئسحة ئسنم رخا امو هلم لمعنم مدق ايوا هلمعي مل هنم رخآ ابو هلمع لمع 5

 ا هلمع لواب وا هنلك رخا امبو هب قدصت لام نم مدق امب وا هدب اهب لمع: ١

 | ةراصبلاب اهفصو اهب دهاش هنال اهلامعا ىلع ةثيب ةح 6 ةريصب هسفنىلع ناسنالا لب 9 |
 ] لكب ءاجولو 46 هريذاعم ىقلا ولو  ءاينالاىلا جاتحي الف اهب ةريصب نيع وا زال ىلع
 ' ريك انملك سايةلاريغ ىلع ةرذعم عج وا رذعلاوهو راذعن عج هءرذتعي نا نكمي ام

 ِ 0 »دمعي 6 كرحتال 39 رظن هنفو ىلوا كلذو رذاعم هسابق ناف ركشلاف 21

 نا ةفاخم ةلع ىلع هذخأتل « هب لجتل 99 هيحو 6 لبق « كناسا ف نآرقلا | ٠

 عضوم ىا مهرقتسسم كبر ىلا ليقو رارقتسالا ىنعب وهو عجرلاو ريصملا هيلا

 ندهو هتمح رب ةنخلاهلذدا ءاشنف هتدشم ىلا ضوفم كلذو ران وا ةنج نم مهرارق

 نبا و دوعسم نبا لاق 4 رخاو مدقامب موب ناسنالاًاْيْني #8 هلدعب رانلاهلخدا ءاش
 ةنسح ةنس نم هتوم دعب رخا امو 'ىس وا اص لمح نم هنوم لبق مدق امب سابع

 ليقو ةعاطلانم رخاو ةيصعملانم مدق امب اضيا سابع نبا نعو اهب لمعي ةئيس وا
 هلمع ام وهو هرخآ و هلمع لوإب ليقو هعيضف هللاق> نم رخاو هللاةعاطن م مدق امب

 هلام نم نْخا امو هتوم لبق هسفنا هلام نة مدقامع لقو هرخآ ىو هرمعلوا ىف

 ءابقر هسفنن م هسفن ىلع ناسنالا لب ىا 6 ةريصب هسفن ىلع ناسنالا لب #9 هتثروا
 ىف ءاهلا تلخد امناو هحراو>و هرصنو هع“ ىهو هلمعب هيلع نودهشيو هنو.قرب

 ةريصن نيع هسفن ىلع ناسنالا لب هاذعم ليقو هحراو> ناسنالان م دارملانال ةريصبلا

 ةمالمك ةغلانملل ءاهلا نوكتف دهاش هسفن ىلع ناسنالا لب سابع نا نع ةياور ىفو
 هنال هعفتيال هناف هسفن نع لداجو رذع لك رذتعاولوىنعي ## هريذاعم قتلا ولو 9
 هرذع بذكي ام هسفن نم هيلعف رذتعا ولو هائعم ليقو هسفن نم دهاش هيلع دهش دق
 ولو هاثعم نوكي اذه ىلع ريذاعم هعمجو اراذعم رتسلا نومس نجا لها نا ليقو

 قح ىف اذهو هيلع ةدهاش هسفن ناف لمعبام نأ باوبالا قلغاو روتسلاىخرا

 لجورنع هلوق © ايندلاىف لمع امب هحراوج هيلع دهشتف ةمايقلاموي ركني هنال رفاكلا

 هلوق ىف اسمهنغ هللاىضر سابع نا نع ( قال * هب ليتل كناسل هب كرحتال ف

 رخاو رشوا ريخ نم مدق
 ةنسواة ل اص ةنس نم كرتامب

 نم مدق امي لاقيو ةئيس
 ةصعملا نم رخاو ةءاطلا ||

 رذملاب ملكت وأو (هريذاعم ىقلا ولو) هدهاش هسفن نه لوس ) ةريصل ه سفن ىلع 2 هريغو ةعسرن ىدع ( ناسنالالي.)

 دمحاي نا را رقلا ءا رش (هءكرحنال) اهسفن بويع نع ةلئاغةلهاج اهريغ بويعب ةريصب ىه لاشو تلق امو كلذ تلعفام

 ليريج لزت اذا ماسو هيلع هللا ىلم ىلا ناكو كيلعهنءارقنمليربج غشنا لبق نأ ر هلا ةءارش( هبل تا كناسل )

 هللا ءاهق ءاسضيا ةناخم هلوأب ملسو هيلع هللا ىلد ىلا ملكتب ىتح هرخآ نم ليربجغ رش ملنا رقلا ند ء ةضلع



 كردصيف (هعج انلعنا)

 ةيءارقتاساو (هلا رقو)

 ةءارقلانا رقلاو كناسلىف

 نا رقلاب لجأ الو هوحنو

 كيلا :ىضغ نإ لك: نم
 ىا ( هانارق اذاذف ١هيحو
 لش ليي تا

 هبءارق ليريج ةءارق
 ىا ( هلا رق عبتاف )

 نا مث ) كيلع هنءارق

 لكثا اذا ( هناي انلع

 هع[ ند ىس كيلع

 (هعمج انيلع نا ) كلذ نع

 | كلقفف هطظفح عج

 ةءارق ظفحو (هنا رقو)

 لاو كيلع ليربج
 او لالمحلاب هفلأت

 لح ءارق (هانارتاد)
 رقاف(هن | رقعباف) كيلع

 اذالاَشو هفلخ دمحاي تنا

 مارخلاو لالحلاب ءانفلا

 انلع نا 5 ) هغيلات عيحاف

 مارخلاو لالحلاب ( هنايب

5 

 مار |

١ 

 هع 4٠١ ع (نورمشملاو عماتلاءزجلا |

 كلل 1 لو 4 «كرتو» دردس ىف  همج اتيلعنا رف كنم تل تلقت

 هتءارق # نآرق عبتف » كيلع ليريج ناسلب 6 هلا 1

 نم كيلع لكشا ام نايب © هنايب انيلع نا من ” #9 كنعذيف غرب كورك
 دكؤي اب ضارتعاوهو باطخلاتقو نع 3-5 زاوج ىلع ليلد وهو هيئاعم

  نيدلالداو رومالا مهاوه ايف ة ةمومذم تناك اذا ةلجم نال ةلجا بح ىلع وتلا

 عم باطخلاليقو تاي الامذه لوزت ءاثاىف قفتا ام رك ذب وا هريغفف اهب فكف

 اقوخ هتءارق ةعرس نم هناسل جاجلتيف هباتك ىتؤي هنا ىنعملاو روك ذملا ناسنالا

 كلامعا نم هيفام عج دعولا ىضتقم انيلع ناف هيلجمل كناسل ه.كرحتال هللاقبف

 ليزتتلا نم جامي ملسوهيلع هللالص ىبنلاناكلاق هبلجمتل كناسل هبكر 21 لجو نع
 لو ناك اك امهكرحا انا سامعنبا لاق ريح نبا لاق هيتفش كرحب امم ناكو ةدش

 كناسل هبك رحال لجون هللالزئاف هتفش كرش امهكرح ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 عببتاف. هان ارق اذاف ءارقت مث د كردص ىف هعج لاق هنا رقو هعمح افتلع نا هءلجتل

 هللاىلص هللا لوسر ناكف لاق ءار 2 نا انيلع نا مث تصناو عساف لاق هن آ رق

 هللا لص ىنلا» ارق ليربج قلطنا اذاف عسا كلذ دعب ليريج هات | اذا ملسو هيلع

 قيرطن«ىوغبلاءاورو ىديم ا ظ فل ىللعت هللاءدعو ام ةياورىفو ءا 0

 امم ناك ىحولاب ليربج هيلع لزت !ذا ملسو هيلع هللاىلص ىنلاناك هيف لاقو ىراخعلا |
 ىف ىتلاةي الا لجو نع هلال زناف هنم فرع ناكو هيلع دتشيف هيقشو هناسل كرح

 انيلع نا لاق هنا رقو هعمح اندلع نا هءلجتل كنا هبكرحنال ةمايقلامويب منقاال |

 انيلعنا مت مف هانلزنا اذاف هن أ رق عبتاف هان أرق اذاف 0 كردصق ة

 أك || 0111 [18 قرطا ليريج كنا اذا ناكف لاق كلاش هنم نأ آنيلع هنآ
 هللبقف هنم ت تافني نا ىثخم هيلع لزت اذا هيتفش كرحم ناك ةياورىثو ىلاعت هللاهدعو

 0 هنا رقو كردصضف هعمجم ىا هنا رقو هعمج انلعنا هب لج“ كنا هك 0

 ركذ هلت ناو راعشالا اذه زاجامناؤ كناسل نأ رقلاب كرحتال ةن الاىنعمو 1

 كظفحو كردصيف هعمح ىا #4 هعمح انيلعزا # ءذخاب ىا هبلجتل هيلع لاحلاةلالدا

 ه1 0 اع دمعي كنرقتس ىنملاو الع هءارقو ىأ ©! رقو © هاا |

 ا 117 2 سارقأ ةنراقم كنءار 5 نكنال ىا 4 7 رق عباف هان ارق اذاف

 لمحو اهيف تن ذحت ةءارقلانمليربج رف اذاف كيلا ىحوبام ليريج متل ىتح تكسا |
 هللاعاطا دقف لوسرلا عطب نم هريظنو ىحولاب لزن هىماب هنال هتءارق ليربج ةءارق

 سل اذه.نال ىلوا لوالا لوقلاو همارح>و هلالح عاو هبىلمعا هائعم لقو

 ليربح غرش ىتح عامسالاب ىمالاعضوم
 ىنصا ىحولاب ليربج هيلع لزت اذا كلذ دعب ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ناكف هنءارقن

 #© هنا انيلع نا مث 99 هظفحو ملسو هيلع هللاىبص ىننلاءاعو هتءارقنم غرف اذاف هيلا

 (ىا 2



 يأ 1م

 ءازيملاب ءرما نايب انباع نا مث هيف لمأتلاو رارقالاب هتءارق عبناف ءانأرق اذاف ار
 نع ناسناللوا ةلج أةداعنع م انو هلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلل عدد © الك هيلع .
 باطغلا ميم“ # ةرخ .الا نورتو ةلجاءلان ورحت لب 8 هلوقو لجاملاب رارتَغألا |!
 هءدا رلاو 5 باطلا ناك ناو لاجتسالا ىلع نوعورطم مدا ىتب ناب اراعشا |!

 ءاننيلاب نين رصلاو نضط نياو نيتك نبأ ارق هدب ْوِبَو ىنعملل ريهشلا عم قل 1

 هوت ءارت # ةرظا اهبر ىلا 8 ةلاهتم ةنل © ةرضات ذئمو هوجو # امي

 0 هيتاعم نه 'ىش لكشا اذا ليقو ليريح كأرقا 5 ءآرتق كناسلب هسن نا قا

 وع ىلصىااناكلذو مار طاولالخلاو ماكحالان.هيفام ناب انيلعو كلهتيست |!

 نحب هلليقف ملعلا ىلع هصرح ةناعل ماعم معا ليج لابن * هيلع لكشا اذا ناك |

 4 اير لب # اقح ىا « الك © ىلاعت هلوق * كلهنيبن ا
 ىا « ذئمون هوجو 9 ةكم رافكسطاخم اهل نولمتتو ىبقعلا ىلع ايندلانوراتمم ىا

 ةرورسم ليقو ةنسح سا.عنبا لاقو نسما و ةراضنلا نم «رس ل ١

 ةقرشم ليقو ءامو رون اهولعي ضِس ليقو ةّييضم ةرفسم لبقو ةمحان ليقو

 اناعاعتا ل رع ناموا ال نا لاق # ةرظان 0

 نع ىورو ىلاعتو هناحس قلاخلا ىلا رظنت هو رضنت نا قح نحل لاق باجحالب
 نء رظتنت دهاجم لاق راظتنالاب هب الامذهىف رظنلا ارسسف امها لاصىباو دهاجم

 ًالظذنا دقف ةرظتنم ىنءع ةرظان امر ىلا هلوق ىنعم نا لاق نهو ىرصهزالالاق اهرأ

 هترظتناىا انالف ترظن لوقت امنا هترظتنا ىممب ءىثلاىلا)ترظن لوّقال برعلانآل |
 ةئطخطالوق هئمو |

 ىعاسشو ىروح اء لاط درولل # ةرداص ءاشعا مكتر ظل ل 1

 4 ةناقلا ةووس؟

 هلوقو كدون نم سقت انورظنا هلوق < ىلا عضوم ىف لصوي ملو ييثك راظتنالا نمي

 رظنلاب فصو اذا هجولاو هللامهيتأي نا الا نور ه١ له هلنوأت الا نور هاد له ١

 عقوا ىنعم ىلع كيلا مث هللاىلا ر ظنا هلوق اماو ةيؤرلاريسغ لمتحي مل ىلان ىدعو

 اذا اذه زوح امنا 3 اظن لمتحي مل هجولا ىلا رظنلا نوكيف كلضف مث .هللال ضف: َ

 اذاو راظتنالاالو بلقلارظن لمتحي م هحولاىلا رظنلا دنسا اذاف هج ولا ىلا دنسي ملا ش

 كيتمعلا ةمصلا ثيداحالاو مهيلع كلذ قش ماب ناو مالك ةيؤرلاءاقبل قع " نايثعملا لطب

 ىلاعت ةتلاءاش نا 00 ةيؤرلاب ةب الامذهىف رظنارسف نه لوق

 ةرخ آلا ىف ىلاعتو هناحبس مهد نينمؤملا يؤ تابثاىف لصف
 ىلع اوعمحاو القع ةلعسم ريغ ةنكمت ىلاعتو هناحس هللاةيؤر ةئسلال ها ءاع لاق

 نوكي نا لقحا صمالاىف ترظن تاق اذاو نيعلاب الا نكي مل هيلا ترظن تلق اذاف.

 1 ليزتتلا ىف دراولارظنلانا اذه حا دهشيو همالكر خا اذهو بلاقلاب د

 هلوق ليادب نيرفاكلان ود ىلاعتو هناحم هللازورب نيئمؤملاناو ةرذ الاىف اهعوقو
 ه- 7 ذآ د با

 راكذا نع عدر ( دلع)

 هللالوسرل عدروا ثعنلا

 نع ماسو هيلع هللا ىلص

 هيلع اهاراكتاو ةلجلا

 ن ويخلي ) هلوق شس كد و

 لب ليق هن 76« ةلجاملا

 متقلخ مكنال مدا ىنإي منا

 هيلع معبطو لجت نم
 نمو وث:لكىف نوال
 .ايئدلا ةل> اعلان وبحم مث

 نورذيو ) اهتا وهشد

 رج الارابلا (ةرخاألا
 اهل نوامعت الف اههنو
 ” ىثدم ءاتابام«يف:ءارقلاو

 ىم (هوجو) ىفوكو
 دئموب ) نينمؤملا هوجو

 11 ةغان .ةنيسح (5 رضا
 ةرفك الب ( ةرظان امر

 ةفاسم توشالو ةهجالو

 راظتنالا ىلع رظنلا لمحو

 عصيال هباوثلوا اهير مال
 ىا هيف ترظن لاش هنال
 هترظتلا هيرظنو تركش
 ىنعع الا ىلا ىدعي الو

 قبلي ال هنا عم ةيؤرلا
 رارقلاراد ىف راظتالا

 اح (الك) ىهنلاومالاو
 لمعلا (ةلحاعلا نوح لب )
 (ةرد الانورذنو) ايندلل

 7 ٠ الاياوتل لمعلا وكرت

 نيئمؤلاهوجو ( هوجو)

 (ذئموي) مهنامباىفنيقدصملا
 ةنسح (ةرضا:)ةمايقلا موب

 امهر ىلا ) ةمعان ةلمح

 هنع نوجمال مهبر هجو ىلا نورظني ( ةرظان



 ه# 4١6 زف 4 نورشلاو عباتا ربل :١

 . لا 8 ىف اذه سبلو لوعفملامدق كلذلو هاوسامع لفغت ثيحح هلاج ةعلاطمىف

 | هجولا ىلا دنسيإال راظخالاناب درو هماعنا ةرظننم لبقو هريغ ىلا اهرظن هنفانس ىت

 000 || ١ ١و لآ ىدمبإل هانم لمعت لاناو هاظلا قال ةلجللاب ءريسفتو 9
 أ امعن ىدز كنود رحلاو * كلم نم كيلا ترظناذاو ظ

 أ ةلزتملاك عدبلا لها نم فئاوط تمعزو نوبوجحل ز دكمو مهد نع مها كك ىلاعت |

 ا القع ةلرحسم هتيؤر ناو هقلخ نم دحا هاريال ىلاعت هللانا ةئحرملاضءبو جراوخلاو ْ

 | عام اوةنسلاو 2 ةلدا تمهاظت دقو ب لهحو حرص طخ هولاق ىذلا اذهو ا

 ش ظ نءوخت اها وردقو ىلاعت هللا ةيؤر تالا ىلع ةمالا فاس نه مهدعب نف ةباد'ا

 ش0 ةروهثشماهبف نا رقلا تاباو ماسو هيلع هللا لص هللال وسر نع اياك نيرشع

 | كإذكوةنساا لهانم نيملكتلابتكىف ةروهشم ةبوجا اهلاهلع ةعدتملا تاضارتعاو

 اهركذ عضوم اذه سيلو مالكلا بتكىف ةضافتسم ةروهشنمم اهبوحاو مههش ىقاب

 ةعشالا 0 اف طرتشيالو ةقلخىف هللا اهلمحت ةوق ةيؤرلانا قحلالها بهذم مث

 نعىورام اهو * ةيؤرلا تامثاىف ةدراولا ثيداحالااماو *# كلذريغالوىلرملاةلباقم الو

 ةلَزتم هنا لها ىندا نا لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ناامهنعةللاىضر رمعنإا

 مهءركاو ا ا ةيسأ هرريسو همدخو هئتأو هجاوزاو هنانج ىلا رظني نا

 ملسو هيلع هللا لص هللال وسر ارق منة ةيشعو ةودغ ههجو ىلا راظا-نم هللا ىلع

 بيرغ ثيدح اذه لاقو ىذمرتلا هحرذا ةرظان اهنر ىلا ةرضان ذّئمون هوو

 نب ريرج نع © ق ) همفري ملو امهنع هللا ىذر رمع نبا نع ىور دقو لاقو

 لاقو ردبلا ةليل رمقلا ىلا رظنف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر دنع انك لاذ هللادبع

 اولغتالنا معطتسا نافهتبؤ رىف نوماضتال رمقلا اذه نورتاك انابع مكبر نورتس مكنا
 أ ا حبسو أرق مث اولعفاف اهوىغ لبقو سمشلا عولط لبق ةالص نع

 مضت دقو ميما ديدشتو ءانلا عقب ىور نوماضتال هلوق * بورغلال قو سمشلا عولط

 هيلا رظنلاتقو نومحدزتالو ضع ىلا مكضعب مضنبال هاذعمو اضيا ديدشتلاعم ءاتلا

 هلوقو* ضءعنود مكضعل ءاريف هتيؤر ىف مض مكلانال هانعمو ميملا فيفختا ىورو

 حوضولاىف ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت هانعم رمقلا نورت ام انايع ما نورتس مكنا
 هنع ىلاصعت هللاىضر ةربره ىنا ن نع * قرملاب قرملا هيبشنال ةقشملاو ثنالاوزو

 ملسوهيلع هللا ىلص هللال وسر لاق ةمايقلا مود انمر ىر' له هللالوسراي اولاق اسانا نا

 سل سمشلا ف نوراضت له لاق هللالوسرايال اولاق ردملاة ل رثمقلا نق نوراضت له

 هتورتسس مكتاف ملسو هيلع هللاىلد هللا لوسر لاق هللالوسرايال اولاق باح اهنود
 اولأس اسسان نا هلوا ىف هدنع سيلو ىذمرتلا هجحرخاو دواد ونا هحرخا كلذك

 ىور دقو ىذمرتلا لاق با امود سبا هلوقالو ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 ليوطثيدح ن٠ فرط ثيدألا اذهو 58

 دق

 وهو كيه فنانع ث.دحلا اذه لم



 00 3 ةرمساب موي هوجوو #9 ءاطعلا ب قعتسيال راظتنالان أف لاَوَسلا ىلا |
 ناو# اهمابرا عقوتن # نظن إل هح وطكدتشااذا عاجسشلا ىف يلغهنكل رسابلا نم غابالسابلاو د
 اذاإ#ةرخ الاىلع ايندلاراثبانع عدر # الك راقفلا رسكت ةيهاد © ةرقاف العش |
 اهيلع مالكلاةلالدل ركدريغنم اهراعاو ردصلاىلاءاسفنلاتغلباذا © قارتلات لب أ

 توملاةكّتالملاقوا ةبقرلا نم هبام هبقرب نم اهبحاص ورضاحلاقو «قارنم لقو# | أ

 © قارفلاهنا نظو # قرلانم ٍباذعلاةكئالموا ةمحرلاةكتالم هحورب قدب يل

 ىلبقعلا نيزر ىلا نع * دّيلاَو نوماضتو نوراضت ىنعمو ماسمو ىراخلاهح ل دقا أ

 ذ لاق ةمايقلا موب هايلخم هير ىرب انلكا هللالوسراي تلق لاق أ

 هللاف لاق ىلب تاق هءالخم ردبلاةل ل رمقلا ىرب مكلك سلا نزر ابااي لاق هقلخىف ا

 نع ©م)ل دوادوبا هج رخامظعاو لجاهللاف رمت'اىنني هللاقاخ نم قاخوه امنا مظعا |
 ةنخلا ةنْطا لها لخد اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللالور نا هنع هللاىضر بيهد

 انلخدت ملا انهوجو ضيبت ملا نولوقيف عمنا أ أيش نوديرت ىلاعتو كرابت للالوقي ِ

 ىلا رظنلانم مهيلا بحا ايش اوطعا اف ناجمحلا فدك لاق رانلان م انتو ةنلا
 هلوق * ماعا هللاو فاك ردقلا اذهو ةريثك بابلاف ثيداحالاو ىلاءتو كرات مهد

 ا دق ةدوسم ةزيغتم ةظاك ةنباع ئا# ةرشاب تمون ةوجوو 9 00
 كلذو ىلاءت هللاة حر نه سأيلا نم اهكردا امل اهنمرورسسلاو ةمعنلاراث | تمدعو اهناولا

 00 :ى انه نظلاو نقيتست ىا *« نظن # رانلاو ةنخلالها نيب زبع نيح |[
 ١ ةيهادلاةرقافلاو باذعلا نم ميظع سما ا لعغي نا # ةرقاف اب لعش نا © ١
 9 و راتثلال وخد ةرقافلال يقو هضقيو رهظلاراقف رسكي ىذلا ديدنشلا صالاو ||

 4 تغاب اذا 8 اقح ىا « الك ىلاعت َللاديَؤر نع هوجولاكلت بجحن نا ىحا|
 نيب ىتلا ماظعلا هو ةوقرت عج © قازتلا » روك دمار سفنلاىني |

 لوق هنمو توملاىلع فارشالا نع قارتلا سفنلاغوابب ىتكيو قئاعلاو يا ظ
 نب ديرد 01

 كالذ 1 امو تاق

 قارثلا مهسوفن تغلب دقو # اهنع تمفاد ةيظع يرو ْ

 هبواديو هيقري بيبط نم له ىا © قار نه 9 هرضح نه لاقو ىنيي 6 لبقو ف ْ
 لزئام هللاءاضق نم ه.لزت امل ليقو هاودو هتيقرب كلذ نم هصلخميو هيفشيو هيلز امم |
 نبذلاةكئالملالوق نم اذه ليقو أيش هللاءاضق نم هنع اوفي ملف ءابطالا هلاوسمتلا ||

 دلولاو لهالاو لاملاقارفو ايندلا ن٠ جورخلاىنعي * قارفلاهنا

 .لاق (ليقو)قارتلاىلا دسحلا سفن تغاباذا (ىقارتلاتغلاذا) اقح ٠

 , قارتلا هحور تغا ىذلا نّنا ىا # نظو 8 باذعلا ةكتالم وا ةمحرلا ةكتالم

 لمف ( اهب لمط: نا ) مقوتت ( نظنأ)' رافكلا ءاوجسو ىو,ةسوبلا دسم ةللاك (ةرشإب كلما 0
 ىلع ايندلا راثيا نع 0 ؟ةمايقلاةروس# ( الك ) رهظلا ) ناك ) رهظلاراقف هه ءاهو 0-١ مده هيهاذ ( ةرقاف ( هندشف .

 اوعدترا ل قهناك ةرخ الا

 نيبام ىلعاو منن و كلذ نع
 ىذلا توملا نم مكديا
 مع ةلجاعلا عطقنس 2

 ىتلا ةل> اعلا ىلا نولقتنتو

 اذا ) نيدلخم اهيف نوق

 زاحو حورلا ىا ( تغلب

 نال ركذ اهلرحم ملناو

 (قارتلا) اهيلعددت ةياآلا
 ةرقنل ةعيتكملا مانلكملا

 عمج لاعشو نيمبنع رمخلا
 (قارن٠ ليقو ) ةوقرت

 نه ىل-ع صفح فش

 ورمضاح لاق ىا ةففقو

 ضعبل مهضعل رضتح ا

 ةيقرلا نم هبامت هيقري مكبأ

 ند وهوأ برض دح ن٠

 قرب مكب ةكئالملا مالك
 ما ةمحرلاةكئالما هحورب

 َّق رلا نم باذعلا ةككالم

 نّسا (نظو» ماعدح نه

 نا (قارفلاهنا ) رضتحلا

 هوجو (هوجوو )
 نيقفالاو نب رفاكلا

 لعن ويح هلاك (ةرسار)

 هيلانورظنمال مهبر ةيؤر

 ةدش (ةرقاف العش نا )

 لك تالا ندد ركتمو

 بنيط نم له (قارنء) هريغو.هلهانم هنريخ# ن

 قارفلاهنا ( قارفلاهلا ) ذئنيح تيملاماع ( نظو ) هللاىلا هحورب قار نم ضعبل مهضعب ةكباملالاق لاو هيوادبف ٠



 بيسملا نب ديعس نعوهتوم دنع ءاقاس توتلا ( قاسلابقاسلاتفنلاو ) ةبودحلا ايندلا قارفوه هب لزن ىذلا اذه

 ' نبا نعو ةدشلاىف لثم قاسلا نا ىلع# رخ الالابقاةدشب ايندلاقارف ةدش لبقو هنافك 1ىف نافلث نيح هاقاس اه

 3 وه ( قاسملا ٌدْئموي كبر ىلا ) دمصلا دحاولاّلع مودقلامهو دلولاو لمالا مه ناه اهامبنع هللا ىضر سابع

 '' رانلاىلا وا ةنلاىلااماةللارما ثيح ىلا -2417فح داسعلا نورسشملاو عساتلاءزيلا) قاسم ىأ هقاس ردصم

 لوسرلاب ( قدص الف )
 (نلس-الو) نا رقلاو

 بسحنا هلوق ىف ناسنالا

 عمجت نانا ناسنالا
 1 بذك نكلو ) هماظع

 نع ( ىلوتو ) نآر قلاب
 هلام قدص الف وا ناعالا

 بهذمأ ) ءاكز الف ىني
 رتذن ( ىطم هلها ىلا
 ددب ىا ططمت هلصاو
 1 ا 1 هك 5 تا اطل ريزتتملا نال

 ةثالث عاقجال ءاب ءاطلا

 ( كلىلوا ) ةلئاك* فرحا

 ءاعد وهو كل ليو ىنعم

 هركي ام هيلب ناب هيلع
 ( ىلوأف كلىلوامنىلوأف )
 ليولاقهناكدك أنلل 2

 كالزيو 7 كل ليوف كل"

 كلليو ليقو كل ليوف

 قاسلاتفتلاو ) ايندلا نم
 ةدغةدشااب ةدشلا(قاسلاب

 ير
 لاّمو ةرخ الانمموبلوا
 ىاقاسلاب قاسلا تفتلاو

 ىلا ) قاسلاب هقاس ىوتلي

 ةمايقلاءوب ( دموي كبر
 ملىا ملساالو (ىلصالو) هللا دحوت لهجاباىنعي (قدصالفو) قئالخلا عج م عحرملا (قاسملا)

 توتلاو 4 قاسلاب قاسلاتفتلاو © اهباحتو ايندلاقارف هب لزنىذلا نارضتحلانظو

 ' كيرىلا# ةرخ الافوخ ةدشب ايندلاق ارك ةدشوا اهكبرىلعردّشالف هقاسب هقاس
 الف وا هقيدصت بام # قدص الف 8 همكحو ىلاعت هللاىلا هقوس * قاسملاذئموب

 ناسنالل امهيف ريمضلاو هيلع ضرفام © ىلسالو 9 ءاكز الف ىا هلام قدص
 ىلا بهذ مث # ةعاطلا نع © ىلوثو بذك نكلو 8 ناسنالا سحب! ىف روكذملا
 ططع هلصا نوكف هاطخ دمعي رزتملان او طملا نم كلذب اراؤفا 0 ىطمم هلها

 هلصاو ىلولانم كل ليو © ىلواذ كل ىلوا © هنولي هناف رهظلاوهو أطملانم وا

 لمفا لبقو كالهلا كل ىلوا وا مكل قدر ىف ام ةديزم ماللاو ههركت ام هللاكلالوا
 مث 9 رانلا كابقع ىنمب لؤي لآ نم ىلعف وا نود نم ىنداك باقلادعب ليول!نم |
 ىرخا دعب ةرم هيلع كلذ رركسب ىا *# ىلواف كليلوأ |

 ةقرافم ةدش ىنعي ةدشلاب ةدشلا ىا © قاسلاب قاسلا م تعمتجا ىا#

 دئادشلا هيلع تعباتن ليقوةرخ الاةدشب توملاةدش ليقو هبركو توملاةدش عمايندلا
 ةرخ الاىماب ايندلا سما سابع نبا لاقو هنم دشا وهام هءاحالا بركنء جرخمال

 هَدسِج نوره ىانلالبقو ةرخ الامايا نمغوي لواو انندلامانا نم مؤهرخا ىف ناكف
 دنع هاقاس اه ليقو نفكلاىفاتفتلااذا تيملا اقاس امه ليقو هحور نوزهجم ةككالملاو

 تام اذا ليقو عزتلادنع ىرخالاىلع هيلحر ىدحاب برضي فيك هأرتالا توملا
 دابعلا عجم ىا # قاسملا ذئموي كبر ىلا #8 ىرخالاب اهادحا تقتلاف ءاقاس تسبب

 # ىلسالو قدسالف 9 ىلاءتهلوق © مهنيب لصفيل ةمايقلامويهيلا نوقاسب ىلاتةللاوا
 ىا © ىلوتو بذك نكلو 8 ىلاعت هلل لصي ملو نآ رقلاب قدصي مل لهجابا ىنعي
 هتيشمىف لاتخيو رتخخلب ىا © ىلع هلهاىملا بهذ من9 قيدصتلاو نامبالا نع ضرعا
 كلىلوا 9 هبواي هنال رهظلاوهو اطملانم لبقو طملانْم ددمت ىا ططمت هلصا لقو
 ديدهتال ةعوضوم ةلك ىو لهج ننال ىلاعت هللانم دعو ىلع ديعو اذه 6# ىلوأف

 ءانعمليقو ههركي ام هيلب ناب هيلع ءاعد وهو ةرم دعب ةرص كل ليو هانعمو ديعولاو
 ةداتقلاقهبح وتس هوركم هببصب نم كلذلاَم هب ىلواوقحاو باذعلا اذهب ردحاكنا

 ءاعطبلاب لهج ىبابوث ماج ذخاةي الاءذه تلزن امل سو هيلع هللا ىلص ىنلاناانلركذ

 هللاو دم اي ىندعوتنا لهجوبالاقف لاق *6ىلو اف كلل وام © ىلوأف كليللوا هللاقو

 (ام)
 رتخش, ( ىلطمت) ايندلاىف ( هلهاىلا بهذم*) ناميالا نع ( ىلوتو ) هللادبحوتب (بذكن كلو )ةالصلا لها نم اسم نكي

 ( ىلوأف كل ىلوا لاقو نيتىموا ةرص وا نيتزهوا ٌةزه هزهف 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هلبقئساف رطبتيو

 ' كإذكنا رقلا لزنتف لهجإبا رذحا ( ىلوأف كليلوا مث ) كلاديعو لهجابايكلادبعو



 ريركت نمضي وهاوأ ىزاجالو ف لكيال المهم # ىدس ةكرتينا نانالا ست[ 9 |

 ةقطن كب ما ةرذ . الا قر وكش ايندلا فن وكتالدق وتازاجلابالاقةمال فلكتلاو 0

 هنم ل #9 ها دمفهر دق 6 ى وسف قا ةقلع ع ناكمن ا !ان صفح 1 ردو هى ىلا

 ىلع ةداعالا ىلع ءا دءالاب رخآ لالدتساوهو ©« ىثالاو رك ا نيفنصلا «نيجوزلا
 6 قوما حينا ىلع رداقب كلذ سيأ هلو هيلع بتر كلذلو ارارص هربرت ماه

 كب : امم وم ناك هنا ةمايقلاموب لب ١ ريد و انا ه] تدهش ةمايقلاةروس أرق ند شوا

 « نوثالثو ىدحا اهياو ةيكم ناسالاةروس : ا

 ناك الق ام ءا.ح نيب ىثمنم نعال ىناو ا را كيرا تا عيطتاك اع

 لوش ملمسو هيلع هللا ىلص هللا ناكو ةلتق دشا هلتقو ةعرمص رش ةللاهعرص :ردب موي
 هزت نا نابل الاب با ليج با ةمالاءده نوغرت نار ١٠ ةما لكل نا ١

 فيك ىنءللاو محرلاىف بصن ىا # ىنب ىن» نم 9غ اليلق ءام ىا # ةفطن كب ملا 99 || ا
 © ةقلع ناك مث ا ةغاط ١ نع درك و رب 2, نا ردقتسم رذق 'ىثن» قلخ نم قيل

 هلدعو هاوسو هقلخ ردقف 1 * ىوسف ق جاف ِِه ةفطلادعب ةقلع نا فالاراص 7

 روك د اناللؤأ هنام ٠ اخ ىأ ٠ ىنالاو ركذلا لاف اهرشف مث نيقتتصلا ىا |
 ناىلع ردا # ةرم لوا ءايشالا أشناو اذه لمف ىذلا ىا © كلذ سببلأ ف ناو |
 لاق لاق هنع هللاىخر ةريره ىنا نع * توملادعب هتداعا ىلع رداقب ىا ©« قولاىحي

 اه رخآ ىلا ىفساف نور زلاوا نينلاو كدم ارق نم مشو هيلع هللاىلص هللالوسر | 1

 مقال أرق نمد نيدها كلان م كلذ ىلع اناو ىلب لقياف نيك الا مكحاب هللاسيلا 5

 تالسرملاو أرق نءو ىلب لقياف نوملاى جل نا رداع كلذ سلا ىلا ىهتناذ ةمايقلاءوييا

 ىموم نع هلو * دواد وا هجر دا للاب انما لقيلاذ نوئمؤي هدعب ثيدح ىف غلف

 ىلع رداش كلذ سلا 1 اذا ناكف هيب وفا ىلصي لحجر ناك لاق ةشئاعوا نإ

 هللا ىلص هللال وسر نم هتعمس لاةف كلذ نع 5 سف ىلب كتاح# لاق قوملاو هي نا ٠

 7 ىلاعتو هنا هللاو رلسو هي هيلع

 * ابضبا ناس الاؤ روس نورد يناله ةزونم ني
 | سب

| 
1] 
| 
| 

 ١ حئابقلا نعىهدلاو نساملاب مالا ىذتقت ةمكلا ناثي> نم هيلع ةلالدلاو رشا راكنا ,

 ْ هيلع هللا ىلد هنعو* ىلب كنا_عس لاق اهأرق ؟ اذا ناك هنا رو هناع هللا ىلص ىف وا نع

 ١  40ةزخ الاف بساح الو ايدلاف فاك, الو هني الو صوب ال البس كا |

 [| كناحعس لوس اهارق اذا
 ' هللاو ىلب -

 [ © نيجوز زلا #8 ن 0 لمط © ءءاضعا لكو حورلاءيختت ليقو

 سابع نإ نع كاذ 5 ةكم لو روهملاو ةداتقو دها_# لاق نك ةيادم و

 ١  2ىد ند ةفطن كي لا) (ناسنالاةروع) ىزاجمالو ثعالو 2 لع لي ال 06
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 ش 3 ا ا 0 مالسلا هيلع مدآ ( ناسنالا ىلع) ىضمدق ( ى اله) ) ميحرلا نمحر لاهل
 امردب ملوهمساركذي مل ( اروكذم - ءادزظ- ايش نكيل) ( نورمشملاوعساتلا« زجلا) اي ورازفأ لقاووصم

 | لها هلصاو دش رسف كلذاو بيرقتو مب رقت ماهفتسا © ناسنالإ ىلع ىتا له #
 | "نامزلا نمةدودحة شاط 4 ىهدلا نءنيح ف + كالا ىذعاقلا تسي 00 اها*«هلوقك |

 و اسلم نيش ناك 1 ارا ف اع نكب مل دودحلا ريغلا دتمملا
 | عجارلا 00 ال لفطو وأ نانثالا نم لاح هخأو ةفطنلاو رمشلاك ةئاسثالاب
 أ الوا نيب مالسلاهيلع مدا وا #* ناسنالا انقلخ انا #8 هلوقل سنجلا ناسنالاب دارملاو

 8 هينب قلخ ركذ مث هقاخ نم جينشم وا جشم مج طالخا © جاشما ةفطن نم
 امن مهنم عطآ الو هلوق اهم للاف ىندمو ىكم ايف ليقو لتاقمو راسي نب ءاطعو

 ىلاعت هلوق ىلا اهلوانم ىندملانا قو ةمركعو نحلا هلاق ىتدم اهقابو اروفكوا |
 ىدرواملا ءاكَح م اهرخآ ىلا ةي الاءذه نمو اليزنت نارقلا كدلع انلزت نحانا |

 افرح نوسمحو ةعبراو فلاو ةلك نوعبراو ناتثامو ةيآ نوثالثو ىدحا ىهو

 ةالصلاهيلع مدآ ىنعي * ناسنالا ىلع #8 ىنأ دق ىا * ىنأ له ## لجو نع هلوق

 نع (م) قلم نيطنم وهو ةنس نيمبرا ةدم ىنمي © ىهدلانء نيح اف مالسلاو
 ىق مدا هللاروص امل لاق ملسو هيلع هللاىلص هللال وسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر سنا

 فرع قوجا هآر الفهلارظتنو هن فيطي سلا لعخ هكرتي نا هللاءاشامهكرت ةنجلا
 فوج بحاص ىا فوجا هار الث هلوح رودي ىا هب فيطي هلوق*كلامتال قلخ هنا
 اهاسحنو هسفت كلعال ىا كلاعال قلخم هنأ فرع هلوقو هلاخ هلخاد ىذلاوه لقو

 ,ىورو بضفلادنع هسفن كلعال لقو هنع ساوسولا عفد كلعال لقو تاوهشلان ع

 ال1 رع اخ ةنس نيسراو انبط ةنس نيعبرا ىتب مدآ نا ةب الاريسفتىف

 ال ىا « اروكذم 113 نكي 1 #3 هني نارتو هلام دع هت نارا ةاكاح

 ناك حورلاهيفإ تشين ا لبق كلذو هيدارب الو همساام ىردي الو قرع الو 0

 ايش نكي مل ةي الاءذه أرقي الجر عمس هنا رمع نع ىوز ركذي 0

 ركب ىبا نع هو ىورو هيلع ناك ام ىلع ىتب هتيل ىنعي تمت اهيل رمع لاقف اروكذم
 انا © هلوق ليلدب مدا ون مهو نا_نالاسنج ناسنالاب دارملاليقو دوعسم نباو
 نم نيح هلوق ىنعم نوكي اذه ىلهف دحاو نيعضوملاف ناسنالاف © ناسناالاانقلخ
 بالسالا ف انطن اوناكهنا 1م 1 يم ولاا ةكاط حما
 ## ةفطن نم )ف مدا دلو ىني ناسن الا انقلخ انا ؟ىشب اورك ذي مل ماحالا ىف افضمو اقلع من
 ىنعي هريغو سابع نبا لاق طالخا ىا ## جاشما 9 ةارملاىنمو لجرلاىنم نم ىا
 116غ شِسا لجرااءأق دلؤلا امهتم نوكش مرلاق نانطلتخم ةآرملاءامو لج رلاءام
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 مظعو بصع نه نم امو هل كل هحاص الع امهعاذ قفر رفصا 9 !اءامو



 ؟ناسنالا ةروس ) ه4 خ١1

 ةارملاو لحرلا ىند عو# اهب دارا انال هب ةئطنلا فصو هتطاخ اذا ءىذلا تيلملا

 امهنم :زج لكريصي كلذلو صاوّلاو ماوقلاو ةقرلاىف ءا زجالا ةفلتخم انين

 ءامو ضيا لجرلا ام ناق ناولال قو شاكاو راشعاك درفم ليقو وضع ةدام 1

 مامت ىلا ةغضم 1  ةقلع ريصت ةفطالاناف راوطا وا ارمضحا اطلتخا ناف رفصا 5 ارئا |[

 نه هلنيلقان وا هرابتحا نيديسم ىنممب هلئياتبمىا لالا عضوم ىف © هيلتب 9 ةقلخلا |

 لئالدلاةدهاشم نم نكميل ( اريصب ام. ءانلمخ 9 ءالتبالا هل ريعتساف لاح ىلا لاح
 بترو هيديقملا لعفلا ىلع ءافلاب فطع كلذاو ءالتبالا نم ببسملاكوهف تاي الاعاقساو
 اركاش اما # تايالا لازئاو لئالدلابصن,ىا © ليبسلاءانيده انا 8 هلوق هيلع
 اميجح هيلاح ىف ءانيدهىا ميسقتلا وا ليضفتال اماو ءاهلانم نالاح © اروفكاماو
 ضارعالاب روذك مهضعبو هيف ذخالاو ءا دتهالاب رك اش مهضعب امهيلا اموسقم وا

 ٍباوحلاق ذح ىلع جفلاب اما ءئزقو زا# رفكلاو ركشلاب هفصوو ليدسلان م وا هنع
 واخال ناسنالا ناب اراعشاو لصاوفلا ىلع ةظفاحم هيسق قباطيل ارفاك لّس ملهلعاو ١

 فالتخا جاشمالاليقو ةأرملاءام نق رعشو مدو ملح نم ناكامو لجرلاةفطن نف
 لاقو جاشماوهفاطلت> انين والكو ءارفصةأرملاةفطن و ءاضس لجرلاةفطنف ةفطنلا ناولا
 مد تطلخ ىا تجبش# ةفطن ىه لقو ةفطتلاف ن وكت ىتلا قورعلاىه دوءسم نبا

 ةفطن قالاراوطا جاشمالا ليقو ضيحلامد ةارلاتلح اذا ضنخلا مداوغو

 لعج ىلاعت هللازا ليقو رخآ اقلخن هتشنب مث اح هوسكي من امظع مث ةغضم مث ةقلع من

 ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارطا نم ناسنالاف نوكت ىتا ئابلا نب اطالخا ةفطالاف |

 صماالاب 00 ىا هيلتدن »2 0 ا ةفطن نم ردقتلا نوكي اذه نلف ةيولا] ْ

 اراصلامعم اتلمشل مزيدقت ريحاتو مدت هق لبق « ايصب امس كاك را 0
 هذه نه ناسالاانقاخ انا ءانعم ليقو ةقلخلا مامت دعببالا عّشال ءالتبالا نال هيلّتبتل |

 رصبلاو عمسلاوهو ءالتبالاهعم عحتلام هاطعا هنا ركذ مث ناحتمالاو ءالتبالل جاشمالا

 اهناو ناتفورعملا ناتساحلا رصبلاو عمسلاب دارملالبقو زيبقلاو مهفلانع ناتبانكاهو ||
 ليبس هلا ىا © ليبسلاءانيدهاتا 9 اهفرششاو سا ولطامظعا امهنال ركذلاب امهصخ |

 هاندشرا هانعم لمقو رمل ريا قي رط هانفرعو ةلالضلاو ىدهلاو لطابلاو قحلا |

 لئالدلابصن ليبسلاةياده نء دارالاو هيلعالا ليبسلامسا قلطي ال هلال ىدهلاولا

 انتاطانح وم اما في 4ك اروفك اماو ان اماه بتكلالازتاو لسرلا ةئعبو
 ركش نييتبل ديحوتلا لبس نيب ىلاعت هللازا كلذو هللا لثع ىف هللاب اكرش اماو هلل

 اماو اديعس انمٌؤم امأ ةيالا زعم َْق ليقو هتلصعم ند هتعاطو هرفك نم ناسنالا

 نم دارااليقو رفك وا ركش نا قيرطلا هلانيب ىا ءازجلا هانعم ليقو ايقش ارفاك
 نه دارملاو هيلع ىلامتو هناحيس هقلاخ ركش بودو افرتعم ارقم نوكي ىذلارك اشلا
 دعواو رك اشلادعوف نيش رفغال ام نيب 7 هيلع ركثلابوجوي رغال ىذلاروفكلا

 هانقلَخ ىا لاح ( هيلتنن )
 هءالّتنا ندب يم ىا نيلتيم

 ءانلمل ) هلىهنلاو سمالاب
 رصنو عمت اذ ( اريصن اعيعب

 هلا (ليبسلااءانيده انا )
 لقعلا ةلداب ىدهلاقيرط

 انمؤم (اركاشاما) معسلاو
 ارفاك (اروفك اماو )

 ءاننده ىف ءاهلا نم لاح

 دقف رفكوا ركشنا ىا
 نيلالاىف ليسلا هانيده

 ءانقىع ىا ليدسلا نموا

 اركاش اليس اما للدسلا
 فصوواروفكاليبساماو

 رفكلاو ركشلاب ليبسلا
 نيَّسرفلا ركذ انو زا

 نا انيلدعا ام امهعجا

 ) هياتين ) انمهكم 0

 ءاخرلاو ةدسشلاب هربتخم

 ريشلاو ريألاب هربتخم لاَشو

 (اربصي اعيعس ءالمشلا )
 هن عسل عجل عمسلا هلال

 رصبلاو ىدهلاو قحلا

 ىدهلاوقحلاهبر صب ىكل
 ريخلاب هريتخم هيلين لاَشو
 نامالاورفكلاو رشلاو

 هاسدهانا) رخ ومو مدقم

 قيرط هلا ( ليبسلا
 ريخلاو رفكلاو ناعالا

 ا شان ) يفلاو

  انودك ناو انك
 ءاده انا لاّشو ارفاك

 اماو اركاش اما لينسلا

 ليبسةلانيب لوس اروفك
 طوفكوا كاش
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 نقف رغما سكول
 لقا اك ول لكلا
 ناك اذا ةجاحزلا سكلا

 ا
 ءام ( اروفاك ) هب جزم ام

 ف نيع مسا وهو روفاك

 ضاِس ىف اهؤام ةنحلا

 هدربو هتحتارو روفاكلا

 برش ) هنم لد, (انيع)

 كيتا ى ( قادس
 لو وهوا ةدئاز ءابلاوا

 وا اهبذتلل ىا ىنعملا ىلع

 الوا لاق“ امئاو اب ىورب

 فرحي ايناثو نه فرحي
 ادثبم س اكلانال ءاسلا
 اماو هتناغ لواو مرش

 مارش نو> زع اهيفنيعلا

 هللادابع باس لق هناكف
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 'نم اًؤواش ثيح اهنورحن

 اللهس ( اًريقت ) مهازانم

 َُك 2 وبل م-ييلع عنتيال

 ىلع اوبجوا اب ( رذنلا
 ىلا (نيرفاكلل اندتعاانا)

 اسمع # لسالاس نب رفاكلل اندتغا انا #9 هيفلغوتلا ههذوذأملا امناو ايلاغ نارفك نع

 لسالس ) هباككاو لهج
 مهناميا ىف نقدصملا ) راربالان ا ) ادوقو اراث (اريعسو ) رانلاىف ( الالغاو

 دقو مسديع و عدم نوقرخب اهب # اريمسو #9 نودرهب اهب 6 الالغاو © نوداَع
 ارقو نسحا نينمؤملاركذيهةخو مالكلا ردصتو عفناو مهاراذنالا نال مهركذ رخات

 داهشاك رابوا باير اكرب عم 6 راربالانا# ةبسانمالالسالس ركبوباو ناسكلاو عفان

 جزميام «اهج ا زمن اكل هيف ن وكت حدقلا لصالا ىف ىهو رمح نه *6 س اكنمنوب رشيإ#
 هتحتارىف روفاكلاهيشي ةنللا ىف ءاممسا لبقو قرع بيطوهتبوذعوهدربل © اروثاك اهب
 الا © ا 89 ذب ةح وملاك ناوكتف روفاكلا تايفك اهيفقلخت ليقو هضاسو
 بصنو!اهرخوانيع ءامىافاضهربدةتىلعس اكنءلحم نموا ءاممسالءجنا اروفاك
 احوزمموا اهب اذتلم © هللادابع ام برشي # اهدعبان هرسف لعغوا صاصتخالا ىلع
 © ريجفتاهن و ريغل# وهاك اهنم ادم يراغلان آل نمت ىتنعاوا ةديوج.ءالا لقو اهب

 لحل ؛رقزرام ناس فائتعا © رذنلا”نوذو. 9 الهس ءارجا اًؤاش ثنج اهنورجم

 ىا ©« لسالس نررفاكلل ]#9 منهج ىف انأيه ىا © اندتعا انا ف ىلاعت لاقف رفاكلا

 ىنعي # اريعسو ف مهقانعا ىلا اهب لغت مهيديا ىف ىا # الالغاو 9 اهب نودشي
 دعاام ركذ مث فيوذتلاو بيهرتلاعاونا مظعا نم اذهو هتدش فسوتال ادوقو

 مهناميا ىف نيقداصلا نيثمؤملا ىنعي  راربالانا 9 ىلاعت لاقف نيدحوملا نيركاشلل
 نوب رشي © ةعاطلاف عسوتملا ربلا ىنعف عسوتلاهلصاو ربو راب مهدحاو مهبرل نيعيطملا

 مهبارعش مهل جزمي لبق © اروفاك اهجازم ناك ف بارعش اسييف ىنعي © ساكنم
 جرم هجو اق رمغم هبرشو ذيذل ريغ روفاكلانا تلق ناف كلاب متو روفاكلاب

 ”نال هدربو هحنر بيطو هضانِس ىف روفاكلاك دارا ىناءملال ها لاق تلق هب مهبارش

 هجزامي بارمثلا كلذنا ىنمملاو ةناىف نيع مسا وه سابعنبا لاقو برمشيال روفاكلا
 مهسعال ةنخا لهانال رريذ كلذفف نوكيالو اروفاك ىمست ىتلا نيعلاهذه ءامبارش

 سيلو ةرضم هيف سيل معطلابيط ذيذل روفاك وه ليقو نوبرشيو نولك أ اهثرربخ
 كسسللاو روفاكلاكلذب مهبارش جزمي مدنع امب هدنعام ىعسهللانكلوايثدلا روفاكك

 بري ىا # اهب برششي 9 انيع ىنعا ليقو روفاكلانم الدب © انيع 9 ليبجتزلاو
 اهنودوش ىا 6# ازيدتت اهنور شي 8 هللا ءاياوا سابع نبا لاق * هللادابع 99 اهنم
 ىلاعت هلوق * مهياع عتتمال الهس | 0 مهروصقو مهلزانم نم اًواش ثيحاولا

 | ايندلا ىف مهلامعا/فنصو ةرخ الا ىفراربالا ب اوت ىلاءت هللا فصو امل « رذنلا, نوفوي 9

 01 ىلا ) هلل نيعبطملا

 اهنم ( اهب برش انيع اروفاك ) اهطلخ ( اهجانم ناك) رمح نم ةنجلا ىف نوهرمشي ( ساك ن٠ .نوبرشي )

 ةئلاف نؤاشي ايح روفاكلانيع نورد. لاو اجزم امنودزع (اربختت اموردقل) هللاءايلوا ( هللاداع)

 .نوعلاَشو هللا كللعاو دهعلاب ) رذنااب نوثوي ) هللالاقف ايندلا ىفاوناك اذا منسف فصوم مههروصقو مهلزانمىلا



 نم نال تايحاولا ءادا ىلع رفوتلاب يدم قل للا رهو كَ بيجلاق هيا ل هاك

 ناكاموب نوفاحو ُِه هيلع ىلا هللاه.> وأ اع ىواناك دقفهلل هسفن ىلع هبجوا امب 3 1

 رجلا و قيرحلا راطتسا نم راهن الا ةياع ارسثتتم انشاف « اريطتسم #9 مادا
 نومي ف يطال مهبانتجاو مهتديقع ندحي راعشا هيفو راط نه غلبا وهو ٌْ

 ىنعي # اريساو اهيو انكسم 8 ماعطالاوا ماءطلاوأ ىلاءتهللابح #4 هيحنىلع مامطلا ْ'

 ىنملاو باحنالا :نذنلا# نوفوب ايندلالق اوناك ىنيملاو باؤتلا"اذه اهب وشو أ
 ةاكزلاو ةالصلاو نامالا ند تاعاطلا عيمج هف لخديف مه لع 0 اب نوفوي |[

 هم كلذ ريغو 0 و موصلاو َ

 اذك ىلع هلل لوقب ناب كلذو هيلع بجاوب سيل ًانم هسفن ىلع لجرلا بجوينا |
 كلذوهللا ن٠ هسمتا صان كلذ قاعي ةرمعوا جوا موصوا ةالدوا ةقدص نم اذكو

 بمجال. ةيصعمىف رذن ولو اذك ىلع هلل ناك ىتاغ مدق وا ىضيرم هللا ثنا َلوَش ناب ||

 هيلع هللاىلص هللالوسر تمس تلاق اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاع نع ( خال هيءافولا ||
 ىفو هب فيالف هللاىصعبنا رذن نمو هرذنب فياف هللاعيطب نا رذن نمت لوق مو

 ةصعمىف رذنال لاق لسو هيلع هللا بص هللا ل وسر نا اهنعو *هصعرالو هعطلق ةباور

 سابع نبا نع 6 ىق ) ىئاسنلاو دوادوباو. ىذمرتلاهرخا ني ةرافك هترافكو هللا

 تيفوتق هما ىلع ناكرذن ىف لو هيلع هللاىلص هللالوسر ةدابع نبدعس ىتفتسا لاق

 ودك نع ليلذ ةبالاقو  ةعاطل ا هح رذا اهنع هيضَس نا هىماف هيضقن نا 5

 هسفن ىلع هجوا اب ىفو نة نال تايجحاولاءاداب مهقصوىف ةغاام اذهو رذنلاب ءانولا ([!

 ازين ىإ © رظتحم رك نك امو نوفانعو # ىف وا هيلع للادبجوا ال ناك[
 ٌبادعاو هللاءالوا فو ضرالا ل هاو تاومسلا لها ىف هفوذ راطتسا ليقو اذتمم ايشاف

 تروكو ةكئالملا تعزفو بك اوكلا ترئاننو تقبناذتاوعسلا ءرشاشف لْقو
 ضرالا ىلع *ىثلك رسكو هاملت راغو لابجلا تققشتف ضرالاىفو رمقلاو ا

 هل وهو مويا كلذ رش نه 3 محو رذدنلاب نوفوي مهلا ىنعملاو ءاسو لجنه

 هتلقو ماعطلابح ىا 4 هبح ىلع ماعطلانومعطبو # لجو نع هلوق © هتدشو ا
 ماعطلابمهسفنا ىلح مهريغ نورتو مهناب ىلاعت هللامهفصوف هيلا ةجاحلاو هل مهل وهشو

 هبزال ماعطلاماعطا ريلاو ناسحالاعاونا فرمشا نال كلذو ةحاحلا لها ه نوساوبو

 وهو اريقف ىني © انيكسم 9 هللابطل ىا لجو نع هللابح ىلع ليقو نادبالاماوق
 هل بأ ال ىلا وهو اريغص ىا # اهنيو 8 بسكلاىلع ردش.الو هك لاهال ىذلا ||

 نيلسملا نه ىنني ةيبقلا لهانم نوجحملا وه لبق © اري ساو وف هيلمت يتفنيو هل بستكي |
 ناو مهيلا نسينا ىرسالاب هللا سما كرمشلا لهانموه ريسالالْبقو

 ىحر هناو اشيد ريغ ىلع اوناكناو ىرسالاماعطا روم هحولااذه ىلعف كريشلال ها

 ْ ةغللاو عرمشلا فرىعف رذنلاليقو تايحاولان 1

 | كولمملا ريسالال بقو ةرافكلاو ةاكزلاك ةيجاولا ةقدصلا نم اوطعي نا زوجنالو هءاوث

 1 (ناسنالا 2000

 نم باو وهو مهسقنا

 نوقزريمهلاملوّد نا ىسع

 ةغااسس رذنلاب ءافولاو كلذ
 ءادا ىلع رف والاب مهفصو ىف

 اع ىفو نم نال تاء>اولا

 هللاهح ول هسفن ىلع هب>وا

 هيلع هللادبحوا اع ناك

 ناكاموب نوفاخحو ) ىفوا

 طة ءاك ادع( رش

 ةرفلا قالمتنرا ما ارسقتتم
 ىلع ما_هطلانومعطيو )

 عم ماعطلا بح ىا ( هي>

 وا هيلا ةحاحلاو ءاهشالا

 ( انكسن ) هللاي> ىلع

 باستك الا نعا ز> اعاريقف
 1 الا ارقص (اهننور

 كراع وعام ( انيَسإَو)
 مهماعطا اوالع مث هريغ وا

 (اموبنوفاحو) ضئارفلا

 ( هرش ناك) موي باذع

 ايشاف ( اريطتسم ) هاذع

 ىلع ماعطلا نومعطيو )

 هتوبشو هتلق ىلع ( هبح

 0و او اكن د

 اناريتساو ) نيملسملا

 لها لاقي و نيكرشملا
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 أ نيملسملا صعب ىلا هءثدبف ريسالاب توي ناك مالسلاو ةالصلاهيلع هناف رافكلا ىراسا |

 (نورعشلاوعساتلاءزجلا) مكمعطن امنا ) اولاقف

 هباوث بلطل ىا ( هللادجوأ
 ع هللا ند نايس وهوا

 مهرامض فاحص لكف

 ىنلاف مهام هلع ىلاعت هللا نال

 أيش اولوُش ملناو مهلع

 ( ءازج مكنم ديرتال )

 الو) كلذ ىلع ةيده

 ردصمو هو ءانث 0ك

 (انبر نم فاخمانا)ركشلاك

 ةأفاكملا مكتمديرئالانا ىا
 باط ىلع هللاباقعىف وذ

 فاخئاناو'ةقدصلا,ةأفاكملا

 ههجوا قدصتاف انبر نم
 وخلا كلذ نم نمآت ىح
 (اريرطق اسوع اموت )

 مها ةفصب مويلا فدو
 ماس كراهن وحنءايقشالا نع
 سو.ملاديدشلاريرطمقلاو

 هذع نيبام عمج ىذلا

 مكمعطت امنا ) نجلا

 نيبو مهنيب اهف ( هللادجول

 مهولق قدص نع هللاربخا
 مكمعطن اا لاقف

 دير'ال)هتماركوهللا باوثل
 210كم ) ءاز> مكنم

 ( اروكشالو )هبانتوزاجت
 انا ) هن | د ةدمم

 هللاهحو

 احاول (ضوصاموت) انمر
 لؤؤشاديدش ( اريرطق )

 مويلا كلذ باذع ديدش
 هجولا سيمت وهلاغبو هلوهو

 كد وو نوهسلاوا كوامملا هف لخذيو نمؤلا ريشالا وا*هلا ندحا لوقف

 لوقلا ةدارا ىلع © هللا هجول مكمعطن امنا # كري! ىلا نذحاف كريسا كميرغ
 ةشئاع نءو رجالل ةصقنملا ةافاكملا عقوتو نملا مهوتل ةحازا لاقملاوا لاخلا ناسلب

 ناف اولاقام ثوعبملا لاست مث تدب لها ىلا ةقدصلاب ثعرت اهنا اهنع ىلاعت هللاىضر

 مكنم ديرتال 9 هللا دنع اصلاخ اهل ةقدصلا ٍباون قبيل هلثمب مهل تعد ءاعد ركذ
 الو مكلا نسحن كلذإف # افتبرنم ىاختن انا  اركسش ىا © اروكثالو ءازج

 هبشب وا هوجولا هيف سبعت 45 اسوبع 9 موي باذع 8 اموب » مكتم ةافاكملا بلطن
 هينيع نيبام عمجم ىذلاك سو.علا ديد_ث # اريرطق 9 هتوارمض ىف سوبعلا دسالا
 ةديزم ميملاو رطقلا نم قتشم اهيرطق تعمحو اهينذ تمفر اذا ةقانلا ترطقا نم

 كدنع نهناف ءاسنلا ف ةقااوقتا ملسو هيلع هللاىلص ىنلا لوقل ةأرملا ريسالا لبقو

 | لوزن ببسف اوفلتخاو كريسا ىلا نسحاف كريسا كميرغ ليقو ىرسا ىنعي ناوع
 | ثقو ناكاظ امويماص حادحدلاوبا هللاَقب راصنالا نم لجر ىف تلزن ليقف ةيالا
 | فيغر هلهالو هل قنو ةفغرا ةثالث مهمعطأف ريساو ميتيو نيكسم ءاج راطفالا
 | بلاط ىنا نب ىلع ىف تازن اهنا سادع نا" نع ىورو هيف ةي الامذه تلزنف دحاو

 | نوطق ريعثلاكلذ ضنقف ريعش نم ؟ىشب ىدؤهل لمع هنا كلذو هنع ىلاعت هللاىضر
 لمع من كلذ هوطعاف لأسف نيكسم ىتا غرف الف هنولك أب أيش هنم اوطصاو هئلث هنم
 ىتا هعتن مث الث قابلا ثلثلا لمع مث كلذ ءوطعاف لاسف ميني ىنا غرف الث ىناثلاثلثلا

 , || ليقو ةب الامذه تازنف مهلليلو مهموي اووطو كلذ هوطعاف لاسف نيك رشا نم ريسا

 | امنا # ةفن ىلع رثآ و ىلاعت هلل ريسالاو ميتيلاو نيكسملامعطان م لكف ةماع ةيالا

 | # اروكشالو ءازج مكنم ديرلال #9 ىلاعت هللادجو لجال ىا © هللادجول مكمعطن
 | كلذ اولاق لبقو مهلع هب ىناذ مهبواقنم كلذ هللازع نكلو هب اوملكتي مل مهنا لبق
 نا كلذو كلذ ىف مهريغ مهب ىدتقيل كلذ اولاق ليقو ةأفاكلانم نيجا_تلل اعنم
 صالخالاوه اذهف هريغ هب داربال ىلاعت هللالجال نوكي ةراث ريغلاىلا نا بحالا

 نادودرم ناوحتلا ناذهو امهل وا سانلا نم د ابلطلوا ةأفاكملابلطل نوكي ةراثو

 هجول مكمعطن امنا مهلوب مهتع كلذ اوفنق ءايرو اكرش امهف نال ىلاعت هللاامهلبق ال
 | انناسحا نا ىنعي © اموب اًنيرنم فاخئانا 8 اروكَس الو ءازج مكنم ديرتال هلا

 مويلاكلذ فصو 4 اسوبع ف مكتاناكم بلطلال مويلاكلذ ةدش نم وغلا مكيلا
 هلوه نم هوجولاهيف سيعت ىنعملاو هلها دارملاو مئاص هراهن لاس ام ازاحع سويعلاب |

 ا اديدش ىنعي © اريرطق # ةدشلا نم هبفامل سوبعلاب مويلا صو ليقو هتدشو

 ريرطمقلاو هيف طاسبنا ال ىذلا سويبعلا ليقو سييعتلاب ءابجلاو هوجولاضبشب اهيرك
 ءالبلا ف هلوطاو مايالانم نوكيام دشا وه لقو ديدشلا |
 ا 12ر7 1 ا تم ا ان

 ( مهاقوف)



 ناسنالاةرو-) لك اهنع هللاىضر -ه# 47 رح ةءطاذ تزمطف ريعشلانم عوصا ١

 ةرضن مهاقلو #9 هنع مهظفحنو مهفوخ ببسب # مويلاكلذ رش هللا مهبقوف

 ىلع مسربصب # اوربص امب مهازجو 9 مهتزحو راجفلا سوبع لدي © ارورسو
 هنم نولك أي اناتسب © ةنج 8# لالالا ناشاو تامرحجلا باتتحاو تاجلرلا 11

 نيسملاو نسحلانا امهنع ىلاعت هللاىذر سابع نبا نعو هنوسبلب # اريرحو
 نسحلاابااي اولاقف سانىف ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر اهداعف اضرم امهنع هللاوضر

 ةثالث موص امهل ةيراح ةضفو امهنع هللاىضر ةمطافو ىلع رذنفك.دلو ىلع ترذنوا

 ةثالث ىربيخلا نوءمشنم هجو هللاءرك ىلع ضرقتساف ىش مهعم امو ايفشف اًئرب نا

 اهوعضوف ضارقا ةسخ تزبتحاو اءاص اهنع هللاىضر ةمطاف تنعطف ريعش نه عوصا
 اوصاو ءاملالا اوةوذب ملو اوتابو هورث اف نيكسم مهيلع م فةوف اورطفيل مهيدبا نيب

 ريسا ةتلاثلا ف مهيلعفقو مث ءورث انتي مهيلع فقوماعطلا اوهضوواوسما الف امايص |
 لهاىف هللا كانه دمحاب اهذخ لاقو ةروسلا هذهب ليريح لزنف كلذ لثم اولعفف

 نوربال 9 ةنخطةفصوا مهازج ىف مهنه لاح # كئارالا ىلع اهيف نيتكتم 9 كتبي
 ىنملاو نيئكمىف نكتملانم الاح نوكيناو اههلمتحي 46 اريرهمز الو اسعش اه
 رمقلا ريرهءزلال قو نذْؤم دراب الو مع راحال لدتعم ءاوه. اسهيف مهبلع رمي هلا

 مه زج ارلاق ئط ةغلىف
 رهز اه ىرهكزلاو اهسلطق *! كسعإ دق انهكاط لإ

 # اهلالظ مهيلع ةينادو #9 رقو سمش ىلا جاتحال هتاذب ئضم اهءاوهنا ىنملاو || '

 انسح ىا # ةرضن مهاقلو #8 هنوفاخم ىذلا ىا # مويلاكلذ رش هللا مهاقوف

 هللاةعاط ىلع ىا # اوربصاعب مهازجو 8مهبواق ىف ىا # ارورسو 9 مههوجو ىف
 ىا هاربر حوةنج# راثيالاورذنلاءافولاعمعويللاورقفلا ىلع لبقو هتيصعمبانتجاو

 عج © كئارالا ىلع ف ةنللا ىف ىا # اهف نيتكتم 9 ريرحلا مهسبلاوةخخلامهلخدا
 الو اسكش اهف نوربال 8 امهتحا اذا الآ ةكرا ىمستالو لاعحاىف ررسلا هو ةكيزا

 ربر همزلاوايندلا ىف مهيذؤي ناك اك ريرهمزلادربال و سمشلا رح ميذؤيال ىنعب اري رهمز
 دشناو 'ئط ةغلىف هلا بلعث نعو رمقلاوهربرهءزلاناالوق ىرمشخيزلا حو دربلادشا
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 رجشلا لال « اهلالظ مهيلع ) ةبيرق ( ةينادو ) ريرهمزلادرب الو سمشلا رح

 ةبرق ىا © اهلالظ مولع ةينادو 9 رقو سعملا ايف جاتحال ءايض ةنلانا ىنعملاو

 ررعسلا ىلع ( كئارالا ىلع ) ةنطلاىف نيمعان نيسلاح ١ اهذ ن0 اريرحو ةنج ) ىزارملاو رةفلا ىلع

 مهيبصيال لوشب (اريرهمزالو امش ايف نوربال ) ةكيراب سيلف اقرفت اذافاعقجا اذا الا ةيرا نوكتالف لاج ىف

 هوجولاىف انسح(ةريضن ) راجلاس وبع لدب مهاطعا (مهاقلو) هدئادش نم مهناص ( مويلاكلذ رش هللامهاقوف)

 ةيراج ةضفو ةمطافو ىلع ىف تلزن راثبالا ىلع مهربصب (« اوريص امب مهازجو ) بولقلاىق احرف( ارورسو) '
 ةثالث_ ىدوهي نم هنعلاىضر ىلع :ضرقتساف مايا ةثالث .موصاو رذئامبنع هلاىشر نيس او نسل شالا

 اورث افتزب>و اعاص موب ؟

 ىلع اياشع ثالث كلذب

 [ريساو اهل وانيكسم مهنا

 - تقوففءالاالا اوقوذيإ ملو

 اا (ةج) راطنألا
 (اريرحو)ءىنه لك ًامدف

 ( نينكتم ) .اييناجينيلل

 ْ مهازح ىف مه نم لاح

 (كنارالا ىلع)ةنخلاىف(اييف)

 ال ) ةكيرالاعمج ةرسسالا
 ريمصلانم لاح ( نور:

 ريغ نيئكتم ىف عوفرملا
 ةنْطاىف ( اهف ) نيئار

 هنأل ( اريرهمزالواسعم )

 ريرهمز الو اهف سعال
 لدتعماهؤا وهو مئا داهاظف

 ةدشالو ىم سعُ ردال

 ءاوهثيداىفوىذؤي درب

 الو رحال جسحس ةنكا

 ديدشلادربلارب رهمزلاف رق

 ةئضم ةخلاىارمقلال قو

 رو سعت لا اهيف جاتحيال

 ( اهلالظ مهيلع ةينادو )

 اهراجعثا لالظمهنم ةببرق

 ةنحو ىا ةنِح ىلغ فطع

 مع مفد ) هللا مهاق وذ (

 باذع ( مولا كالذرش )

 ) مهاقلو ( مويلا كلذ

 ,ايندلا ف( اورب_صامب )



 3 ه1 1 اهلا : ل 0 0 لاح وهو 0 و دعاقلاو مئاقلل نر ”(تللذ و)

 نم ةيناب ميل فاطيو الاذن ) فاطقعمج اهر راك ( اهفوطق ) هلاذمو اهلالظ مهلع .ةئادوىا اهبلع ةفوطعموا

 وهو بوك ع جة ضف نم ىا (باوك 1و) ءاملا ءاعووهو ءانا عمح ةين : لاو قاوم ا!سؤك مهءدخ مهلع ريديىا ( ةضف

 ١ ريراوق تناكف تنوكىا ةمءان ناك 0-5-5 (ريراوق ؟نورشعلاوعساتلاءزيلا» تناك) هل ةوسعال قيربا

 ةماد ىرخا ةنحو ىا ةنح ىلع فطعوا اهلقام ىلع ةفوطعم ىرذا ةئصوا لاح : | لاخلا ىلع بصن هللا نيوكتب
 هنا ىلع عفرلاب تثرقو نان هير ماقم فاخ ناو هلوقك نيتنح اودعو مهنا لع 0 ريراوق )

 هلرقام لك قوطعم © اليلذت اهفوطق تالذو 8 ةقصوا لاح ةلجاو (هلالظ بز || باح ىهف ةضقنمةقواخم
 فتك اهئاطق ىلع عنتنتال لوانتلا ةلهس لءجمت نا فواعقلا ليلذتو ةينادزه لاحوا اهت_سحو  ةضفلا ضايبل
 تناك# ةورع الب قيراباو # باوكاو ةضف نم ةين اب مهيلع فاطيو # اًواش اهفيفشو رراوقلاءافصو
 ضايو اهقيفشو 0011| نانا ةعماخلا تناوكم ىا 4 ةمفاوم لاراوق ىاناؤف نارشلا نماهفامىر ثدح

 0000 ١ | 5 ناو البالس نوتزم امهلك ريراوق نوتدقو اهنيلو ةضفلا || ناانعتبالاق اهج راخنم
 ا 00 01 اهرردت » ريراوت ىع لع ةضفنم ريراوق ىرقوةيآلا | دداوق .امهتعا هلائشر
 ىلع تءاخ ةملاصلا مهلامعاب اهوردقوا هونمتاك اهلاكشاؤ اهريداقم تءاف مهسفناىف ٍضراواهتب رت نمضرا لك

 مهئابتا ردق ىلع. اهبارش فاطي هلوق مهلع لوادملا اهب نوفئاطلا ردقوا اهبسح قاسكلاو عفان ارق ةضفةنلا
 ىثاا تردق ند ال وقنم دق نم اًواش ا :رداق اولء> ىا اهوردق ”ىرقو ركب ىبا ةياور ىف مصاعو

 7 اليبجمز اهجازم ناك اس 1 اهيف نوقسيو ِ هلارداق كلم اذا نالف هينردقو | نباو ةزواسهف نيوتنلا

 اهرامث ىا | راو تبارقو نرسم ىل < تالذو ل امارات لالط 7 06 دوم اوي
 نقال را ذانمو نيويطضم و ادوعقو اماق اهرا نم نولك أب ىا 0 اللذي #3 00 يا دي

 ىه ليق  ٍثاوكاو ةضف نم ةيناب مهلع فاطيو  اودارا لاح ىا ىلعو اًؤاش 0 اول

 لها لاق # ةضف نء ريراوق ريراوق تناك# هوو حدقلاك اهلانعال ىتلانازبكلا 0 3
 اا( ه4 نأ ىملاو جاجزااوعو ريزاوقلاءافشف ةضفلا ضاي دارا, نيسفتلا 3 0 0
 للان ىلكلالاق اهيهاظ ند اهنطاب ىفام ىرب ىنملاو جاجحزلاءافصىف ءاضيب ةضفنم 0 0 00 '

 لعش ةضف نه ةنطاضرا ناو مهضرا بارت نم موق لكر براوق لعج ىلاعتو كرام 0 عا 5

 ىتلا ربراوقلاو لمرلا نم امندلا ىف ىتلا ريراوقلا نا ليقو اهبف نونرعشي ريراوق اهنم 5 0 0 7

 000007 اى 6 |ردش اجوردق 99 جاسزاانم ىنصا اهتكلو ةضفلانم ةنلاف |3000 0
 نوفوطي نيذلا مدخلاو ةاقسلانا ىنءلاو صقةش الو ديزتال مهتافكو معد ردق ىلع

 0 اساك  ةنلاىفىا اف نوقسيو © ١ وقسي مث مهل اهنوردقب مهلع أ ناقة مع لاكش ىلع

 ممل اهتم دجوب دابإأل اهني برش ىتا نيل مماوه ليش نايف الييغذ | ول ل ةءركم اهردقاك
 (ليجنزا) شضيفال دهام نعو مهياع فخاو مهل ذْلا نيف اني راش كر ردو ىلع اهوانج داقملا

 اليحز اهحارص ناك) .ارمجح ( ا كى( ايف) راربالا ىا ( نوقسو ) شيقالو"

 نمربراوةلةفص ) اريدك

 اهوردقةنْلالهاىاةضف

 (با وة "ا مهيلعفاطيو) اريؤست ( اليلزت ) اهرمث (اهفوطق) تبرقو تر“ 22

 اوردق لاشو ( اريدَش ) ناملغلا كا لع ( اهوردق ة هضق ند ريراوق ريراوق 30 ارعالو ناذا الب نازك

 اليبجتز) اهطلخ ( اهجانم ناك ) ارمح (اس اك ) ةنلا ف ( اهف نوقسيو ) رجملالو لضفب ال اربدقت اهف تارا



 ليجتزلا معطل اليست نيعلا تيعس ( اليبسلس ) نيعلاكلت ( ىمست ) ةنخلا ىف ( ايف ) البير نمالدب ل

 ليبسلس ءام .ةديبعونالاق اهغاسم ةلوهسو قلحخلا ىف اهرادحتا ةسالسل الييسلسو هسيطتستو هذإتست نلرملاو اني

 نينمؤلا ةمدخ هللامهئشني 4 ناسنالا ةروس) ناملغ ( نادلو 2:49 ةز> ميلع فوطبو) ببظ سا ْ

 مهلعجمت ةرفكلا نادلو وا
 ا

 اهيف انيع 9 هب جوزمملا بارمشلا نوذلتسي برعلاتناكو معطلا ف ليبجتزلا هيشيام |
 ا لسلم تارش اع اهغاسم ةلوهطو قالا ااهتوادمناأةسالثلا < اطيل قا 9 ١

 َ نوتوميال (نودلم ) أ ليمتزلا عذل اسهنع ىنني نا هب دارملاو ءابلاةدايزب مكح كلذلو ليبسلسو لاسلسو

  0متيسح مهشبار اذا ) اهثم بزشيال هال ارد طك ةلاحيييج اليبس لسا ليقو تت (
 مهناولا ءافصو مهنسحل نوُئاد « نودلخم نادلو مهرلع فوطبو 9 اصلا لمعلاب البس اهيلا لاسنم الا ا

 مهاجم 0 مهلاشناو

 صيصخم و(اروثنما ْؤاْؤل)

 رظنلاىفنيزا هنال روثنملا

 نارا اذا ).مولتتملا نم

 ةنلاىف ىا ”فرظ ( من

 لوكمم تارك كسلا
 عيشنل ردقم الو ىهاظ
 اذاو هربدقت فقم لكف

 مهسلاجع ىف مهئاثناو مهناولا ءافص نم © اروثنم اًولؤا مهتبسح مهتنأر اذا ||
 الو ظوفلم لوعفم هلرسل *# مث ثأر اذاو 9 ضع ىلا مهضعب عامش ساكمناو
 امساو ## اريكاكلمو ايعن ترأر عقو اغا كرصب نا ءاثمم ماع هنال ردقم

 فورعملا تبنلا وه ليقو ةنخلا لها رئاسل جزميو افرص نوبرقملا اهب برشي ليبجتزلا
 ىنثعالالاق عذالا نم برض هيف لصحيمال مهبارش ىف لسجن زلانولعجم اوناك برعلاو

 اروشمايداو اهشاناب لييجتنزلاو لغنرقلا ناك

 سلع نب بسلا لاقو لمحلات وس نم جرؤتسملا روهشملاو لسعلا ىرالا

 رجلا ةفالسو هتقذ ذا © هب ليبجتزلامعط ناكف

 0 0 0 ليقو كلذب ةنجلا لها بارش ىلامق ههافسو بزعلادنع ااطتسم ليحترلا ناك ال
 را از 00 كب إ راع نأ كلك هتلسملا جرو ليبحرلا سطو روقكلاع لع ةنإلا لها بارش نأ

 ةلشم لد ىف ربي | لس ىا © اليسلس ىبست ايف انع 9 ايندلا ليبجتز هبشبال ةنملا ليبجتز نال نايف نها ىددرادإ 0 ل ةنللاىف امم نأ رقلاىف ىلاعت ارك ذ املك ١
 ا ءاصقا زب“ فام نفلا ليستاهنال 0 تيم ليقو ةيرجلاةديدح ليقو اًؤواش ثيح اهنوفرصي مهلةداقنم
 ال كللم لبقو .اندا ىرب || ليقو ناثملا رئاس ىلا ندع ةنجتنم نئرملا لضا نم عش مهلزانمو مهقرطإف مبلغ
 اماهيف مهلوا كله هبقعي ١ رثك نال فصوتىا ىعسش ىنعمو قلما ف لسلستت ةسالسلاةياغىف اهمال كلذب تيعم
 مهيلع ماست وا نواكش ةمد1ّلا ىف ىا » نود *نادلو مع فوطيو و مساال ة ةفص الييساسنا ىلع ءاملعلا
 مهيلغ لوخدلا || هنم ىندا ناك طاسلا ىلع رثتنا اذا ٌؤلؤللاو هبافصو هنسحو بطرلاٌؤلؤللا ضاسىف ْق قوداتم و ةكتئالملا ىعل 4 اروئنم الؤا مهيسح مهتبأد اذا» نوطرقم و نورورمسم نودلخم ليقو
 جلا ( ايف اني | ؟تياداذاوإ# لجوزع هلوق# ةمدخلاف مهراشتنال روتلاب اوهبش امنا ليقو اموظنم
 كنا كلل (اينت) اذا ىنعملاو ةنْطا لخدي نمت دحاو لكل ليقو ملسو هيلع هللا ىبس ىبنلل باطلا لبق
 ّقالسلاَغ 7/6 و # اميعن تيأر 9 ةنلا ىلا ىنب 8مم # ه,ترظنو كرصبب تيآر

 , فر رازابسابلا ىرب ماع فلا ةريسم هكذمىف رظنسنم ةلزنم مهاندا نا وه لبق # اريك اكلمو
 0 ءد(نادلو) ةمدخلا ف هنذاب الا هيلع لخدبال ةكّتالملانم ةزعلابر لوسرناوه ليقو هاندا ىريإك ءاصقا
 000 نواحم لاشو نودحرالو ( س 5 اة نونوعال ةنملاقف ( نوداخم )

 ( تبار ) ةنجلا ف ( مث ) دمعإي ( تيأراذاو) مهلع رثثدق اريثكل ايو ءافضلاف (اروئنم اولا مهبسح) حاب
 ناذئتسالاو مالسلابالا دحا مهيلع لخدي ال ( اريك اكلمو ) اًئاد ( ان ) اهلهال
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 ادم نوكسلابو باي مهيلعوطملا ايلانادلو مهيلعىفوطي ىا مهيلعفوطب هنا ىف ريعشلا نم احدنا ىلع بصنلاب (مهيلاع)

 رضخا عمح (رضخ) جابيدلا قيقرس دنس باث مهسبالم نم مهولعيامىا (سدنس بايت ) هريخ ادتبم هناىلع ةزمحو
 لوالا عفدبو سدنس ىلع المح ىلعو ةزم اهرجيو صفحو عفاث بابتلا لع المح امهمفرب ظيلغ ( قربتساو )
 نم رواسا) فوطيو ىلع فطع 4475+ ( اولحو ) ؟نورشعلاو عساتلاءزجلا) مهريغهسكعواىنئاثلارجو

 ةكئالملاةروسىفو ( ةضف

 نه رواسانم اهف نولحي

 نبا لاق اًواَؤلو بهذ

 لها نم دحا ال بسملا

 ةثالث هدب ىفو الا ةنجلا

 هضف نم ةدحاو ةروسا

 ىرذخاوبهذنهىرخاو

 ( مهرمهاقسو ) واول نم

 فير مشتل ىلاهتهيلا فيضا
 نا لاو ضصخلا

 مهياع نوضرعي ةكئالملا

 هلو نوبايف بارشلا
 لاط دقل نولوّدو مهنم
 مهاذاف طئاسولا نمانذخا
 مههاوفا قالت تاساكب

 بيغ نم فك ريغب
 ( 1و تاارع) بعل

 ايندلا رمخكس جرب سيل

 عرمشلاب اسجر اهنوكنال

 مث فيلكت الو لقعلاب ال
 015- رصعل مل هناآل وا

 هسودنو ةرضولا ىديالا

 لهاللاَش ةسندلا مادقالا

 ىلا ( اذه نا ) ةنحلا

 مهفانك ١ ىلع (« مهيلاع )

 باي ) فلالاب نارقنا
 فاطلام ( رضخ سدنس

 ىرراك ءاصقا ىرب ماع فلا ةريسم هكلمىف رظنب ةلزنم ةنخلالها ىتدا ثيدحلاىفو |

 توكلملا ايافخوكلملا ايالجب هسفن شقتنتناوهو كلذ نم رثكا ٍفراعللو اذه هاندا

 مهولعي © قربتساو رضخ سدنس باي مهيلاه © توربجلاسدق راوناب ئضتسف
 مهتبسحو ا مهيلع ىف مهنءلاملا ىلع هيصنو ظاغامو اهنم قرام رضخلا ريرحخلا باث

 عفرلاب ةزمحو عفان ارقو مهيلاع ريبك كله لهاو ىا فاضم ريدقت ىلع اكلم وا

 هناف ىنعماب سدنس ىلع المح رجلاب رضخ ركب وباو ريثك نبا ارقو بايث ربخ هلا ىلع
 سكملاب ورمع وباو ماع نبا ارقو باي ىلع افطع عفرلاب قربتساو سنج مسا
 لصولاةزمهب قريتساو 'ئرقو رجلاب ىفاسكلاو ةزمحو عفرلاب صفحو عفان اهارقو
 رواسا اولحو © باثلانم عونلا اذهل الع لعج قيربلانم لعفتسا هنا ىبع عفلاو

 ناكمال بهذ نم رواسا هلوق هفلاخم الو مهيلع فوطإو ىلع فطع أ هضف نم
 ىلاعت هلءاف مهلامعاب فالتخاب فلتخحت ةنللا لها ىلح نافذ ضيعبتلاو ةبقاعملاو عملا
 وا ةضفلاو بهذلاتوافت توافتت اراوساو ايلح مهيديإب هولمعامل ءازج مهيلع ضيفي

 كلذو مدخلا اذه نوكينا زوجي اذه ىلعو دق رامضاب مهيلاطف ريمضلانم لاح

 نيعونلا لع قوغرخا اعون هب ديري © اروهط ابارش مهبر مهاقسو 9 نيمودخملل
 ليملا ىلعهءراش رهطي هناذ ةيروهطلاب هفصوو ىلاعت هللا ىلا هيقس دنسأ كلذلو نيمدقتملا

 هناقس اقاب اقلب اذتلم هلامح ةعلاطمل درججبف قطا ىوسامىلا نوكرلاو ةيسملاتاذللاىلا
 ©ءازج مكل ناك اذهنا 9 راربالاب اون هب مخ كلذاو نيشدصلا تاحردىهتنموهو

 ىا ميلا ف لاقتنا الو هللاوزال اكلم هانم لبقو مهيلع ةكئالملا ناذئتسا وهو
 وهو #2 قربتساو 9 جابيدلا نم قرام وهو 4 رضخ سدنس بايث 9 مهتوف

 مهير مهاقسو ةضف نم رواسا اولحو ف ريرحلا مساىف لخاد اهالكو هنم ظلغام |
 لجرالاهسندت ملو ىدبالا هسمتمل ناردالاو راذقالا نم ارهاطىني © اروهط ابارمش |
 كسلا عشرك مهنادباىف اشر ليحتس هنكلو الوب ليحتسلال هنا لبقو ايندلارمشك |

 رهطتقهنم نوبرشيف روهطلا:بارشلاب نوتؤي هدعإ نم مث ماعطلاب نوتؤي مهنا كلذو |

 أ

 رعتلو رفذالا كسملا نم بيطا مهدولج نم جرم احشر اولكا ام ريصيو مهنوطب ]| ميعنل
 برش نم ةنلاباب ىلع ءام نيع وه روهطلا بارسشلال يقو مهتاوهش دوعتو مهنوطب ' مكلامعالا«ا زج مكل ناك

 ىا 34 ءازح مكل ناك اذه نا # دسحو شغو لغنم هلق ناك ام هللا عزت هنما

 دق ءازج مكل ناك اذهنا (ييعن مهتدهاشمو ايف مهلوذد دعب ةنلا لهال لاَش |
 مشتل ا ا ا ل ا أ -----

 اولحو) جاببدلا نم ننام ) قريتساو 2( جابيدلا ند ©( هدعا )

 شغلاو لغلا نم مه رهطي لاشو سندلا نم ( اروهط ابارش مد مهاقسو 0 ةضف نم ةيقأ اولا ( ةضفنم رواسا



| 

 ىنااىلع |!
 الاق امهنا كلذو ةريغملا نب ديلولا روفكلابو ةعسر نب ةبئع مثالاب دارا ليقو هقنع |

 أ نع عجراف لاملاو ءاسنلا لجال تمتضام تنص تنكنا ملسو هيلع هللالص ىلل

 ناكس نيكسملل مل ثيدح اثدئع أرض ص ألوقم ادو# (اروكتم كيس نك

 هيلع مكر 0 # اروكشم مكيعس ناكو 9#

 رافكلالوقنههلتاصحمىتلا ةشحولا كلت لوزا رححالو ةناهكب سيل هنم ىحو هيلا
 ليقو ةضحلا 0 ىهف هتاداسل ىا 0 كير م سان 8 ةناهكوا 7 هنا

 تاءاطلاو تادايعااك اصاخ افياكت تناكءاوس هب هللامكح ام 0 كير محل ريصاف

 مهنمعطقالو 3 كلذ ريغو قاشملا لمحتو ةلاسرلا» 5 خييليتلاك ريغلاب العم اماع وا

 ةالصلا تضرف ال هلا كلذو لهجإبا هب دارا لق اروفكو ىني # اروفكوا انآ

 نأطال ىلصي ايم تلار قل لاقو اهنع لهج وا هاهم ماسو هيلع هللا ىلص

 انا ديلولا لاقو رهم ريغب كيلا اهقوساو ىتنبا كجوزا انا ةيتع لاقو ىمالا اذه
 نا ة هنا 0 اكس فال مالا اذه نع عجراف ى ذر ىد لاملان م كيطعا

 ةصعم ىأ ىحاعملا ىلع مدقملا وه مْ الاوت تلف روفكلاو م + الا نيب قرف نم له تلق | ْ

 دقف هللاريغ دبع نم نال سكمتي الو ما روفك ل كف دحا+لاوه روفكلاو تناك أ

 هيلع هممن لعتحو ءاصع دقف هللا ريغ دنع الل هنال نافصولا ناذه هقحىف عمتجا 1

 0 0 اج تت عج ع ع طم ب ع جب وم جا صا م موجوع م مع ع حج مع عساعأ

 ءازح حض دبرثأل الا مئيلاو

 دك أت ىلع دك أت نال امسا هعاّما دس ريبَصلا برك « البرت نآرقلا كيلع انلزن نحن نا )اروكش 0
 هنا ملسو هيلع هللا ىلص ( ناسنالاةدوس ) ىلا شا ف رة.سل سه 7 ]ح ليزتتلاب هللا صاصتخا ىتءمي

 4 0 6 مكيعسس ناكو 3 مهب اون نم دعام ىلا ةراغشالاو لوقلا راما ىلعأ| |

 ةكتل امجنم افرفم 6 اليزنت نآ رقلا كيلع انلزن نحن انا #9 عيضمريغ هيلعىزاجم ||
 6# كير مكحل ريصاف 9 هب ليزنتلا صاصتخال ديم نا عم ريمضلا ريركتو هتضتقا َ

 لك ىا # اروفكوا امئآ مهنم عطتالو ل مهريغو ةكم زافكى لع كرصن رحاب
 واو هيلا ىعادلا رفكلا ىف ىلاغلا نءو هيلا كل ىعادلا مسالا بكتص نه دحاو |

 هنوعديام رابتعاب ميسقتلاو هب لالقتسالاو نايصعلا قاقحتساىف نايس امهنا ىلع ةلالدلل |
 ةعواطملا نوكت نا ىعدتسي كلذو امهل هناب رعشم نيفصولا ىلع ىهنلا بترت ناف هيلا ||

 هدابعل ىلاعت هللا نم رابخا وه لبقو مكلامعإ 9 وهف تقولا اذه ىلا مكل هللاهدعا أ
 ةرؤ - الاف مهلمدعا دق هنا نيموملا |

 نم ليلقلاب مهنم ءاضر وه هدابعا هللاركش ليقو باوثلاوهو هنم لضفا ساو ََ

 ىا «كيلع ار لجو نعهلوق * تاريخلا نمريثكلامهايا هؤاطعاو ةعاطلا | 0

 ىنعملاو ةدحاوةلجح هلزنن ملو ةيآ دعبةيآ اقر فتم سايعنبالاق «اليزنت نا رقلاوإ# دمتاي !١
 ةوصقملاونيعمتقون "ىد لك صيضخم ىضتقت ةغلاهمكلل اقرفتم نا رقلاك لع الر

 هلزتا ىذلاناو هردص حرشو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر بلق تدشن كلذ نم 0

 نكيمللزنملا وهناك اذاهنا

 ةمكح الا اقرفم هليزنت
 ةمكحلا نمو ااوصو

 ريصاف ) ةرباصملاب سمالا

 خلت ك يلع ( كير مكمل

 ةيذالا لا_حاو ةلاسرلا

 ىلع كر صن ري و

 00 م كئادعا

 ( مهتم عطنال 0

 0 هرقكلا

 املايكار ( اما ) رفظلا
 هسيلا كل ابعاد مثا وه

 امل العاف ( اروفكوا )
 هيلا كلايعاد رفك وه

 ىلع هوعدب نا اما م مال

 لعق ىلع مم ءدعاسم ىلع

 ريغ وا 1 وا مثا وهام

 نإ" ىبفز رثك هلو ملا

 نيلوالا ىلع مهدعاس

 مالا ليقو ثلاثلا نود

 مش املل اباكر ناك هنال ةبتع
 ديلولاروفكلاوقوسفلاو

 رفكلايىف ايلاف ناك هنال.

 نا ىهاللاو دو>جلاو

 ىا رفاكو مث لك دارملا

 ىهمم اذاو اهدحا عطنال

 هئيعلال اهدد>ا ةعاط نع

 امهتعاط نع ىبمن دقف

 واولا,ناكو واقر فتمو اعم

 اقرفتم (اليزنت ) نا رقلاب ليريح ( نا رقلا كيل اناز” نحت انا ) ةدايزلا ىف الوبقم كلمع ) اروكشم مكيعس ناككو)

 ( مهنم عطتالو ) كبر ةلاسر غيلبت ىلع لاَّشو كبير ءاضق ىلع ( كير مكحل ريصاف ) ةروسو نيتباو ةيا

 ةمير نب 'ةتع وهو 'هللا |رفاك ( اروفك و ا ) ةريغملا نيديلولا ىني اباذك ارجاف ( امثآ) شيرق رافك نم



 ْ أعدبحا ةعاط نغ ىمم اذاو اهدحا ةعاط نعال امهثعاط نع انهنم نوُكيف عمجلل واولانال اهدحا عبط نا زا

 ( كبر مسا ركذاو ) اروفكالو امثآ عطتالو ىا الو ىنعمب وا ليقو ىهنا اعيمجج امهتعاط نع ناك هنيعب ال
 ةالص لصف لالا ضعبو ( هلدج“اف لئلا نمو ) رصعلاو رهظلا ةالص (اليصاو ) رجفلاةالص ( ةركب ) هللص

 لبالانم اليوط اعيزه هلدجح# ىإ -2]2578- ( اليوط ؟نورمثعلاو عساتلاءزجلا# اليل هحسو ) نب ءاشعلا
 هلت وا هفصن وا هشلل

 هرمكلا ( انوه نا

 امراؤي (ةلجاعلانوبحي )
 نورذيو ) ةرذ الا ىلع

 فاخوا مهمادق (مهءارو

 ( اليل اموي ) مهروهظ
 مويوهو هينؤبعيال ديدش
 لقثت هدءادشزال ةمايقلا
 مهانقلذ نن) رافكل ىلع
 (مهرسا)انمكحا(انددشو

 .ءارفلاو امهنع هللاىضر
 مهلاثما انلدب انش اذاو)
 انكش اذا ىا ( اليدبت

 انلدبو انكلها مهكالها
 عيطي نم ةقلخلا ىف مهلاثما

 ةروسلا ( هذه نا )

 نقلا ةبظع (ةرك0
 (اليبس هبر ىلا ذخناءاش

 هلقعاطلاب هيلا برقنلاب

 (اليصأو ةركب) كبر سصأب
 ىنعب ايسششع و ةودغ

 ريظلاو رخل ذا
 نككدللا ندهو ( رصعلاو

 ةالص هللصف ( هلدجاف

 هعحو ١ ءاشعلاو برغملا

 (ءالؤهنا) ىلبالا ةالص هبات نود هيلع ةصاخ ناكلاَعو عوطتلا وهو ىلللا ىف هللص (اليوطاليل

 مسا ركذاو © روظحم ريغ رفكالو مئاب سيل اهث امهتعواطم ناذ رفكلاو مسالا ىف

 رصعلاو رهظلاو رجلا ةالسص ىلع مد وا ءركذ ىلع موادو © اليصاو ةركب كبر
 لعلو ىلاعتل لصف ليالا ضعبو © هل دجساذ ليللا نمو © امهينقولوانتي ليصالا ناف
 ةفلكلا ديم نم يللا ةالص ىف امل فرظلا ميدقتو ءاشعلاو برغملا ةالص هب دارملا

 ءالؤه نا ف ليللان م ةليوط ةفئاط هل دجحتو 6# اليوط اليل هيسو ف صولخلاو
 59 السم اموب 9 مهروهظ فاخ وا مهماما » مهءارو نورذيو ةلجاعلا نوبحي

 نحت 9 هنع ىهنو هن سعاامل ليلعتلاك وهو لماحلل ظهانلا ليقثلا نم راعتسم اديدش
 انلدب انش اذاو © باصعالاب مهلصافم طبر انمكحاو © مهرسا انددشو مهانتلخ

 ىنعي رسالا ةدشو ةقلخلا ىف مهلاثما انلدبو مهانكلها انش اذاو © اليديت مهلاثما
 ةيعادلا ةوقو ةردقلا ققحتلاذاو عيطي نم مهريغ انلدبو ا اذإب "جكلذلو ةيناثلا ةأشنلا
 البس هيروملا ذختا ءاشن ف ةسرقلات اي الاواةروسلا ىلا ةراشالا 6ةركذتهذهنا#

 كيرا لصو ىنمملاو ةالصلا ركذلا نم دارملا لبق © اليصاو ةركب كيرمسا ركذاو و

 © هلدجتاذ ليللانمو 8 رصءلاو رهظلاةالص ىنعي اليصاو بلا الص ىنعي ةركب
 الل | الا تقاوإ ةيئاج هي الا نوكن اًده ىلعف ءاشعلاو ٍبرغملا ةالص ىنعي

 ليقو ىلبللاب دجمتلا وهو ةبوتكملا دعب عوطتلا ةالص ىنعي © اليوط اليل هحبسو 9
 تاقوالا عيجف ىلاعت هللارك اذ نوكينا دوصقملاو ناسللاب ركذلاوه ةي الانم دارملا
 ةكم راسفك ىنعي * ءالؤهنا 8 لجو نع هلوق * هناسلبو هبلقب راهلاو ليالا ف

 ىنعي « مهءارو نورذيو 8 ايندلاىهو ةلجاعلا رادلا ىني © ةلجاعلا نوبحي ف
 نونمؤيالف هنوكرتي مهنا ىنمملاو ةمايقلاموي وهو اديدش ىنعي © البقن اموي 9 مهماما
 ىا « مهرسا 9 انمكحاو انيوق ىا © انددشو مهانقلخ نحن وف هلزولمعبالو هب
 رسالا ليقو باصعالاو قورعلاب ضعب ىلا اهضعب انددش مهلاصوا ليقو مهقلخ

 مهلاثما انلدب انئش اذاو * اضبقنا ىذالاجرخ اذا هنا كلذو طئاغلاو لوبلا ىرج
 © ءذهنا 9 مهنم الدب مهانلمجن مههابشاب انيتاو مهانكلها انئش اذا ىا © اليدبت
 ايندلاىف هسفنل ىا © ذختا ءاش نف 8 ةظعو نيك ذت ىا © ةركذت 89 ةروسلا ىا

 ةيردقلا اهب كسمتامم هذهو هيلا برقتلاو ةعاطلاب ةليسو ىا © الببس هبر ىلا

 (نواوش)
 هلوه اديدش ) الش اموب 0 مهمامأامل لمعلا نيك ( مهءاروزورذيو 0( امندلل لمعلا (ةلجاعلان ويحم) ةكملها

 مهانكلها ىنعي ( مهلاثما انلدب انئشاذاو ) مهقاخ انبوق (مهرسا انددشو) ةكملها ىنعي (مهانةلخ نحن) هباذعو

 (هذهزنا ) لل عوطاو مهنم اريخ الدبو ةرجنلا ةرذكلا ءالؤه انكلهال انئشول لوس اك الها ( اليدبت )

 اح ص ( اليبس )هنر ىلا كلذ ذخاو دخو ءاش نق ( هير ىلا ذختا ءاش نه ) هللا ند ةظع ( ةركذت ) ةروسلا



 3 )لا ركل نه مهم ن 0 امب ( يلع ناك هللانا ) ةلزتعملا ىلع ا ةيحن و نامالا و 0 ع

 ىلع ةجح وهو لات هتمحرب اهنال هتنج ( هتمحرفف ) نونمؤملا مهو ( ءاشينم لخد.) لاعفالاو لاوقالا ىف ابيصم ٠١

 لكلاناما ءاشدنال هتححر (تالسرملا ةدوس) ىف الكل خدينا -2445ةرع ءاع دق نولوش منال ةلزتعلا ا

 ءاشين م لخديناملاءتهلاو أ تةوالا كلذ نؤاشت امو 4 هلاءاشي نا الا نؤاشت امو ف ةعاطلاب هيلا برقت ||!
 ماع ىذلا وهو هتحر ىف ) ءاياب نؤاشي ضاع ناو ورمعوناو ريثك نا ًارقو متيشم هللاءاشي نا آل |!

 ىدسهلا راتخي هنا هنم ١ هتمكح هيضتشام الا ءاشيال # اميكح 96 دحا لكل هأتسي اب # الع ناك لا نا © ١
 نيرفاكلا ( نيملاظلاو ) || مهل دعا نيماظلاو 8# ةعاطال قفوتلاو ةيادهلاب © هتمحر ىف ءاشي نء لخدي |

 ىف ةدايعلا اوعضو مهنال || لجلا قباطبل افك وا دعوا . مهل دعا هرسسفب لعشب نيملاظلا بصن # اع ايلا اياذع
 لعش بصنو اهعضومريغ ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنا | نع * ءادتبالا ىلع عفرلاب عر اهيلع قوطغملا

 (ةلدعا ) هر رسم اربر حو ةنج هللا ىلع ءؤازج- ناك ىنا له ةروس أرق نه

 ًافاكودعووح ((يلا 1 314 نوح | ا ةيكم داس 1 هروس و

 هك تذاس 1
 ا م ميحرلا نر هللا مس اج

 6 ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ارشن تارشاللاو افصع تافصاعلاف افرع تالسرملاو ©

 كافصاملاةافتالسرلا وذ[
 ارمشأ تارشانلاو افصع

 رشلاوريألانم(نؤاشتامو)

 الا ) نامالاو رفكلاو
 | ؤاشتنا مكل (هللاءاشينا

 ( الع ناك هللا نا ) كلذ

 رشااوريخلانءنؤاشت اع

 ١ اذاعتالزا كح (اميكح)

 ءاشيامالا ريشلاو ريا نم

 (هتمحر ىفءاشي نملخد.)

 هششمو دسلا رايثخاىلاوهو ىلاعت ها ىلا ٍبرقتلا نع ةرانغوه ليسلاد الا نزار
 #© تلاءاشيناالا نؤاشتامو 9 ةي الا قايسف لجو زعهلوق مهبلع دريو ةنسلا لهالاق
 ديءلا لمفل ةمزلتسم هللا ةئيشمو هيلا ىمالانال ىللعت هَللاةئيشمب الا نؤاشت متسل ىا
 اميلع ناك للازا # هنأش ىلاعتو هلالح لج هَللاةئشمع 00 ردصيام عيمجن
 هملع عم مهتلخ ثيح ىأ © امكح 9 مهنم نوكي امو هقلخ لاوحاب ىا
 ةمحرلا ترسف ناف هتنحىف ليقو هند ىف ىا 04 هتهحر ىف ءاشي نم لخدي 8 مهب

 هللا ةئيشم ببسإ ةنلا لود ناك ةنْطلاب ترسف ناو ىللاعت هللا نم كلذ ناك نيدلاب

 ىنعي © نيملاظلاو 9* قاقحتسالا بسال هناسحاو هلضفو هنأش ىلاعتو هلالج لج
 ملعا ىلاعتو هناس هللاو الوم ىا 4 اهلا اياذع مهلدعا ف نيكرشملا

 « نونامثو ةئامو ةبا نوسخ ىهو ةبكم تالسرلاةروس ريسفت ©
 نيرفاكلا « نيملاظلاو ) 24 ميحرلا نمجرلا هللا مس اع كذا .السعا 'ناكإ نم 0 00 3 موال ندبءاشي نم مركب « افرح رشع ةتسو ةئامئامثو ةلك»

 ( مهلدعا ) نيكرشلا | ارششن تارشانلاو افصع تافصاعلاف افرع تالسرملاو # لجو نع هلوق ©

 اهلكىهو تالسراااهيفركذي ىتلا ةروسلانمو» مهبولقىلا هعحوصاخي اعيجو (اميلا اياذع) ةرخ . الاف اسرق اباذع
 (ميحرلا نحر اهنا مس ) « ارح ريشعةتس و ةئامناع اهثورحو نونا و ىدحاو ةئام اهتالكو نوسمح اهتبا ةيكم

 سرفلا فرعك اريثك ةكئالملاب هللا مسقا لوب ( افرع تالسرملاو ) ىلاعت هلوقىف سابع نبا نع هدانسابو

 ةاو ( افصع تافصاملاف ) ليفارساو ليئاكمو ليري-> ىنعي فورعملاب اولسرا نيذلا ةكئالملا مهلامو
 مسقاو يني رطملا (اريثشت تارشا-لاو ) موقلا لزانم نم ترذام فصعلاو ةديدشلا فصاوعلا حايرلا



 00 1 ١ - 1 1 / "ا

 ”هءصاوأب نهلسرا ةكئالملا نم فئاوطب ىلاعتو هئاحيس ميقا (ارذن وا ارذع اركذ تايقلملاف اًثرف تاقرافلاف
 ١ ضرالاق عئارشلا نرسنوا ىحولاب نهطاطا دنع وحلا ىف نهتحجا نر مهنم فئاوطبو نييضمىف نفصمف

 نيب نقرفف نيح واامب لهملا و - ٠*4 رف رفكلاب ؟نورشعااوعساتلاءزجلا) ىتوملا سوفنلا نرسشنوا
 نيقلأاف لطابلاو قحلا

 مييلع ءايبنالاىلا اركذ
 نيروملل ارذع مالسلا

 مقا وا نيلطسملل ارذنوا

 نهاسرا باَدع حاير

 نرمش همح ر حايرب و نفصمف

 نةرفف ولا ف بالا
 اقسك هلعجيو هلوقك هنيب
 ارذع اما اركذ نيقلاف

 فاما نورتي نيذل
 اذا مهرافغتساو مهتنوتب

 ثلا ىف هللاةمعن اوأر
 اراذنا اماو اهنوركشيو

 نوسكو نوركش قلل

 ناعجو ءاونالا ىلا كلذ
 رابتعاب رك ذلل تايقلم

 ىا لاح افرع هيلا

 ولبس رفلا فرمك ةعباتتم
 هل لوعقم وأ اًضعب هضعب

 نا_س>الل ناسرا ىا

 ارمشاو افصعوفورعملاو

 ورمواارذنواناردصم

 دامحو ركب ينا ريغ ىفوكو

 ناردصم رذناو رذعلاو

 نموةءاسالااحاذا رذع نم

 باساب لاق و رطملاب
 لاَ و رطملاب تارشانلا
 نو رمثني نيذلا ةكتالملا مه
 تاقرافلاف ) تاتكلا
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 قوم لاسوفنلان رسشن واش رالاىف عئارشلا نرشنو هسمالاثتما ىف حايرلا فصعنفصمف ١

 برغلاو قرشلاىف مكحلاو ىدهلاراث ١ نرمشنو غسألاب نايدالاو بتكلارئاس نفصعف |

 اهبوبه دهاش اذا لقاعلاناذ هل نيسن ىا اركَذ نيقلاف نقرفف ولا ىف باححسلا نرسشن |

 | ةلعلا ىلع هباصتناو ركللا ضيقت اما افررعو هتردق لاك رك ذتو ىلاعت هللا ركذ اهراثا و

 | ىيذعل ناعم وا فوخ اذا رذناو ةءاسالا احاذا رذعل ناردصم © ارذن وا ارذع ِ

 بوبهلا ةديدشلا حايرلا ىنعي افصع تافصاعلاف اريثك ىا افرع ليقو سرفلا فرك

 هتمحح رىد» نيب ارشن اهلسرا ع حانارلا ج لشو ةئللا حايرلا ىنعي ارشن تارمشانلاو

 قرت ىنلا حايرلا ىنعي اقرف تاقرافلاف رطملاب ىناتو باحملا رسشنت ىتلاحايرلا م ليقو

 ىقلت ةكئالملا ىنعي !ركذ تايقلملاف لطابلاو قحلانيب قرب اب ىتأت ةكئالملا ىني
 نوكي اذه ىلعف ةصاخ نا رقلاوه ركذلان وكي نا روجب ليقو ءايبنالاىلا ركذلا

 قرت ىتلا نا رقلا تايا م لابو لطابلاو حلا نيب نوقرغي نيذلا ةكئالملاب

 ةعباتتم هيماوإب هللا نهلسراةكتالملانمفئاوطب مسقا ©ارك ذتايقللاف اقرفتاقرافلاف

 نيقيعلل ارذع اركذ ءايدنالا ىلا نيقلاف لطابلا و قحلا نيب نقرفف ماعلا نمنيحواامب لهجلاب

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ىلا فرع لكب ةلسرملا نا رقلا تاي اب وا نيلطممال ارذن وا

 ةلسرملا ةلماكلا سوفنلابوا نيملاعا نيب ان قم ا ركذ نيقلاف لطابلاو قحلانيب نقرفو
 نقرفف ءاضعالا عي ىف كلذ رثا نرمشتو قلل ىوسام نةصمف اهلامكتسال نادبالاملا

 ثم اركذ نيقلاف ههجو الا اكلاه ؛ئث لكن وريف هسفن ىف لطابلاو هتاذب قحلا ن
 ةمحر حايرو نفصمف ناسرا باذع حايرب ا هللا ركذالا ةنساالاو بولقلا ىف نوكبآل

 ا لاحلا ىلع هءاصتناو سرفلا فرىع ند ةعل اننملا ىتعع وا فورعملاو ناسحالل نلسرا ىا

 تاملكلاهذهىف اوركذنيرسفللاناملعا «ارذنوا ارذع ارك ذ تايقلملاف اقرفتاقرافلاف

 ةعباتتمتاسرا حايرلا اف عتالاسر ملا ىنعمو حايرلااهرساب دارملانالوالا + اهوجو سلا

 تعلق ةديدش ةفصاع تارا اذا حايرلانا ىنعي اركذ تايقلملاف هدديتو باححلا

 نّوِدبَف يواقلاىف دابعلل فوخ كلذب لصخت راث الاتريغو رايدلا تيرخو راجشالا
 دنع بواقلا ىف ةفرعملاو رك ذلاتقلا اهناك حايرلا كلت تراصف هنورك ذيو ىلاعت هللاىلا

 تالا رملا ىنعمو ىلاعت هللا مهلسرا نيذلا ةكتالملا اهرسأب دارملانا ىناثلاهحولا + اهبوبه
 نبا نع ةياور لوقلا اذهو هيمنو هللاصانم فورعملاب اولسرا نيذلاةكتالملا افرع

 حايرلا فصعك مهل وزنو مهناريطىف فصعت ةكّنالملا تعي افصع تافصاعلاف دوعسسم

 ليقو مهتخجا اورسشن ضرالاىلا اولزت اذا مهنا ىنعي ارسشن تارشانلاو ةعرسلا ىف

 سابع نبا لاق اقرف تاقرافلاف ةمايقلاموب لامعالا نيواودو بتكلان ورمشن, نيذلا مه

 (ىتللا)
 ايحو تالزتملاب مسقاو ( اركذ تايقلملاو) حايرلا نهثالثلا ءالؤه لاهو مارحلاو لالحلاو لطابلاو قحلا نع 6

 ا!سماارذع لاّمو امارح ارذن وا الالح ارذع لاعب و هباذع نم هقلخل ( ارذنوا ) هلو هروح نم هلل ( ارذع )



 ةيلعلاب نياو الا ىلع امهيصنو رذاملاو رذاعلا ىنعمب وا راذنالا ىنعمب ريذنو ةرذعملا تقلا 1

 معيام وا ىجولا هب دارملانا ىلع اركذنم ةيلدبلاوا نيلط.ملل ارذنو نيقحملل ارذعىا |! ْ

 ةزمحو ؤرمع وبا اهأرقو ةيلاطلاب كلاثلا ىلعو رفكلاو نامبالاو كرسشلاو ديحوتلا || ١|
 ىذلا نا ءانعمو مسقلا باوج : مقاول نودعوت امنا 9 فيفحتلا"ضفخو نأ

 بهذاذا تقحم © تسمط مولا اذاذ ف ةلاحمال نئاكةمايقلا ءىج نم هتودعوت | |
 فاش باك# تفلت لالا اذاو هو ةعادص * تدرف ءا سلا اذاو ِ اهرو ْ ا /

 مالا ىلع ةداهشلل هيف نورضحي ىذلا اهتقو اهل نيع * تنقا لسرلا اذاو 8 فسنلاب ا ١

 ورم وبا أرقو هرظتنت تناك ىذلا اهتاقيم تغلب وا هلق م نيعّسال هناف 0

 لجالا برضو ترخا موب ىال لاقي ىا # تاجا موب ىدآل 99 لصالا ىلع تنق

 نا ثلاثلاهجولا * ا ملا 0 ائاو هدو ليرب وه قلملا

 لوُرلا ىف ةعناتتملا نإ رقلات ايا افرع تالسرلاو ىسمو نا رقلاتلا اه ا

 نا رقلاتايا ىنعي افصع تافصاعلاف ريخو ىرع لكب ملسو هيلع هللاىلس دمت ىلع
 تارشانلاو رسكتملا تبلاوهو فصعلاك اهلمحم ىتح ديعولارك ني نولقلا| ف1
 تاقرافلاف َنِمْوملاِبْواق ىف ةفرغملاو ةيادهلاراونا رسثنت نا ىقلاتايآ نا ىعي رشا
 نأ رقلاتايا ىنعي اركذ تانقلملا لطابلاو .قحلانيب قرغت نا رقلاتايا ىتن اًقرف

 سبل هنا عبارلاهجولا * نينمؤملابولقىف رونلا 3 ناميالاق لب ىذلا ميكحلارك ذلا و

 ىلاعت هلَوَد دارملان وكي اذه مق اهنعب ادا اشت نحل كانك دارملا
 هلوق دارملانوكيو حايرلا ارمثن تارشانلاو افصع تافصاعلاف افرع تالسرملاو |

 ةكئالملاو حايرلانيب ةسناجلامو تلق ناذ ةكّتالملا ارك ذ تايقلملاف اًقرف تاقرافلاف

 مهتاكرح ةعرسو مهتفاطل ببس مهف نويناحور ةكئالملا تلق مسقلا ىف امهنبب عم ىتح
 ارذع مسقلا ف امهنيب عما نسخ هجولااذهن امهنبب ةسناجلا تاصخ حايرلااوهباش

 هذهو هقلخ ىلاهنم ارذنو هللانم ارذع لقو هللانم راذنالاو راذعالل ىاارذنوا | '
 اهئيعو ةعاسلاصانم ىا * نودعوتام نا 0 هلوق مسقلاباوجو ماسقا اهلك |

 رمشلاو ريخلا نم هب نودعوت امنا هانعم لبقو ةلاحمال لزان ناكل ىا © مقاول 9»
 ليقواهروت ىحم ىا © تسمط موجنل اذاذ #8 ىلامتلاقف عشب 2 1 مكب عقاول

 ىا # تفسن لاحلااذاو # تحت لبقو تقشىا © تجرف ءاعملا اذاو 9 تقحم
 ىا دحاو اهانعمو واولاب ثتقو 'ئرقو © تنقا لسرلااذاو ف اهنكاما نم تعلق
 « تلجا موي ىأل ف مالا ىلع اودهشبل ةمايقلاءوي وهو مولعم موي تاقيمل تعم
 ىنلاومويلاكلذ ميظعت نم هدابعل بج ىللاعت هن اك مهبل لجالا تر ضو َكَرْخآ ىإ
 مويلاكلذ نيب مث مهب نما نم ميظعتو مهذكن م بيذعتل مويلا كلذ ىف لسرلات مع |

 /  هامصس وجم صمام م

 ىلعوا اركذنملدلا ىلع ؟تالسرملاةر و امهماصتنا و ركشلاو 4١< 2»- رفكلاكل مذ ىلع ف وو هلا

 (نودعوتامنا)هل ل وعفملا

 ىجم ند هودعوت ىذلانا

 نئاكل (مقاوا) ةمايقلاموي

 باوجوهوهيفبي رالل زان
 ا 1 كتوالو مسقلا
 مسقلاب با مى |لضصوا

 ادلع. موج !: اذان )
 اهرون بهذ وا تيم

 فوذ-# اذاف باو>و

 وهو اهءاوح اهيف لماعلاو

 و لصفلاعوقو

 هرسشب لعف لعافمولاو

 ءايق كا اذ ) ثتنعط

 تاكك تح ©ترت

 (تفسن لاجل اذاو) اباوبا

 اذاو) اهنك اما نم تعلق

 تقو ىا ( تنتفا لسزلا

 تلديا ورع ىنا ةءارقك"

 ىءمو واولانم ةزمهلا

 اهتقو نييبت لسرلا تيقوت
 ةداهشلله فن ورمضح ىذلا

 (تاجاموبى ال ) همنا ىلع

 ك15و تليمناو .ترخا

 نم بيلو مويلل مظعت
 لانه ل جانا وهلوه
 تقولانه تقوتلاك

 ارذع لاّشو ايهم ارذن وا

 مقا اديعوارذنواادعو

 كا ) ريتعالا ذم
 ناوثلا نم ( نود_ءوت

 هطالا ف تاقعلاو
 لزان نئاكا ( عقاول )

 نوكي ىتم نيب مث مكب
 اذاو) اهنكاما |نمتعلف ل لالا اذاو ( تقشنا ) تدحرف ناكنلا اذاو)اهءوضبهذ (تسمط موجنل !اذانف)لاقف

 لبو نع لاقف :نيب مث .اهبحاص اهلا موي ىالا لو ءابشالا ونه ( تلجلا ميىال) 1( سنقإ ل



 كازداامو) قئالخلا نيب تايسع ىذا منا وهو ليجأتلامولنايبوهو هما مظعأو رخآ ل (لصفلامويل)

 هلعف دشتد اس توصنم اردعف ةلضا ىف. ل 0 ناك ناو ادعم ) ل ور هءسمال مظعت و رخآ' 0 (لصفلاموبام

 هفرط (ةئموي) مكيلع ع ماللس هوو هي هيلع وعدملل هماودو كالهلاتايث ىنءم ىلع ةلالدلل عفرلا ىلا هب لدع هكا

 فقودعب فتأتسم ) نررذ لا مهبل م )0 هب ذكملا ةيلاخلا مثالا ) نياوالا كالهن ملا ) هريذ مويلاكلذب (نبب ذكملل)

 ٍْ اناننام نرخ الا ن« مهلاثماب لمفن ه7 2م زج مثىا نورمثعلاوعساتلاءز را ) ةكم لهال ديعو وهو
 يجو مسح د يسع دج يس م مج

 1 وبذك م نال نيلوالاب

 لع ) كلذك ) مهبذكت

 لمن ) عيذشلا لعفلا كلذ
 مرد> | نم لكب ) نام

 6( ني دكملا دم لو )
 مكقل ملا ) اندعوا اب

 وهو ريقح ) نيههءام ند

 رقم ( نيكم رارق ىف )
 لو حرلاوهوهيفن ع

 لاجلا ( مولعم ردق ىلإ )
 رادةم ىلا ارخؤم ىا

 هللاهلعدق م ولعمتقولا نم

 رهشا ةعست وهو هب مكحو

 كلذ انردقف ( انردقف)

 ( نورداقلاهق ) اردقت

 وا نحن هل نوردقملا معنف
 مهنف كلذ ىلع اثردقف

 لوالاو ن<هيلعن ورداقلا

 ىلعو مفان ةءارقل قحا

 ةفطن ند هلوقلو ديدشتلاب

 قئالا نه(لصفلامويل)

 داي ( كاردا امو )

 كلعا ام (لضفلامويام)
 (ذئمو) باذع ةدش ليو لاشو رانلاىف تح لاشومدو حيث نم منهج ىف داو (ليو) لصفلا موس

 # لضُفلا موبأم كاردا امو 8 ليجأتلا مويل ناب © لصفلا مويل ف تملعا ىنمأ
 لصالا ىف ليوو كلذب ىا 5 نيبذكملل ذئماون ليو 9 هلثم راملو ههنكماعت نبانمو
 هلع وعدملل كلهلا طاب ىلع ةلالدال عفرلا ىلا هب لدع هلمف راعكاي بوصتم ردصم

 كلهن ىئرقو دوو داعو #4 : موقك © نيلوالا كللهن ملا © هتفص وا هفر طظ ذئموبو

 ةكم رافكك مهءارظن مهعبتتن < مث 6 نيرخآلا مهعبتت مث 9» كلها ىنعع ةكلست نم

 الب ردك ناكيلإ م نزرحألاا نرخ الان وكس كلهن. لع افطع موهلاب ئرقؤ
 46 نيمر جاب لعفن 8# لعفلا كلذ لثم #* كلذك 9 مالسلا مهيلع ىسومو بيعشو
 نا اذكو اريركُت سياف ًهايبناو هللا تاي اب © نيبذكملل ذئموب ليو ف مرجانم لكب
 اذهو ةرد آل ياآذمل لوآلا لئولانال دخان نيعضؤملاف قلغوا يبذدكتلا قلطا
 مكقلخت ملا 8 برعلا مالكىف عئا نسح دكوتلل ريركتلا نا عم ايندلا ىف كالهالل
 ردق ىلا # محرلا وه © نيكم رارق ىف هانلعط 8 ةليلذ ةرذم 5 © نيهم ءام نم
 كلذ ىلع « انردقف #9 ةدالوال ىلاعت هللا هردق ثقولا نم مولعم رادقم ىلا. مولعم
 نحن * نورداقلا معتف 9 ديدعتلاب قا_بكلاو عفان ةءارق هيلع لديو هانردقف وا

 مث قئالخلانيب هيف نمحرلالصفب موب سابع نبا لاق # لصفلامويا #9 ىلاعت لاقف
 كلعا امو ىا 4 لصفلامويام كاردا امو )ف ىلاعت لاقف اليوهنو اهظعت كلذ عبلا
 ”00 | 0 ولا ىا © نييذكملل دموي ليو 99 هتدشو هلوهو لصفلا وج
 باذعلاب ةيضاملا مالا ىنعي # نيلوالا كلهم ملا © ىلاعت هلوق » باسملاو ثعبلاو

 رفكلاف مهليبس نيكلاسااىني © نرخ . الا مهعبتت مث و9 مهلسر اوبذك نيح ايندلاىف
 كرذك » ممسودهيلع هللا ىلص ادع مهبيذكش مهكل م ىا شيرقرافك مهو ب ذكشلاو

 نيبذكملل ذئموي ليو # نيمرع مهنوكل كلذ مهب لعفن اسنا ىا © نيمرجلاب لعفن
 ىلا #» محرلا ىنعي © نيكمرارقىف هانا © ةفطنلا ىني 3 نيهم ءامنم مقل ملا

 © انردقف 4 هريغ كلذ ثلال ىلاعت هلل مواعم وهو ةدالولا تقو ىنعي # مولعم ردق
 هلنوردقملاىا «نورداقلامعنف# اريد كلذ انردق ىا ريدقتلا نم ديدشتلاب رق
 نوردداقلامعنف انش فيك هربوصتو هقلخ ىلع انردق ىا ةردقلانم فيفخلاب ئرقو

 (ثيح))
 مهعيل م )توؤملاوباذعلاب (نيلوالا كلهن ملا)توللادعب ثعبلاو لوسرلاو باتكلاو هللاب ) نيبذكملل ) ةماع 0

 كموق نم ل لاب ) نام رحاب لعفن كلذك ) باذعلاو توملاب مث دعل نيقابلا نرخ الا نيلوالاب دن نيرذ - آلا

 ءام نم) نيب ذكملا رشعماب (ىتلخت م١ ثعبلاو ناعالإب كموق نم (نيب ذكملل) ةمايقلامون (ذئمو) باذغ ةدّش ) ليو)

 روشاةعسن ه>ورذ تقوىلا )ع وأعم ردقىلا) 5 0 محجر زبرح ناكمىف ( نيكمرارقىف ءانلعخ) ةفيعضة فطن نم(نيهم

 انردقام معنف (نؤرداقلا عنف ) 5 ارملا حرف هقلخان ر وصف لاش وهقلخ ىلع انكلملاق و هقلخ (انردقف) رثك اوا لقاوا



 هعجو همضاذا ّىثلا تفكنم وه (انافكَنْسرالا لمجنملا) ةرطفلاةمعن ( نييذكملل كتموب ليو 1
 لعشب وا اناوماو ءايحا ةتفاكلق هناك ( اناوماو ءايحا ) بصتنا هيو مضيامل مامضلا مهل وةك تفكب ام مسا وهو 1

 ىا يضلل امهف كا اهنطب ىف اناوماو اهرهظ ىلع ءارحا 00 ىا تيك رك انافك هلع لدي

 الابح ( ىساور اهف انلعجو ) ؟تالسرملا ةروس/ نورصحمال -4]ف- اناوماو نودعبال ءايحا تفكت ٠

 تايلاع (تافعاش) تياوث || ان رهلإ ليج لإ 6 ةداالا ىلع وأ كلذ لع اتبردص 6 نيبذكمال كتم 00

 (نارف ءام مانيقساو ) أ ردصم وا عمي و مضي ام عاجلاو مامضلاكضبشو مضيىا تفكي امل مسا ةتفاك «انافك |

 (نيذكمللذئمويليو) ايذع أل ' رابتءإب ضرالا ىلع ىرجا ءاعولا وهو تفكوا مايصو مئاصك تفاك عمج واهب تمن | ١
 ىلا اوقلطنا ) ةمعالاهذ«ب ]| ءاحا نالوا ميفتلا ام ريكسشو ةيلوعفملا ىلع نابصتنم * اناوماو ءايحا 9 اهراطقا 1 |

 ةمايقلاءوب نيرفاكلل لاَغ || تينبام ءايدالاب ىنعملا نوكيف ةيلااحلا وا لاح انافكو ةيلوعقملا ىلع لمحت وا سنالا | |!
0 

 ريكشلاو الاوط تماوث الاج #4 تاخماش ىساور اهيف انلعحاو #8 تشالام تاومالابو

 راهنالا قاخي © انارف ءام مانيقساو #9 رب ملو فرعي لام اهيف ناب راعشالا وا مختل |
 لاَع ىا © اوقلطنا 9 معلا هذه لاثماب © نيبذكملل ذمءوب لبو 9 اهيف عباتملاو 1
 اصوصخ © اوقلطنا 98 باذعلا نم # نوبذكت هب متاكام ىلا 8 اوقلطنا مهل || '

 ىنعي 4 لظ ىلا 9 ارارطضا ىمالل مهلاثتما نع رابخالا ىلع اوقلطنا بوقعي نعو
 همظعل بعفتي © بش ثالثا ىذا" مو عم لوا ىلإ هلوقك منهج ناخد لظ

 نع سفنلا با نال اماثالثلاةيص وصخ و بئاوذلا قرغت قرف مظعلا ناخدلاىرت ام |
 ةمهاولا ةوقلا وه باذعلا اذه ىلا ىدؤإلاٌنآلوا مهولاو لابلاو سلا سدقلا داونا
 ' ةءعش ليق كلذلو هراسبىف ىتلا ةيؤهشلاو باقلا نيعىف ىتلا ةبضغلاو غامذلاق لالا

 كعبلل نركتملا ا 6 نيب ذكملل دّئموب ليو © ةئيدو ةروص ندسحلاق هانقلخا ثح 1

 هلداو ءاعو ىني # ًاتافكضرالا لمحت ملا #9 ةدآعالا ىلع رداق ءادتبالا ىلع رداقلانال | '
 ىف مهمضت ىنم< اهرهظ ىلع ءايحا مهتفكت ىنعي © اناوماو ءايحا ف مملاو مضلا |

 | افا ضرالا ىف كلذلو مهروبق ىف اهنطب ىف اناوما مهتنكتو مهازاتمو مه رود

 اهب متتك ىتاارانلا ىلا اوريس

 ( اوقلطنا ) نويذكت

 (لط لان دكو تاز كت

 ثالث ىذ ) مهي ناخد

 همظعل بعشتا ( تعش

 ناخدلااذكهو بعش ثالث

 قرف ثالث قرف مظعلا

 ) ليو ) هقاخ انروصو

 ) ذّئموب ( باذع ةدش

 ( نييذكملل ) ةمانقلا موب

 ركذ مث ثعبلاو نامالاب
 لاقف هدابع ىلع هتنم

 (انافكضرالا لمجن ملا) || © تاخناشىاور 9 ضرالا ىف ىا # اهيف انلعجو لف اهدلو مضت مالاك سانلامضت اهنال |
 ل( طبحاو مفكت 4 ني ذكملل ذئموب ليور# ادع ىم © انارؤاءأت كانيقعاو 9 تايلاع الابح ىن 0!

 لجو نع هلوق * ثعلاىلع رداق هيلع رداقلاذ ثعبلانم بجتا هلك اذه نا ىنعي
 ايئدلا ىف ةمايقلا موب نييذكملل لاقي ىنعي © نوبذكت هب متنك ام ىلا اوةلطنا 9
 ىذ لظلا اوقلطنا #9 هلوش هرسف مث باذعلاوهو نويذكت هب مك ام ىلا اوقلطنا

 كلذكو قرف ثالث قرفتو بعشت عفتراو عطس اذا مهج ناخد ىنعإ « صش ثالثا |
 هللاءايلوا نوكي اك باسحلا نم غرفب نا ىلا هيف اونوك مهل لاقيف مظْلاناخدلا نأش |
 نعو مه-ٌؤر ىلع بعش ثالث بعشتش رانلا نم قنع جر ليقو هشرع لظىف ىلات 1

 ءايحاللةيعوالاشو اهنطن

 ) ىعاور ) سرا

 اهناكم ىف تباوث الاج
 اا ) اهلاداتوا

 (ليو)انيل لاعبو اواح اباذع ( انارف ءام ) نيبذكملا رشثعم اي 6 س ©8 اخواق ) (  كانيقسساو ) الاوط
 ايندلاف ( هب متنك اه ىلا )نيبذكملا رشعماي (اوقلطنا )ثعبلاونامتالاب.( نيبذكملل )ةمايقلا موي ( ذكموي )ٍتاذع ةدش

 يترذ ( بعش ٍثالثىذ ) راناناخدنم ( لظولا) نيبذكملا



 ال ىا لظ تمن ( لءاظال)

 : بهللا 3 ) بهللا

 رانلا ند راطت ام وه

 ليقومظعلا ف( رصقلاك )

 رجلا نم ظيلذلا وه
 هن اك ) ةرصق ةدحاولا

 ركب ىبا ريغ ىفوك ( ةلامح
 مهريغ تالاج لج عج
 عمج ( رفص ) عملا عج

 برضتو دوس ىا روصا

 ررشكلاه شو ةرفصلا ىلا

 هعاش راو همظعأ رصقلاب

 لوطلاو مظءال لاججابو

 ذكهوب ليو ) نوللاو
 اًعنض ذهاب (نييدكملا

 ا ( نوقطنال موب اذ_ه)

 || ىا مويلابصتت ئرقو
 عقا ومكلع صق ىذلااذه

 سابع نبا لّئسو دئموب

 هذه نع امهنع هللاىضر

 مكنا مث هلوق نعو ةيالا

 مكبر دنع ةمايقلاموي

 كلذ ىف لاقف نومصتخم

 اهضمب ىف فقاوم مولا
 ال اهضعبىفو نومصتخي

 اب نوقطني الوا نوقلمتب
 الك مهقطن لعج مهعقتي
 ىف ( مهلنذؤيالو ) قطن

 | ( نورذتعف ) راذتعالا

 ل نذؤي ىلع فطع

 نوكيال ىا ىتلاكلس ىف
 راذتعاو نذا مهل

 نم نينكال (للطظال )

 ررغلاب فذدش 0 10 ) رانلا ىنعل (اهنا) رانلا بهل نم ( بهللا نمىنغيالو 0( رانلارح

 (نيبذكملل ) ةماقلامون (ذثموب ) باذع ةدش (ليو) دوس ( رفصةلامجهن اك ) ماظعلا رجشلالفاس اك( رصقلاك )

 نورذتع ) مالكلاب ( مها نذؤيالو)نطاوملا ضعيف نوقطنيو نطاوملاضعبىف (نوقطنسالموياذه) ثعبااو ناميالاب

 ف فقت |

 # تالاج هن اكل بعشلل ءاهلاو جوحو ةجاك ةرصق عم رصقلاكو نهرو نهرك |
 رفصا نوكي ةيرانلانء هيف مل رارسثلا ناف © رفص وف لج عج ةلاج وا لاج عجج |

 | لابحنم ظيلفلالبملا ىهو اهب "ىرق دقو ةلاج عمح مغلاب تالاج بوقعي نعو |

 | نوردحيف مهل نذؤيالو 9 ذثموب عقاوركذ ىذلا اذهىامويلا بصنب ئرقو فقاوملا |

 | عقدي ال لظلاكلذب اولظتسا اذا مهنا ىنمملاو متهج بهل مهنع دربال ىا © بهالانم |

 | لفتلاو رجحشلالوسا ىه لبقو هوحنو ميظعلاءانبلاك ىنعي © رصقلاك 9 رانلانم |
 | ىم لاقف نضل ررعع ىمرت هلوق نع سابع نإ لك سو ةرصق اهدحاو ماظمعلا ا

 | اهفقاومو ةمايقلا نطاوم ضعبف اذه لاق مهعفنت ةجحضن ىني © نوقطنالموي اذه 9 |

 نه ) مهل نغم ريغو ىا رجلا لحم ىف (ىننبالو) رانلارحومويلا كلذ رحن لظم
 ( ررنشب ىئرت ) رانلا ىا ( اهنا ) 2:50: رح ابيع ( نورمثعلاو عساتلاءزلا

 درو مهب مكهت  ليلظال ف هراسي نع'ةبعشو هني نع ةبعشو رفاكلا قوف فقت
 امش بهللا رح نه مهنع نذم ريغو © بهللا ند ىتغبالو # لظنلا ظفل مهوا امل

 00000 0 0[ طع ف رمقلاك ةررش لك ىا# رصتلاك درب يرتاهنا 9
 روصقلا ىنعب رصقلاك ءئرقو ةظيلفلا ةرجحشلا هو ةريدق عج وه لقو رارعشب

 نوالاىف اذهو مظعلا ىف هدشت لوالاو ةرفصلاىلا برضب لبالاداوس ناف دوس لقو

 ةلا3 صفحو ىناسكلاو ةزمح ارقو ةكرحلا ةعرسو طالتخالاو عباتتلاو ةرتكلاو

 | ىا «نوقطتسالموي اذه نيبذكملل ذئموي ليو# هفافتلاو هدادتمايف اهب تهبش ةنيفس
 ضعبىف اذهو ةريطاوةشهدلا طرق نه ”ىشب وا قطن الك عقنيالاب قطنلاناف قدس ام

 ىقي الو 8 رح نم لظيال لظا'كلذ نا ىا © ليلظال 9 مهلئامش نعو مهناميا

 | رباطت ام ىهو ةرارش عجج 45 ررسشب ىمرت 3 منهج ىندي © اهنا 9 بهللارح مهنع مح

 | ةنودو كلذ قوفو عرذا ةثالث اهمطقنف ةشّخلاىلا دمعن انكو ةعطقملا ماظعلا ب شحلا

 عج ## تالاجج 8 ررشلا ني © هن اك# رصقلا اهيمسن انكو ءاتشلل اهرخدنو
 طاسواكن وكت ىتح ضعب ىلا اهضعإ عمج نفسلالابح ىه سابع نبا لاقو لاما
 مهضعب دشناورفصا ررشلاكلذ نولزا ىن#ي رفسا عم 4 رفص #9 لاما

 ظ ىوتلاةعازن رفصلا لامجالثمب © مهتمرو اهتوص ىلعإب مهتعد
 برعلاو ريقلاك دوسا مهجرات ررشنا ثيدحلا ىف ءاح هنال ذوسالا ا رفصلال فو

 1 ناىملاو سانا عطق ىهىلقو ةرفصلا نه 'ئث اهداوسبوشيهنال ارفلبالاد 0

 | لجو زعهلوق * نيبذكمللذئءويليو © رفصا ظيلغ عومم 'ئشهناكعفتري ررسشلا اذه

 | مههاوفا ىلع مت اهضعب ىفو نومصتخم اهضعب ىفو نوملكش اهضعبىف نال كلذو
 | سؤوزال كلذ ريتخاو نذوب لع فطع * نورذتعف مهانذؤيالو #8 نوقطت الف
 6 لصاوفلا قافو بحعست برعلاو تايالاقفاوب ملاورذعتيف لاق واف نونلاب ىالا

 ( بحس



 (كانمج) ءازجلابءىمملاو نسحملاو لطبملاو قحلا نيب ( لصفلاموي اذه) مويلا اذهب (نييذكملل ئموي ليو)
 ىلع اولاتحاف (نوديكف ) باذعلا عفدف ةليح ( ديك مكل ناكناف ) مكلبق نييذكملاو ( نيلوالاو) دم ىنذ

 ليو) هيلع تلتحااذا ؟تالسرااةروس) انالف تدك لوقت دمتم -4:5 60 زح دكلا وباذعلا نم مكسفنا صيلختب ٠

 نذالا ىفن ىلع لدي نْدؤي ىلع نورذتمف فطع © نيبذكملا ةئموب ليو
 نذالا مدعا مهراذتءا مدع نا ىلع لدل اباو> هلع ولو اقلطم هيةع راذتعالاو |

 قحلا نيب * لصفلا موي اذه » هف مهل نذؤي مل نكل ارذع مهل نا كلذ مهواو |

 © نوديكف ديك مكل ناكناف 9 لصفلل نايبو ريرقت © نيلوالاو كانمجج ف لطبملاو
 © نيب ذكملل ذئموي ليو » مهرج راهظاو ايندلاىف نينمؤملل مهدكىلع مهل عبرت |
 ةلباقم ىف مهنال كرسشلا نه 6# نيقتملا نا #9 باذعلا نم صلختلا ىف مهل ةلحال ذا ]

 اولك » هفرتلاعاونافنورقتسم ©«نوهتشيامت هكاوفو نويعو لالظىف 9 نيبذكملا ||
 نينسحلاىزجن كلذكانا ق* كلذمهل الوقم ىا «نولمعت متاكامب ائينه اوبرشاو ||

 ىنملاو عطاقللا ةقفاومنم برعلا بحتستامىلع لزن نآ رقلاو ىفاوقلاقافو بحتست |]
 همعنو هيدايا رفكو همعنم نع ضرعا نا رذع ىا دينملالاق راذتعاو نذا نوكيأل |
 ةقيقطاىفرذع مهل سيل تلق هك درء ويم ف نكلو اررع مهنا مهوتدق تلقزاف |

 امير نكلو ةرخ الاىف رذع مهل قبب لف ايثدلا ىف راذنالاو راذعالا مدقت دق هنال |
 دعو ليو 98"دسافلا ردلاك ذك مهلْنْذْوِي ملف ارذع مهلنا ادساف الايخ اوليخت ا
 ةئيسلا لاسمجالا نم هباونا اهف ةجح الو مهلرذعال هنا نيرت امل هنا ىنعي # نيبذكملل ||
 نيبذكملل ذئموب ليو مسهقح ىف لاق مرجال مهنع باذعلا عفد ىلع مهلةردق الو |

 دابعلا نيب لصقلاوه ليقو رانلال هاو ةنملا لها نيب ىني © لصقلاموب اذه © ||
 اويذك نيذلاو ةمالاةذ_ص الكت ىنعلإ » نيلوالاو ؟ انعج ِ تام احلاوقوقحلاىف |

 ةلرح مكل تناك نا ىا * نوديكف دك مكل ناكناذ © ةيضاملا مالانم محءايبلا ]|
 اذهو عفنت ال ةعطقنم ذئموب ليلا نا نوملعي مهو اولاتحاف مكسفنال اهب نولاتحمت

 لج ونعدلوق ؛ نيب ذكمال ذئموي ليو #9 هلوش هيقع اذهلف عيرقتلاو خبوتلاةيانف ]
 راجشالا لظ وهو لظ عج © لالظىف © كرشلا اودتا نيذلاىا 6# نيقتملانا 9 |
 امم نوذذلتب ىا  نووّتشي امم هكاوفو # ءام نويع مهاظىف ىا « نورعو 9
 نم نوكينا لمتحي لوقلا اذهو اوبرشاو اولكمهللاقبو ىا 4 اوبرمشاو اولكؤ# |
 لييس ىلع ةكّتالملا ةهح نم نوكيوا ةمعن نم اهمظعاامو ةطساو الب ىلاعت هللاةهج |

 ىا © نولمعت متتكامب # ضيفنت هيوشبال ةذللا صااخ ىا # ائينه 9 ماركالا
 رافكلا ريكذت هنم دوصقملال يق ©« نينسحلا ىزمت كلذكانا # تاعاطلا نم ايندلا ىف
 كلذ لثمب اوزافل نيئسحملا نيمدقتملا نء اوناكول مهنا اولمعل ةمظعلا عنلانم مهتافام

 ثعبلاب ( نييذكملل ذئموي
 هللاباذع نم( نيقتلانا )

 لظ عج ( لالظىف )

 ةنلا ف ةيراح ) نويعو)

 ( نوهتشي امم هكاوفو)

 اولك)ةاهت_ ثم ةذيذل ىا

 لالا عض وم ىف (اوبرشاو

 فراظلاىف نيقملا ريم نم

 مهىا لالظىف وه ىذلا

 الوقم لالظىف نو رةّئسم

 منك اب ائينه ).كلذمهل

 ا انفاف ( ن ولبست
 ( نينتسحلا ىزجت كلذك

 0 ا

 (2و) بانعة دع (لبو
 ( نيبذكملل ) ةدايقلاموي
 موناذه ) ثعبلاو ناعالاب

 قئالخلاني ( لصفلا
 نيب ذكملا رمشعماي ( ؟انعج)

 مكلق (نياوالاو)
 ناكناف) دعا دهألاو

 . نيبذكملا شعم اي ( مكل
 اومنصت ناةردقم( دك )

 (نوديف) ايش ىب

 ناكناف لاش و ىنا وعتصاف
 ْن ودكف ةلد نك مكل

 م00 ليو ىاولاتحاف
 ةمايقلاموب (دْمموي)باذع

 (لالظىف) شحاوفلاو كَرسشلاو رفكلا ( نيقنملا نا ) لاقف نينمؤملا رقتسم نيبمث ثعبلاونامالاب (نيبذكملل)

 هللالوقيف (اولك) نونمح (نوهتشيامم) هكاوفلا ناولاو (هكاوفو) راح ىهاظ ءام ( نويعو) ريشا لالا ,

 (نولمعت متنكامب ) تومالو ءادالب اهئاس ( اًئينه) راهنالانم (اوبرششأو ) راغثلا نم اولك مهل ىلاعتو كرات

 لعفلاو لوقلاب ( نينسحلا ىزحتن ) اذكه ( كلذكان1) ايندلاف تاريخلانم نولوقتو



 ااا | رعانالا ل نيدكملل ناطحا فتاسم مالك( اومتمواولك) ةنلاب :( نيذكملا ذئمون ليو
 لئالق امأيأ عتتو لك أب مر لك نإ ىا نورفاك ( نومرجمكتا ) ليلقايندلاعاتمزال (اليلق) مش ام اولمعا
 لوب هلا اوعضاوتو هللاوعشحا ( اوعكرامهل ليقاذاو ) معنااب ( نيبذكملل ذئمويليو ) متئادلا كالسهلاف قيس مث
 نوعشخال ( نومكرإال ) راكتسالا 4 5]- اذه اوعدو 4 نورمشعلاو عساتلاءزجلا + هنيد عابتاو هيحو
 نورصيو كلذنوا.شالو

 ىلق اذاوا مهرابكتسا ىلع

 ليو ) نواصي الاواصمهل
 سمالاب ( نيبذكملل دممون

 ثيدح ىأف ) ىهنلاو
 نإ نملا تا ( دكح

 ملناىا ( نونمؤي )

 هنا عم نا رقلاب اونمْؤِ

 ةرهاب ةزجج*و ةرصبم ةيآا

 ةيوامسلا ب تكلا نيب نم

 نونمؤي هدعبباتك ىأبف
 ملعا هللاو

 (ذئمو)باذع ةدش(ليو)

 ( نييذكملل ) ةمايقلاموي

 ( اولك) ثعبلاو ناميالاب
 (اوءتتو) نيبذكملا 0

 اريسب ( اليلق ) اوشيع
 (نومرجمكنا ) ايندلاىف
 ْق رانلا كريصم ن وكرمش#

 ديعو اذهو ةرخ الا

 2 ليو ) مهل هللانم

 مود كدت كح
 ( نييذكملل ) ةمايقلا

 ليقاذاو) ثعبلاو نامالإ
 اوناك اذا نييذكحلل ( مهل
 (اومكرا ) .اخدلاف
 ديحوتلاب هللاوهضخا

 ملكنا اودجا مهل ىللاعتو كرابت هللالوب نيح ةرخالاىف اذه لابو ديحوتلاب هلل نوعضخمال (نومكربال)
 ,ةي الاءذهتازن:لاقو ىصايصلاك مءالصا تيّو دوجسلا ىلع ورده ف نيكرشم انك ام انيرهللاو نولوقتاع نيقدصم

 ( نيبذكملل ) ةمايقلاوب ( ذئموي ) باذع ةدش (ليو) دوجملاو عوكرلاب انروهظ ىنحنال اولاق ثيح فيقثىف
 .ًاينلا اذهب اونمؤيملنا ) نوم هللأ ققاتك دفن ( هدعب ) تاتك" ) ثردحىاذ 0 ثعبلاو باتكلاو لوسرلاو هللاب

 1 وبا
0 0 

 ا ا
 لو
0 

 رع

 مهتواصلو دلل باذعلا مهل ضعت  نيبذكملل دموي ليو 9 ةديقعلا ىف

 ليولا ىا نيبذكللا نم لاح ©« نومرجم مكنا السياق اوتعمتو اوكو# ديؤملا باوثلا
 مهسفنا ىلع اون ابو ايئدلا ف مهلاحم مهل اريكذت كلذ مهل لاهام لاحىف مهل تباث |
 اوضرع ثيح 4 نيذكملل ذئموي ليو #9 ميقملا مبعنلا ىلع ليلقلا عاتملا راثيانم |

 وا اوعضخاو اوعيطا © اومكرامهللبق اذاو #9 لاقل متقلاب مئادلا باذعلل مهسفنا
 ملسو هيلع ىللاعت هللا لصةللا لوسر ىما نيحلزت هناىور ذا ةالصلا ىف اومكراوا اولص

 ىلا نوعدينيح ةمايقلامويوه ليقو ةبسماهناف عكرتالىاىجنال اولاقف ةالصلاب افيقن
 بوجولل صالانإ ىلع هب لدتساو نولثتبال # نوعكربال 9 نوعيطتسالف دوجتلا
 دعب © دعب ثيدح ىأبف نيبذكملل ذئموي ليو 9 عورفلاب نورطاخم رافكلاناو
 ججحلا ىلع لمتشم هتاذىف ز#* وهو هب اونمؤي ملاذا *« نوئمؤي 9 ْنأ رقلا

 ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا نع * ةفنرسشلا ىناعملاو ةحضاولا

 : هلا ورتك تاللسرلاو ةَزَوسا الرق نم

 نيكرشملا نم سيل هنا

 لجو نع هلوق © نيبذكملل ذثموب ليو 8# هلوقىفاوعقوكلذاولعش مل الف ميظعاا ريخلا
 00 لإ ]ف والف اومتمتو اولك .ةكم رافكل لوس © ًاليلق اوعتمتو اولك9
 مكنا © مظعرجزو غلب ىهن ىنملاىفهناالا !سما ظفللا هاظىف ناكناو اذهومهلاجآ

 نيبذكمللذكموي ليوؤفهلوب هعبتاءرجال باقعال نوقحتسم هللا نوكرسشم ىا © نومرجم
 نوأصيال هباحتاو دمع عم اولص مهللبق اذاو ىا 4 نومكربال اومكرا مهللبق اذاو
 موياذه مهللاَس امنا سابعنبا لاقو اهناكرانمنكر هنال عوكرلاظفملةالصلا نع ربعف

 نيبذكملل ذئموي ليو 9 نوعيطتسيالف دوجملاىلان وعدي نيح ةمايقلا
 اذا نا رقلا لوز' دعب ىا 0 نوئمؤيهدعب ثيدح ىأف

 ملعا للاوزونمؤي ىث ىأبفهب اونمؤي م





 ىهو ةيكم ًابئلاةروس

 © ةيآ نوعبرا
 ) ميحرلا نمح لا هللامسب

 'ىرقوام نعهلصا ( مع 2(

 ق نواة مدا ملاهي

 اب ئرقو امع راصف مجمل

 افيفخت فلالا تفذح, مث

 ىف لامعتسالا 3 ةزركلل

 لامعتسالاهيلعو ماهفتسالا

 ماهفتسا اذهو ريثكلا

 هنال هنع مهفتسملل ميت |
 ةيفاخ هيلع ىنال ىلاعت

 مهضعالاسي ( نولءاسنب )
 مهريغ نولأسي وا اضعب

 لهال رييضلا ونينمؤملا نم
 اهف نولءاستي اوناك ةكم

 نولأسيو ثعبلا نع مهن
 قنوع لع هنع نيئمؤملا

 (ميظعلا ابنلا نع)ءازهتسالا

 ناس وهو ثعبلا ىا

 مع هربدشو فلا نار

 ميظعلا اينلا نع نولءاستي

 ركذيىلاةروسلانمو#

 ةيكم اهلك هو ًايئلااهيف
 ةثام اهتائكو نوعبرااهتابا

 ةئاتح اهفورحو نونالثو
 افرح نوءسنو

 © ميحرلا نمح رلاةنلا مسي )

 ساسبع نبانع هدانسابو
 (نولءاسني مع)ىلامتهلوقىف
 ىنمي نوثدحي  اذامع لوشب
 ( ميظعلا أبنلا نع ) اشيرق
 فيرشلا ميركلا مظعلا نا رقلا ريخ نع

 هب رسفم رمضمب قلعتم معو نولءاستي ةلصوا مخنملا ناشل نايب © ميظعلا بنل نع ف

 « نوعبرا اهياو ةيكم ابنلا ةروس »

 مد رجلان غلاه بس ٠#
 ميغفت ماهفتسالا اذه ىنممو م امل فلالا فذح امنع هلسا # نولءاسنب مع #

 اذ 55 لظأل اردضلاو هنع نولاأسف هسنج ىنخ هتماغفل هي اك هنع نولءاستيام نأش
 ننئمؤلاو ماسو هيلع ىللاعت هللا ىلص لودسرلا نولاسي وا مهنيب اهي ثعنلا َنَع نولءاستي

 « ةيكم لؤاستلاو نولءامشإ مع ةدوس ىمستو أبنا ةروس ريسفت و

 000 ونا وةناممساوةلكنوعبسو ثالثوةئثامو ةبانوعب را ضو

 مد ميحرلا نمرلا هللا مسإ اج

 ىنعي نول ءاسني ىد ىا نع *# نولءاسني 9 ام نع هلا * مع و لجو نع هلوق
 كلذو هناث تمظع اذا ديز ئثىا هلوةك مخ" هانعمو ماهفت و ناث رع ا 105 تماطع اذا دي ز ؟ ثىا هل ودك رمتقتلا ءاعمو ماهقتسا ةظفلو ناكرسشملا

 هللاىلَد دمع هب ءاجاذام ضعبل مهضعب لوقيف مهنيب اهث نولءاسنب اولعج نا رقلامهلع
 ميظعلا ربخلا ىندي © ميظعلا ًابنلا نع » ىلامت لاقف مهلؤاست اذامع ركذ من ماسو هيلع
 هيلع هللاىلس دم ةومئوه لقو ثعبلا وه ليقو نا رقلا وه نورثك الا لاق ناشلا
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 «؟اسابل ليلا انلمح و #9 لامعالا ىف ف رصتتلا وةكرحلا نع عطب مونلا نا ءانعمو عطقلا تيسلا
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 اعيمح اوناكو نيرفاكلاو نياسملل ريضلا لوو كه ند مهنمو هراكناب عطش نم مهف ( نوذلتخم هيف مهىذلا ) 13

 لؤواستلا وا فالتخالا نع عدر( الك) ءارهتسا لاس رفاكلاو ة.يشح دادزيل لاس ماسملاف هنع نولءانش ١

 عدرلا 0 ( نولعيس الكم ) قح هلع نواءاسس امنا انانع نولعت فود مهناب مهل دعو ( نولعس )

 هيف كشلاو ىننلا مزجب © نوفلتخم هيف مه ىذلا 9 همع بوقعي ةءارق هيلع لديو
 الك مع و هسلع ديعوو لؤواستلا نع عدر © نوملعيس دعو راكنالاو رارفالاب وا

 دنع لوالا ليقو دشا يناثلا ديعولا ناب راعشالل مثو ةقلابملل ريركت © نوملعيس
 ءاتلاب نوملعتس سماع نبا نعو ءازجلل ىناثلاو ثعبلل لوالا وا ةمايقلاىف ىناثلاو عزنلا

 ريك ذت © اداتوا لابجلاو اداهم ضرالا لمجن ملا 9 نوملعتس مهل لق ريدقت ىلع
 ثعبلا ةمح ىلع كلذب اولدتسيل هتردق لاك ىلع ةلادلا همتص بئاحتن اونباعام ضعس
 دهعام هب ىحد ردصم ىبصلل دهملاك مهل اهنا ىا ادهم ئرقو ارا هرب رقت 0

 امطق © انابس مكمون انلعجو # ىثناو اركذ © احاوزا مانقلخو 9 هيلع موننل
 دحا هنال انوموا اهلالكل ةحازاو ةيئاوملا ىوقلل ةحارت-ا ةكرطاو ساشحالا نع
 رتتسي ءاطغ © اسابل ليللااناعجو 9 اضيا عطقلا هلصاو تيملل توبسملا هنمونيتيفوتلا

 لاق نآرقلاب ميظعلا ألا رسف نف « نوفلتخم هف مه ىذلا 9 هب ءاحامو ماسو
 نا رقلاىف هولاق ام كلذ وحن وا ةناهكوا رعشوا رحب هنا مهلوق وه هيف مهفالتخا

 نمو نونمؤملامهو هب قدصم نف هيف مهفالتخا لاق ثعبلاب ميظعلاأبتلا رسف نمو
 مهفالتخا لاق ماسو هيلع هللاىبص دمحم ةؤدب هرسف نمو نورفاكلامهو هن بذكم

 ىنملاو مهتالتخال ىف ىف للقو رجزو عدر ىه 46 الك 98 نآ رقلاىف مهنالخاك هيف
 ف ىح سلا مكح نيح مهيبذكت ةقاع يا * نولعيس و اولاق اك مالا سيل

 ىنيي نولعيس هلك ءانعم لبقو ديعو رثا ىلع ديعو © نولعيس ويمن 9 ةمايقلا

 مهنامياومهقدصت ةبقاعنينم ومما ىندي نولعيسالكمت مه رذكو مهبيذكت ةقاع نيرفاكلا
 ىلع رداق هلا اولعيو هديحوت ىلع كلذب اولدت_سيل هعئانص ٍبئاجحت نم ءايشا ركذ مث

 باقعلاو باوثلاو باسحلاو ثعبلل ىرخا ةيمص هداجماو هداجما دعب انفو ملاعلاداحما

 مادقالا اهيلع رقتستل اطاسبو اشارف ىا © اداهم ضرالالمجت ملا © ىلاعت لاقف
 افانسصا ىنمي 6# اجاوزا مانقلخو 9 ديمتالىتح ضرالل ىندي أ اداتوا لابجلاو ف
 تابسلانا ضرغلاسيلو مكنادبال ةحار ىا © اناس مكمون انلعجو 9 ائاناو اروكذ
 كك ةحارلا لسع كلذ عمو هليزيو بعتلا عطش مونلانا هنم دوصقملالب ةحارال

 ثعبلااو ركنا امل (ضرالا 4 روس) لمن ملا) دشاولوالا ن. 44 5:5 زيؤح غلباىناثلانا رعشي مثو ديدشتلل

 فرضا نه قاخن ملامه' لق
 .قئالخلا هذه ثعلا هيلا

 هنردق وركن ةيرعأا
 عارتخاالا وهامو ثعبلا ىلع

 لقوا تاعءارتذالا هذهك

 ءايشالاهذه لعف مل مهل

 اذا للسشال ميكحلا و

 ىلا ىدؤي ثعبلا راكناو

 لت! ام لك ىف ماع هنا

 اهانشرفاشارف ( اداهم )

 اهويتتكس ىت> كل

 ضرالل( ادانوالابجلاو)
 م انقلخو ) مكب ديم الثا

 فاو اك د!( اكاوزا

 (كانس مم وانلعجو )

 ةحارو مكلامعال اماعق

 عطقلا تبسلاو مكنادبال

 ( كن نا جو »

 نا رقلاو ماسسو هيلع

 ىلص دمحم نوقدصمو

 نا رقلاو ماسوهيلع هللا

 ليري حج لزنا اذا كلذو

 ملسو هيلع هللا ىلس ىبلا
 هارقف نأ رقلا ند ماك

 در وهو (اك) هببذكنممهنمو هبقدسنم مهنف كلذنع مهنياهث نوثدخ ماسو هيلع هللاىلس ىلا مهيلع
 فوس ( نوملعيس) اقح ( الكمن ) مهب لعشاذام توملا لوزن دنع نوماع,فوس ( نوملعيس ) نييذكملا ىلع

 هتنم ركذ مث نا رقلاو ماسو هيلع هللا ىلص دمحت نييذكمللهللانمديعو اذهو مهب لع اذام ربقلا ف نؤملعي
 ( احاوزا ؟انقاخ و مهبديتالىكل اهل ( اداتوا لابجلاو ) امانمو اشارف ( اداهم ضرالا لعجتملا) لاقفمهيلع

 لاشأو انكسم ( اسال ىللبللا انلمحو )اليم انسح لابو مكتادبال ةحارتسا (انايس مكمون انلعجو ) ىثا وا ركذ



 وأ نولقتت ىاعمتقو (اشاعم راهتلا :انلعجو ) هيلع عالطالا نويحنالام ءافحامتدرااذا نويعلا نع مكرتسي ارثس

  ةديدش عمج (ادادش) تاوعم عبد سه[ 55 ٠ ) اعبسمكقوفانينبو 0( «نونالثلاءزحلا) مكساكمو مكجناود

 رؤيال ةيوق ةمكحم ىا

 اطالغوانامزلارو ىماهيف
 ةريسم ةدحاو لك ظاغ

 انامحو ) ماع ةئامسسمخ

 1 ( احاهو احارس

 رونالل اماح ىا اداقو

 سعشاا دارااو ةرارخلاو

 ( تارصعملانم انلزناو )

 ترصعا اذا يئاىسلا ىا
 تفراش ىا

 ترصعاهئمورطقأ حايرلا

 ضي نا تنداذإ ةيراجلا

 ئكس اهل حاي رلاوا

 ةقالخأ ردو بالا

 لازئالل ا دم لمجين ا عصيأ
 ثعس ىلاعت هللانا ءاحدقو

 ,اعسلا نم ءاملا لمحتف حايرلا

 ( اجاجن ءام ) باححسلا ىلا
 (هب جرذغأ ) ةرثكب ابصنم
 ريعشلاوربلاك ( ايح ) املا
 (تانحو) الكو ) انامو 2(

 ةفتلم ( افافلا ) نيتاس

 نفل اهدحاو زاختالا

 اهرصعت نأ دك

 فيفل وا عاذجاو عد
 الدوا كلارتاو مهرس

 ىه وا عازواك هل دحاو

 فل عج ىهف عجبا عج
 ةرش ىهوءافل عج فالاو

 ( ادادش) تاومسعبس ( اعبس ) مكسؤر قوف ( مكقوف ) انقلخ ( انينبو ) انلطم ( اشاعم

 د

0 

 مي 00١

 أ ليصل هيف نويلقتت شاعم تقو © اشاعم راهنلا اناءجو # ءافتخالا دارا نم هتملظب

 عبس © ادادش اعبس مكقوف انينيو #9 مكمون نع اهيف نوئعبت ةايح وا هب نوشيعتام
 أ © اجاهو اجارسس انلعجو © روهدلا روم اهيف رثؤيال تامكحم ءايوقا تاومس
 دارملاو رطاوهو جم ولا نم ةرارطاىف اكلابوا تءاضا اذا رانلا تغ و نم اداقو اعل التم

 الات | ةقراش ىا ترصعا اذا نئاعسلا # تارصملا نم انلزتاو 99: سمشلا
 )|| ةيرالا ترصعا هسنمو دص#ي نا هل ناح اذا:عرزلا دصحا كلوقك رطمتف حايرلا
 ا تاوذ حايرلا وا باحتلا رصعت نا اسهل ناح ىتلا حايرلا نم وا ضيحت نا تند اذا

 ا[ 0 كزا) رذتو بالا ىعنت اهنال لارتالل ًادبم:تامجخ امئاو ريصاعالا
 ثيدحلا فو هسفن جنو هجن لاش 0 تارضملا ينفق
 حج اثمواحاجمت ئرقو 1 و ةيبلتلاب توصلا عفر ىا حلاو جيلا حا لضفا
 شيشخلاو نيتلانم فاتميامو هب تاتقبام # انابنو ابح هب جرختل 8 هباصم ءامل

 لاق عذك فل عج ضعبب اهضعب ةفتلم © افافلا تانجو

 اسانل ليللا ىمس اذهلو نوعلا نع هتملظن ؛ى كلك ينس ءاحقمو ءاطع ىأ

 اذا نو.علا نع ليالاةملظب رتتي ناسنالانا وه كلذ ىف ةمعااهحوو زاجغلاهحو ىلع

 قرشلاو شاملا انسىا # اماتمراهتلاانامجأو 8 كلذ وحتو ودعم ابره دارا
 انينبو 9 هقزر نم مكل مسقامو هللالضفنم هيف نوغتبت سابع نبا لاقو ملاصملا ف
 الون قوت * اهيلع قرطتي سيل ةمكحم تاومسس عبس ىنمي # ادادش اميس مكقوف
 نيعشلا ىنمي © احاهو احارانلعجو  ىلاعت هللاسعا قانا ىلا نامزلارميىلع زوطف

 عمج جمولاوارونو ةرارح نا لمح ليقو داقولا جاهولا لئقو : ةريام ةكلضم

 ةياورىهوباحتلا سعت ىتلا حايرلا ىندي * تارصعلان م انازناو © ةرارحلاو روذلا
 ءابلاىنعع نم نوكت ىنعملاذه ىلعو ريصاعالا تاوذ حايرلاىه ليقو سابع نا نع

 اعلاه ليقو بامحمسلانم رطملاردتست جيرلانال كلذو تارصعللاب انلزناو ىا
 ([|||| رطماملو رطمت نا اهل ناح ىتلا ةياححتلا تارصعملا سابع ننانع ىرخالاةياورلاىفو

 01 نآل كلذو تاومسلا تارصعملا لبقو ثيغلاوه رصاغلاو تائيغلا تارصعللالبقو
 ([[]]| واب امباتتم اراردم اباص ىا 6# احاجن ءام © ارحل ىلا ءاملسلا لت لون نامما
 ءامد بصو ةيلتلاب تودلا عفر ىاع كا يتلا جل !لضفا ثيدحلا هنمو أضع هّضعن

 !(]| ةطةللاك ناسنالا هلك أي ام ىا  ابح 9 ءاملاكلذب ىا 6 هب جرختل 8 ىدهلا
 |/9((  تانجو 8 مامنالاهنم لك ابامم شدشحلانم ضرالاف تشامىا 6 انايَنو # اهوحنو
 : 1 مث قلخلا ءادحا ركذب ثعبلا ىلع لدف لالخ ا-هنيب سيل رجمتتلاب ةفتلم ىا 6 انافلا

 3 6( ربخا )

 2 رطم (احاجن ءام ) ياحسلانم حاايرلاب ( تارصعملا نم انزئاود مدا | ىنيلةئيصم انش 0 انعحو) اطظالغ

 انا (| نيتاسب ( افافلا تانجو ) تابلارئاسو انابثو اهلك بويا رطملاب (انابنو ابح) هب تبذنل (هب ج رخل ) اعباتتماريثك



 نسحلانبب ( لدصفلا موينا ) اشاعمو ادانوا ىلع ىرورضلا فتولاو اغلا لا 78 2

 باقعلاو باوثلل اداعموا ءازلا عوقول اءولعف ىهتنمو ادودحم اتقو. (ناقم ناك ) لطبملاو قب

 نرقلاىف (روصلاف ) (ايلاةرو) نام فطع وا 44 5 لح لصنلا مون 7

 ىالاج ( احاوفانوتأتف ) '

 ل اك امنا وا ةفلتخم تاعامح
 ١ يهز ضي هك ىاكو أ يدق دعو لا : 38

 | كئاوزلافذح ةفتلموا راضحاو رضخو ءارضك ءافل عجج فلوا فير ردك فيا ْ

 ايندلا هبتقؤت ادح # اًناقيم 9 همكحىفوا ىلاعت هللا ماع ىف © ناك لصفلاموينا 9“
 ىا وكف يف ( ءاع- مويل نايبوا لدب * روصلاىف فني موي 9 هيلا نوهنتي قئالخل ادح وا هدنع ىلا

 ةكئالملا لوزن تقع ةالصلا هيلع هنا ىور ريشحلا ىلا رولا نم تاءانج #ت احاوفا نوتات 9 لصقلا
 مدراصف (ااربا تناكف »0 مهب ىتما نم فانصا ةريشع رشحت لاقف هنع لثس مالسلاو

 ىم نو مههوج و ىبعز وحس ! نوسوكنم مهضعبو ريزاتخلاة روض ىلع مهعبو |

 جرت أ ليسف مهرودص ىلع ةالدم ىهف مهتلسلا نوغضع مهضعلو مكب مص مهسسو

 نوبواصم مهضعنو مهاحراو مهيدبا ةعطقم مهضعلو عما لها , مه رذقَس مههاوفانم |

 تاغباتس ابابح نوسوبلم مهضعيو فيلا نم ان دشا مهضعلو ران نم عوذج ىلع

 ئراجلاو ايرلا ةلكاو تحسلا لهاو تائتقلا مهرمنف مث مهدواحم ةقزال ناب نطق نم

 مهنازيح نيذ ذؤملاَو مهلمعمهلوق ففلاخ نرذلا ءاملعلاو مهلامعاب نيبجلاو محلا ف

 ءاليخلا نيريكمملاو هللا قح نيعئاملا تاوهشلل نيعباتلاو ناطاسلا ىلا سانلاب نيعاسلاو

 نءؤلاو قلخلا رم هيلع ١ تو هك ناوبا تناكف » يفصل نوفوكلا ارقو تقسو © ءاعلا تتتقو ف
 اهاخدي رفاكلاو اهلعرم ١ ىب يي لايملا تريسو » ٍتاوبا تاذ تراصق وا باوبا لكلا ناك ق وقتل ةرتكن |
 يذلا بلا فاسرملا لقو 3 1 نال روش لع رندا إسم لس 1# ءابهلاك ءاوهلا |
 د> ىهىادضرلاهيفنوكي | ديصر عضوم # اداصرم تناك موج نا # اهئاثيناو اهئا زجا تقفتل اهتقيقح ىلع ||

 نودصر, نرذلا نيغاطلا ١ ره زائع ىف اهضف نم. مهول نينمؤملا ةنخلا ةنز> وا رافكلا رانلا ةنزخ هيف دصرب |
 3 م46 امنهو بادعال هيف أ[ دش الثل ةرفكلا دصرت ىف ةدحموا ليخلا هيف رمضل ىذلا ذلا عضوملا هناف رامضلاك اهيلع |[ |[

 ا داسصرص حا نا كا نايم ناك نال اىإ < لسفلام نإ هلوقب هنع 'بخا |
 نبدلا ةكتالملا متدصر / فن موي » مهب ىضقيل قئالخلا هف عمتجم اناقيم لبقو تافقعلاو باول

 نآل اهدنع مهنوابقتسي ١ ا ع ع ب «« اسلوفا نونا تف يسر تلا و ©
 0 ماع لا قوةكتالملالوؤنل باوباتاوذتناكف ىنعي «كباوباتناكتفءامسلا تحتف وف ب : 1

 موبنا) اواو ع تناكف# ضرالاهج و نع ىا لال ات ريسو 9 قرط و ناوتااهيفريصب ىتح 26 ْ

 اداعنم ( اناقيم ناكلصفلا | اًهرط ىا # اداصرم ثناكمنهجنإ ف رظانلانيعف بارسلاك اثينمءانهىأ © ابا

 | عنبس مج ريسج ىلعنا سابعنبانعىورورانلا عطش ىت> ةنللا ىلا دحال ليبسالفارمتو | ٍْ

 لئسف ىناثاا ىلا زاح ةمائاهم ءاحناذ.هللاالاهلا الن اةداهش نءاهل وا دنع دنعلا لس نسياحم |

 ثعبلا ةغقأ ا( رولا عب رلا ىلا زاج مان اهب ءاحنافةاكزلا نعل ئسيف ثلاثلاىلا زاجةمان اهب ءاحنافتاولصلا نع
 د( انوفا نوال | ف دع اماثهي ءاج ناف جمس !نع لئسيف سماخلا ىلا زاج امان هب ءاح ناف موصلانعلئسف |

 تريسو) اقرطتراصف( اباونا تناكف ) ءامسلا باونا ( ءامبسلا. 6( س65 اخو اف ) :تحناو )ةعامج اجار

 انهمسمو| انيحم «اداصرمتناك منهج نا ) بارسلاك تناكف باريس تناكف ) ضرالا هجونع «لابجلا

 1 و اهلوسر 0 ةمأ

 جورفوقرطوباو.اتاذ
 جورف ند مولا اهل اهو

 نع ( لا لات ريسو )
 ناك 2( ضرالا+ه حو

 لة ات

 متهج نأ ) ءام هنا 0

 اس رط ( اداصنم تناك

7 
 نا ن َرْح الاو نلوالل

 ىف خشي موي ) هيف اوعمتجم



 لأ رخآ هعبت بتح ىضما_ظ -444؟]ظح دبالا لب روصت ددع 4نوثالثلا: زا هيدر مورهدلاوهو بح

 |« امام نيغاطلل 8 ةعاسلا مايقل ليلعتلا ىلع فلاب نا ؛ئرقو ناعطملاك دحاو اهنم || لمعتسي الو ةباهن ريغ

 | « اباقحا وف غلبا وهو نيثبل حورو ةزمح أرقو © اهيف نيثبال 9 ىوأمو امجرم | ديدا اذاالا ةبقحلاوبقحلا
 ةّس نونامث بقحلا نا مس ول ذا اهنم مهجورخ ىلع لدبام هيف سيلو ةعباتتم اروهد || ا«لاونو ةئمزالا عبات
 | دارا نوكي نا زاوحل باقحالا كلت ىقانت ىضتشام هيف سيلف ةنس فلا نوءبس وا || ةنس نونا بقحلا ليقو
 0 اي )1 رولا لبق نق ناك نآو رخآ بقح همت بقح ىضمالك ةفدارتم اياقتحا || ءدهنع ءالعلا ضمت لثسو
 | || ادرب اهيف نوقوذبال © ىلاضعت هلوق لمح ولو رافكلا دولخ ىلع لادلا قوطنملا || نيرسشع دعب باجاف ةيالا

 || نوقوذيالب اباقحا بصن وا نيثبال ىف نكتسملانم لاح © اقاسغو اهمح الا ابارشالو | اباقحا اهيف نيثبال ةنس
 جرخناف ملاظلا نع لئسيف عباسلاىلا زاح ةماث اهب ءاحناف ةرمعلا نع لئسيف سداسلا || الد ادرباهيف نوقوذبال )
 ىلا هب قلطنا غرف اذاف ةلامعا هب تلك ١ عوطت هل ناكن اف اورظنا لاقي الاو ينم || تاغ اذ ديغ ىا «!بارش
 اذاف نيّدبال ريغك نم لاح

 ىتااباق>الاءذه تضقنا
 اذا هدصرا "ثلا تدصر نم وه ليقو مهل ةدعم ىا اداصرم تناك لقو ةنجلا

 رافكلادصر: منهج نا ئغملاو ودقلادصارلاهيف دصر, ىذلا ناكملا داصرملاو هتبقرت :

 ألا نونجر انج م ىا # ابام ## نيرفاكلا ىا 4 نيغاطال 9 مهرظظتنت ىإ || دمبلا عني ايف اويذسع
 انثا ةنس لك ةئس نونامث وهو بقح عم © اباقحا 9 منهج ىف ىا © ايف نيثبال ف || باقحاب اولدب بارسثلاو

 ٍينا نب ىلع نع كلذ ىورب ةنسس فلا موي لكاموي نوثالث ره لك ارهش رمدنع

 ىهف تلاط نأو باقحالا تلق ناف. ةنس فلا رشع ةعس دحاولاى قا ليقو بلاط || باقحا دعب ٍباقحا ىمو
 اهوجو هيف اوركذ تلق اباقحا هلوق ىنءم اف هانتمريغ مهحىف رافكلا باذعو ةيهانتم || وه ليقو اهل عاطقنال
 شال لاق لب ةدم رانلالهال لمحت 1 ىلاءآ لانا لاق نسحلا نع ىورام اهذ>١ * || هرطملق اذاانماعبقح ن٠

 دبالاىلا رخآ مث رخآ بقح لخد بقح ىضم اذا هناالا وهام هللاوف ااقحا اهف :

 راثلا لها لمعوا لاق دوعسم نب هللادنع نع ىورو دولخلاالاّةدع باقحالل سيلف || بقح وهف قزرلا هاطخا
 ةنْطاىف نوثبلي مهنا ةنلا لها ملع واو او>رفل ايندلاىصح ددع رانلاف نوئيلب مهنا || بصتنيف باقحا هعججو
 بقحلاو ةياهن ىلع لدبال با_ة>الاظفل نا ىناثلاهحولا # اونزمل ايندلاىصخ ددع || اف نيثبال ىا مهنع الاح

 باقحالا كلت ىف ىا اهبف نوقوذي ال اباقحا اهف نوثيلب مهنا ىنمملاو هانتم دحاولا || نوقودبالوندهج نيبتح

 تيقوتال هتوادبي ىذلا ٍتاذعلا عاونال تيقوت اذهف اقاسغو اميمح الا ابارش الو ادرب هلريسفت ايارشالو ادراابف

 ددعاانا ىنعي اباذع الا كديزت ناف هلوقب ةخوسنم ةي الانا كلاثلادحولا © اهيف مهثبل |] «اقاسغواميمحالا )هلوقو
 مونلادربلا سابع نبا لاق #4 ادرب ابف نوقوذبال 9 لصح دق دولخلاو مفترا دق |نوقوذيالىاعطقنم ءانثتسا

 مهنفي ىا © ابارششالو 9 مهعفني ادرب نوقوذبال ليقو ةحارو احور ىا ادرب ليقو | باقحالا ىفوا مثه> ىف
 باذلا رفصلا وه ىلوق اميمح نوبرسشي نكل ىا © اقاسغو اميمح الا 9 شطع نع || مهنع سفتن احور ادب

 ليقول ابقح اباقحا مهجىف نييتم(اباق-ا اهيف نيثبال )امج م (ابام) نيرفاكال ( نيغاطا )
 ايثدلا لها دعت امم ةنس- فلا دحاولا مولاو اموي نوتسو ةئامالث ةنسلاو ةنس نونا دحاولا بقحلاو بقح دعب

 لاو ادرإبءام ( ادرب ) راثلاىف ( اهيف نوقوذي ال ) مهنع عطقتيالف هللاالا باقحالا كلت ددع ملعي ال لاَمو
 انتنم ءام لاقيو اريرههز (اقاسغو ). هزح ىهتنا دق اراح ءام ( اميمح الا ) ادراب ( انارشالو ) امون

١ 

 را باذع اهف رذا



 مآ اسنج نولدبي مث اتاغو اهم الا . نيتثاذ ريغ اباقحا اهنق اول نأ لمتحا |

 نقخو قزرلا ءاطخا اذا لك "11 بح عي نزكي نا نش ٍناذملا نإ
 يق هريخو هرطم لق اذا ماعلا

 قسغيام قاسفلابو مونلا وا رانلا رح مهنع”سفنيو مهحوربام دربلاب دازلاو هل ريس |
 قفاوتيل رخا هنا الا دربلانم ىثتسم وهو ريرهمزلا لقو مهديدص نم ليسي ىا 8

 اوزوج ىا © اقافو ءازج # ديدشتلاب صفحو ناسكلاو ةزمح ًارقو ىالا سور |

 ةققو نم لام اناوو ئرقو اظانو اهضاووأ اهل افا وموا مهلامعال ىتاقواذ ءازج كلذب |
 انتاياب اوبذكو 8 ءازجلا اذه هقفاؤ امل ناس # اباسح نوجربال اوناك مهنا ف اذك ||

 وهو فيفذتلاب ئرقو .اوصفلا مالكىف عئاش درطم ليعفت ىنمب لاعفو ايذكت « اباذك |

 دونك بتكلا قل ا

 اهتبذكو اهفد_ضف أ

 دنع اوناك مهناف ةبذاكملاوا مهيبذكتفف اوبذك مهنا ىلع ةلالدلل بيذكتا ماقم ا ||
 نيغلام اوناكوا ةبذاكم مهنيب ناكف مهدنع نيبذاك نوملسملا ناكو نيبذاك نيملسملا

 .نيبذاكموا نيبذاك ىنءع الاح نوكينا زو نيضملا ىلعو هيف نيبلاغملاةغلابم بذكلا ىف !١
 ردصملل ةفد نوكيف ةغلامملل 3 زوو بذاك عمج وهو اباذك "ى رف هلاهديؤيو ا

 ءادتبالا ىلع عفرلاب 'ىرقو © ءا:صحا ئش لكو 9 هبذك اطرفم اييذكت ىا ||
 هلعفل وا طيضلاىتممىف ناكراشتب ةبتكلاو ءاصحالا ناف ءائيصحال ردصم © اباتك ||
 اوقوذف# هلوقو ضارتعا ةلخاو ةظفملا ف ىفواحوالا ىف ابوتكمىنعمب لاحوا ردقللا |[

 مهتم ريرهمزلا قاسفلا سابع نبا لاق اقاسغو هرح ىمهتنا ىذلا راخلاءاملاوه ليقو |
 مهلامعا قفاو ءاز> مهانيزج ىا * اقافو ءاز> و رانلا لها ديدص وهليقو هدربب ||

 مهنا © رانلا نم مظعا باذعالو كرسشلا نم مظعا بنذالف بنذلإ باذعلا قفاو لبقو ||

 نونمؤيال اوناك مهنا ىنعلاو اويساحب نا نوفاختال ىا 4 اباس> نوجربال اوناك |[
 اوبذكليقو ءايبنالاامب تءاج ىتلاىا © انناي اب اوبذكو الف نوبساحم مهناب الو ثعلب |
 ّى 0 يدك 5 ا مالو ثعبلاو ا ديحوتلا لا

 نوقوذيال هلوقو نيبتح اهيذ نيبال ىنعع آلاح نوكي

 هباذك همعفْش هرملاو ©

 كيسا لامالامع ىنلكو لا هيصقنلادد هامقأا كيابحاواخلا ١

 رشو ريخ نه هولعق ام عيمجم ملاعانا ىنمملاو لدبقالو ريغتيالو لوزيال الع ءانلع
 اوقوذ مها لاقي ىا 6 اوقوذف 9 انافو ءازج مهلاعا ردقىلع مهيزاجااناو ||

 ”ىث لكو ) اسذكت (انادك ) انلوسرو اناتكب ( ا ناو و2 نورا
 رانلاف باذعلا (اوقوذف ) ظوفحللا حوالاىف ءانتك (اباتك

 نوقوذي نكلو مهشطع اأتلاتر 0 !ارشالودوبادرب ربلا 4 44+ 2 علمهم ل
 قرن اراح ءام امي 8

 ءام اقاسغو هيلع أيام

 مشهديدص نم ليس

 ىبا ريغ قوك ديدعتلابو

 ءازجاوزوج (ءازج )ركب
 مهلامعال اقفاوم (اقاذو)

 اذوا ةفصلاىنءع رد صم

 اطل كفن انسان ناقد
 نوجربالاوناكممنا )لاقف
 ةيسا# نوفاحال ( اباسح

 ثعبلابا وم وب ملوا مهايا هللا

 اوبذكو ) اباسح اوحريل

 اندكت ( انذك انذيا
 هلك لعذ ىنع١ف 1

 ل

 ءانيصحا 5 رمصع

 حوللاىف ابوتكم ( اباتك

 ردصموا لاح وا باسحلاب

 صن ( وش

 وا ءاصحا عضوم ىف

 نال انيك ىندمىف انيصحا

 ةباتكلاب نوكي ءاصحالا
 شايع هب الاءدهو اناغ

 بيس (اوقوذف)هل 2

 باسحلاب مهرفك

 ىا تاي آلا 00 3

 تافتلالاو م«ازجاوقوذف

 بغفااةدش ىلع نهاطك

 ةقفاوم ( اقافو ءازح )

 ىف (« اوناك مهنا ) مهلامعا

 ( اباسح نوجربال) ايندلا
 ةرخ الاىفاباذعنوفاخمال

 هاثيصحا ) مدا ىث لامعا نم (



 5 1 عل زانلا لها لع نأ نقلا ىفام دغا هب الاذّده اء (ااذع الا مدي ناف)

 لكلا ن« ضعبلا لدن .هنعلدب امن ةنلاوهو ناكملل. عمصنو بوبح لكي ارفظو هوركم لكنه ةانىا اردصم مي
 نتا ميسلا ) قئادح ) لاقف

 ناريخ ريو ند لاح

 (اياذكالؤ )الطاب( اوغل )
 ىدعك تعد" يأ تكلا

 ] مهضعب يذكيال ىا ةيذاكم

 ( ءاز> )هذاك الوا اضعب

 ءازح مهازد ىأ ردصم

 رداصم ) ءاطع كنبزنم 2

 ( ناسخ )ءاز> نهلدزا

 ىلع وا اياك ةفص

 مهلانعا بح بر )

 امو ضرالاو تاو

 ناااهرغ ) نة رلاامهنيب

 كير نم الدب مصاعو ماع

 ريخ برف امهعذر 00

 انما ول ”قوذح انعم
 نءرلا وا ن ند هريخ

 ربخ نوكلعي الو هتف

 ريمضلاو ناَريخ اهوا

 ىلهال ( نوكلعال> ىق

 داسنلاف (عديزت ناف) '
 نولدعب انول ( !انعالا)
 لاَقف نينمؤملاةمارك نيب مْ

 رفكلا ( نيقتملل نا )
 ( شحاوتفلاو .كرشلاو

 رانلا٠ نه ةأ 2 ( ازافم )

 0 :رثو

 ن٠ اهاع طيخحا م ىصو

 لؤلاو ريشلا

 ده داوي . (بعاوكو) قئادح ىلع فطع امورك (انعاو) ة م مل رجلا عاونا اه نيت

 نسلاىف ؟نوئالثلاءزجلا» تايوتسمتادل (ايار)
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 هن اى ( اف نوعتسلال ) ةًأوام (اقاهد سه ع ع ع ]تح اس 6

 / هئيعو تايآلاب مهييذكتو باسحلاب مهرقكن ع بنسم © ااذعالا كديزت نلف ظ
 ' لها ىلع نا رقلا ىفام دشا ةي الا هذه ثيدحلاىفو ةغلاصلل تإفغتلالا ةّشرطظ ىلع |

 | اهيف نيتاسب « النعاو قئادح ف زوف عضوم وا اذوف © اذافم نيقتملل نا 9 دانلا 0
 1 ءاسن ©« بعاركو ف ضعبا وا لاَعشالا لدب ازافم نه لذب ةرمثلا راجثالا عاونا
 ا ءلب ضوحلا قهداو ان الم < اناهد اساكو # تادل © ابارتا ف نهيدت تكلف
 ' ةيقاكم وا ايذك ىا تفيقحتلاب ئاسكلا ًارقو © اناذك الو اوقل اهيف نوعمسيال 9#
 'هئم الضفت 6# ءاطع © هدعو ىضتقمب © كير نم ءازج #9 اضعب مهضعب بذكيال ذا
 © ا «لوعتلا بصن هب بصتنم لبقو ءازج نم لدب وهو ئث هيلع بحال ذا

 اناسح 'ئرقو مهلامعا بسح ىلعوا ىسح لاق ىتح ءافك اذا “ ىلا هيسحا نم ايفاك

 لذي رحلاب « امهشيامو ضرالاو تاومسلاٍبر #8 كردملا ىنمب كاردلاك ابسحم ىا

 00 000000 0 لإ رظ ءادخالا لغو رخو تاو نايزاسجلا ةمقوادقو كير نم
 0 يبا :ءارق ىف عفراب و. بوقبيو صاع و ماع نإ ة ءارق ىف ْ

 نوكلميال 9 ءربخ ادم وا فوذحم ربخ هلا ىلع ىناثلا عفرو لوالا رجب قاسكلاو

 | 0 رانلا لها ىلع نآرقلا ىف ةيآ دشا ةي الاءذه لبق «اباذعالا مديزن نلفت | ٠
 أ ىا 46 ازافم نيقتملل نا 8# لجو نع هلوق © هنمدشاب اوثيغا باذعلا نم عون نم

 | ٌقووفلارسفن نا لمتحيو ةنلنا من نم هوبلط اه ازوقإ لبق باذعلا نم ةاجن ىا ازوف |

 أ معنلانم مهل لصح اب اوزافو باذعلانء اوجت ىنمب اوزاف مهنال اسعبج نب صمالاب |

 أ نوهتفي اه لك هذ طوىلاناتسلا ىو ةقدح عج 6 قئادح لاَقذ هريسفم' |

 ظ قدي بعاك عمج 6 بعاوكو © ننعلا كلذ ميظعت ىلع لدي ربكتتلا © ابانعاو ف

 | 1 1و 98 نلف تايوتسم ل 4اادا ف نودن دكت قدحاو ىراوح

 أ 86 اهف نوعمسبال9 ةيفاص ليقو ةعباتتم لبقو ةعرتم ةأوامت سابع نبا لاق 6# اقاهد

 ا مهب رش ةلاح ىف. لطابلاب نوملكتي ايندلا لهانال مهب رش ةلاح ىف لبقو ةنطاىف ىا |

 ]| بذكيال هلا ىعلاو ابيذكت ىا 6 ااذك الو ف مالكلا نم الطاب ىا  اوغل 9#
| 

| 1 

ْ 
0 

 ءازج مهازاج ىأ « اباسح ءاطع كبرنه-ءازج #8 .هب نوقطني الو اضع مهضعإ
 رده ءازج لقو اريثك ىنعي اناسح لقو ايفاو ايفاك ىا اباسح ءاطع ا

 | : نوكلعإل َن حرلاامهءامو ضرالاو تاو سلا ير ف مهلامعا |

 (ني) ١ تايوتيم (.ايارق ) نييدتلا:تاكلفم ىراوج ( بعاو 0 1
 (اوغل) ةتطلاىف ةنطلا لها )ع اهفنوعمسال ) ةعز امم ى ا.( اقاهد اس عوز نثالثو ةثالأث ىل مع دال. او نسا اق

 دحاو (اباسح) ةنطاىف مهاطعا (ءاطع كيرئنم) ا ان م : (ءازح) ضعل ىل 1ع مهضعل تذكمال ) اءاذك ال ١و ) اللطا او اماح

 نوكلمال) ٌنحرلا وه (نرلا) نئاَقلاو قلخلا نم (اةهنبام ىضرالاوتاومسلا بر) مهلا امعاةقفا وملاشو ة ةرسدنع



00-0 

 ضارتعالاو ةباط> نوكلميال ىا: ضرالاو تاومسلا لهال واولاو © اباطخ ةَنم |
 اضارتعا هيلع نوقحتل الف قالطالا ىلع هل نوكولمم مهنال باقع وا باوث ىف هيلع ||

 نذانء الا نوملكتيال افص ةكئالملاو حورلا موقعي موب 9 هنذإب ةعافشلا ىفانبال كلذو ||

 لضفا مه نيذلا ءالؤه ناف نوكلمبال هلوقل دكوتو ريرغت © اباوص لاقو نمحرلا هل |

 ع ب ا عا تم ا اخ ا فلل نر د رس وعلا م ا دلل

 ىضترانمل ةعافشلاك اباوص نوكي امب اوملكتي نا ورده ملاذا هللا نع مهبرقاو قئالخلا

 لكؤم كله حورلاو نوملكتيالوا نوكلميالل فرط موبو مهريغ كلي فيكف هنذابالا
 6 قلا:مويلا كلذ 9 ةكتالملا نم مظعا قلخ وا ليربجوا اهسنج وا حاودالا ىلع
 ةعاسطلاو نامبالاب اي ام #9 هباوث ىلا ** هءر ىلا ذختا ءاش نف # ةلاحمال ناكلا
 تا وهام لك ناف هققحتل هبرقو ةرخ الا تاذع ىندي 6 ابيرق اباذع كانرذنا انا 9
 ءرالا رظنم مو 9 توا هادم نالو مرق

 ىا اباطخهنم نوكلمال لبقو هنذإب الا برلااوملكين ا قلخلا ردّشالىا © اباطخ هنم
 ليريجوه لبق «افصةكتالملاوعورلاموشموي ف مويلاكلذىف هنذإبالا ةعافش نوكلمال
 هنممظعا اقولخمهّللاقلخام ةكّتالملا نم كلمحوزلا سارعن.!لاقو مالسلاو ةالصلاهيلع
 مظع نه نو 3 ادداو افص مهلك ةكعدلملا تماقو افص هددحو ماق ةمايقلا موي ناك اذاف

 لابجاَو ضرالاو تاوعسلا نه مظعا ميظع كلم جورلا دودءدسم نا لاق مهلثم هقلخ

 ةعبست لكم هللا قام ةعبست فلا رشع ىنثا موي لك هللا عسمل ةعبارلاءاىتاىف وهو
 اوسلو مدأ ى ةرودىلع قاخ حورلا ليقو هدحو افص ةمايقلامون ءىحي كلم

 حورلا سابع نا لاقو دنح ءالؤهو داح ءالؤه امص ةكئالملاو افنص نوموش سام

 مهلا هنعو مهنم دحاو هعمو الا كلم ءاسلا 3 م لزن امو هدا ى ةروص ىلع قلخت

 طاعمو حورلانم طاعم نا_طامس موه ليقو افص ةكّئالملاو افص نوهوش مدا وطب
 ىلاعتو ةلالج لجو لامن هللاةمظعل الالج ا مهلكقلخا ىنعي 4 نوملكحال » ةكئالللا 2
 لاقو 2# مالكلا ف ىا 0 نم رلادل نذا ند اللا ل مويلاكلذ لوهنم ةئاشو ا

 ىلا عجرب ءانثتسالا لبقو هللاالاهلاال لاق ليقو هب لمعو ايندلاىف اقح ىا © اباوص

 هل ةعافشلاف نمحرلانذا صخش ىفالا نوعف_هبال ةب الا ىنممو ةكئالملاو حورلا

 © قحلامويلا كلذ و هللالاهلاال وهو ايندلاىف اباوص لوقب ناكن مع صخخشلاكلذو
 اليبس ىا # ايام هبر ىلا ذختا ءاشنف ف ةمايقلاءوب وهو ةلاحال عقاولا نئاكلا ىا
 ايندلاىف مانفوخ ىا 6 كانرذنا انا ف هيلا هب برقتي امو للاةعاط وهو هيلاعجرب

 ءرملا رظني موي #9 بيرق تا وهام لكو ةرخ الاف ىا © ابيرق !اذع 9

 ةكعالملاو ) هم مظعا

 نيفطصم ىا لاح (افص

 قئالخلاى!(نوملكشال)
 هل نذا نء الا ) اذوخ مث

 وا مالكلا ىف © نمحرلا

 ( اباوص لاقو ) ةعافشلا
 هل عوفشملا لاقناب اق>

 ال وا ايندلاىف للاالاهلاال
 باودلا, ملكش نللالا نذؤي
 مويلا كلذ) ةعافشلا ما ىف

 هعوقو تبالا ( قحلا

 (!ب ام ههرىلا فخحتا ءاغنف)
 انا ) اصلا لمعلاب اج سم

 رافكلا ايا ( كانرذنا
 ةرذ الاىف (اسرقاباذع )

 بيرق تآ وهام نال
 رفاكلا ( ءرملارظن.موي )

 مه ريغو ةككالملا عي هديع(هنم

 ةعافشلا ىفامالك ( اءاطخ)

 موب موب) مهل هللا نذأي ىتح
 لاشبو لبر ريج ىنعي ( حورلا

 هتمظع ماع ال قلخ وه

 دوعسم نبا لاقو هللاالا
 لكنم مظعا كالم حورلا

 هللاعسا شرعلا ريغ ىش
 فلا رششعىتا مويلكىف
 لكنم هللا قاف ةيبست
 رفغت سل اكلم ةييبسل

 مدآ ىَب لثم ديأو لجرا مهل ةكئالملانم قلخ مه لابو دحاو فصودهو ةمايقلا وي ؛ئجف ةمايقلامويىلا نينهؤملل
 لاقو) ةعافشلا ف (نمحرلاهلنذأن ءالا) ةكئالملا ىنعي ةعافشلاب ( نوملكتبال امص ) ةككالملامودن مويو (ةككالملاو )
 كلذب ذخناو دحو (هءرىلا ذخما ءاشنف ) تفصوامهيف نوكي ناكلا ( قام ويلا كلذ) هللاالا هلاال ات> ( اياوص

 رمصبب (ءرملارظني موي ) انماك ( ابيرق !اذع ) ةكملهاي كانفو> ( كان رذياانا) امج سم ( إب اه) هبر ىلا ديحوتلا



 لوش ا ا را

 مذلا ةدايزل رعشملا عضوم
 هك صخو ماع ءرملا وا

 امهادب تمدقامو رفاكلا

 ْ ٍْ 76 رذناناهلوقل 70 لاو موا ريخ نه همدقامىري 1

 رظنيب ةبوصنم ةلوصوم امو مذلا ةدايزل ريمضلا عضوم عضو !يها- ا رفاكلا نوكف

 تنكىلاب رفاكلالوشو# هادبتمدق 'ىثىا رظننىاتمدش ةيوصنم ةيماهفتساوا

 تاناويحلارئاس رشح ليقوثعباملف مويلااذهىفوا فلك ملوقلخا ملف ايندلاىف «6ابارت
 ملمسو هيلع ىملاعت هللا لص ىنلا نع # ابهلاح رفاكلا دويف ايارتا درت مث صاسصتقالل

 :؛ : ةمايقلاموي بارشلا درب هللاءاقش مع ةروس ارق نم

 ه6 نوءبراو تسوا سمح اهئاو ةيكم تاهزانلاةروس و

 .مدهأ ميحرأ نمحرلا هللا معسل جو

 رفاكلا لوةبوإ# ةمايقلاءوب هيلا رظن.هتفيدصف اتبثم رشوا ريخ نمىنعي هادي تمدقام
 ميدالادم ضرالات دم ةمايقلاموب ناكاذا ورمع نب هللادبع لاق 4 ابارت تنك ىتيلاب

 ءاماةاشان صتقب ىتح مئاهلانيب صاصقلا لمجم مث شحولاو مئاهبلاو باوذلا رمشحو

 كوش كلذ دنعف ابارت ىنوك اهل ليق صاصقلانم غرف اذاف |يتعطن ءانرقلاةا_ثلانم

 ؟انقلخ انا صاصقلادعب مئاهبلل لج وزع هللال ودب ليقو ابارت تنك ىتيلاي رفاكلا
 0 ىلا اوءحراف مكتايح مايا مهل نيعيطم متنكو مدا ب كان رحسو
 متاهبلامذه ضعب ةروصىف ايندلاىف تنك ىّتِبلاب لاقو ىنَت كلذ رفاكلا ىأر اذاف بارت

 255 و ةنخلا ىلا ةنلا لهاب ع سانلانيب هللا ىضق اذا ليقو ابار مويلا تنكو

 لوس ذئنيخ ابار“ نودوعيف انارث اودوع نيلاو سانلاىوس مالارئاسل ليقو رانلاىلا
 نينمؤملا ىلع هب هللامعنا ام ىأر اذا رفاكلانا ءانعم لبقو ابارت تنك ىتتيلاي رفاكلا
 نك 1 ملو ايندلا ف هللاةعاطىف اعضاوتم ىنعي ابارت تنك ىتيلاي لاق ةمحرلاو ريخلا نه
 نه قاخ هنوكو مدا باع هنا كلذو سلبا وه انهه رفاكلانا ليقو اريكتم ارابح

 وهوا رو ريخ ند لمع

 هدعب رفاكلارك ذل نمؤملا
 امو ريخ نه مدق امو

 تمد ةبوصنم ةيماهقتسا

 تمدق 'ىُد ىا رظنب ىا

 ةبوصنم ةلوصوم وا هادب
 ىن»ي هترظن لاسقي رظنيب
 ىف مجارلاو هيلا ترظن
 هتمدقام ىاىوذح ةلدلا
 ىف ( ابارت تنك ىنئللاب )

 فاكاملو قلخاملف ايندلا
 اذهىف ايارث تنك ىتلوا

 رشح لقو تعبارك مويلا

 فلكم ا ريغنا ويلا ىلاعت هللا

 ءانرقلا نمءامجلل صتقن ىتح

 رفاكلادويف ابارت هدرب مث
 سلا رفاكلا قو هلاح
 هوو مدآ هيقاام فرت ةمايقلاموي ناك اذاف ران نم قلخ هناي هيلع رذفاو بارت انواع ا ىع

 ابارك 210 تلا لاق باذعلاو ةدثلانم هق وه امو ةمحرلاو باوثلانم نوذمؤملا ناو 0 بارتلا نو

 هلاحس هللا و ىلثم كلم> نم كل ةمارك الو البارتلال وشن هنعهللاىذر ةريرهوبا لاق ملعاهللاو نينمؤملاءدالوا

 هباتك رارساو هدارع ملعا ىلاعتو تس تاعزاتلا ةروس و

 4 ةبا نوعبداو سمح ليقو تس ىهو ةيكم تاعزانلاةروس ريسفت » 6 ةيكم ةيآ نوعبراو
 6 افرحزوسمخو نوثالثو ةئامعب-و ةلكذوعسلو عبسو ةئامو

 1 5 01 لاكمو كتل
 م ١ رلا هللا نه را 0

 (هلوق) ةدشلاو لوهلا نه متاهبلا عم ( ايار تنك ىتيلا, :نفاكلا لوشو ) رمش وا ريخ نم ( ءادب )

 اهلكمه وتاعءزانلا اهفر د ىقلاةروسلان .وو# ةفحارلا مح رت موب كلذو مئاهبلا عم 1| ايار نوك نا رفاكلاىنع باذعلاو

 هيحرلا نمح رلاهللا مس ١) نوسموةثالثو ةثامعست اهفور>و نوعسو ثالثو 0 .الكو نوءاراو سمح اهئايا | ةيكم



 هنال انه مزاو انهىلافقدال (اماتاربدملاف اقيس تاقباسلاف |عس تاحاسلاو اطشن تاطشانلاو اًقرغت زانلاو) ٠

 عزت ىتلا ةكئالملا فئاوطب هنا_كس مسقا مويلاكلذىف ةكئالملاريبدت ىضقنادقوتاربدملافرظ موب زامل لس

 اهرافظا عضاومو اهلمانانم داسجالاىصاقانء اهعزنت ىا عزنلا ىف اقاىغاىا اقرغداسجالانم حاودالا

 ىا اهيضءىف ع ىتلا فئاوطلابو اسهجرخا اذا رثبلا نه ولدلا طشن نم اهحرخىا اهطشنت ىتلا فئاوطلابو '

 ىنااةازغلا ليختوا مها مسراك مهايتدوا مهتيدف مهل ام داعلا رومان !سمارب دتقدباو ما ام ىلا قدستف عرمست 1

 برك ارادهلا مالسالاراد نه جر ىتلاو بارع اهنال اهقانعا لوطل ةنعالا هيف قرغت اعزن اهتنعا ىف علت

 ىلا قبستف اهيرجىف عست ,(تاعزانلاةروس) ىتلاو دلب ىلا داب نم 22 441/ رح جرخاذا طشان روث كلوقنع ٠

 «#!يماتاربدملاف اقيس تاّشباسلافاحستاحاسلاو اطشن تاطشانلاو اقغتاءزانلاو ف | ننالارسإ] ند ةناقلا ا" 6
 اقارغا ىا اقرغ مهنادبا نم رافكلا حاورا نوعزني مهناف توملا ةكفدلام تانص هدا ريبدتلا دان_ساو رفظلاو 0

 3 هيابسا 3 4. 6 نوطششو دا_س>الا ىف ةقىمن اهسوفن وا نادنالا ىصقانم اهنوعزني مهناف عزنا ىف
 قرمشملا نءعزت# ىتااموماب

 ىف اهقاسغاو برغملا ىلا
 نوحستو احوححت >ا اذا 0 ولدلا طشن نم قفرإ نيئمؤملا حاورا نوجرخ ىا

 رافكلاحا وراب قوقةيسف ر مل اقامعان هر دل جرح ىذلا صاوغلا 2 اهحارخاىف

 كاردال اهوئرهي ناب اهباقعو اهباوث ىما نوربدبف ةنجلاىلا نينموملا حاورابو رانلاىلا

 ىلا 3 تع ىنلاو || موينلا تافسوأ ءرعا نوربديق هب اورسضأ أم ىلا نوقبسيف هش نوع رسل ىأ اي ١

 ردتف ق.ستف ةرايسلا نم

 تاما نم انس

 فوذح مسقلا باو>و

 هدعبام ةلالدل نئعشل وهو

 ةمايقلا رك ذ نه هيلع

 دلب ىلا دلب نم جرخ اذا روثلاطشن نه جر ىا جرب ىلا جربن٠ طشنتو برغلا

 تاماسااف اس تاحياساو اطشن تاطشانلاو اقررغ تاعزانلاو # لجو نع هلوق ©
 ما دحاو:ىثل تافس ىه له تاملكلاءده قف نبرسفملا تاراع تللشنا ١ ش0

 فصو © اما تاربدملاف © هلَوَش دازملانا ىلع اوقفتاو هجوا ىلع ةفلتخم ءامشال
 ةكئالملا ىنني اقرغغ تاعزانلاو ىلامتهلوة لوالاهحولا © ةكئالملا مهو دحاو *ىثل

 دملاةياغ اهب غابيف سوقلايف عزانلا رغباك مهماسجا ىصاقا نم رافكلاعا ودا عذتت ا[

 هناوعاو توملاكلم نا دوعسم نبالاقو اقاغا تاعزانلاو ىا قارغالا نم قّرغلاو |
 سفن جرختف لتبملا فوصلا نم بعذلا ريثكلا دوفسلاعزني اك رفاكلا حور نوعزني
 ال-اهلست ىا نهؤملاسفن طشنت ةكّئالملا اطشن تاطشانلاو * ءاملاىف قيرفلاك رفاكلا

 نانيع نانع هداتساو
 (تاعزاناو) ىلاعت هلوقىف

 ةكئالملاب هللا مسقا لوَقب

 سوفت نوعزتي نذلا
 تقرغ (اقرغ) ن رفاكلا

 0 1 2 طسعشنلاو رفاكلا سفن عزتلا صخ امناو ريعيل ادن نم لاقعلا طشن م اهضنقت اقيفر
 5 3 2 0 20 : 5 ١

 وراىش وو ر ددص قى ةش
 3 0 00 0 ةاككلا تاحناسلاو * قفرب بذح طشنلاو ةدشب بذح عزتلاف اًقرف امهذب نال نم وما سفنس

 لاو فوصلا نه بعشلا ريثكد وفسلا طشنك اطشن مغلاو ب ركلاب نيرفاكلا سوفنن وطني نرذلا ةككاللاب مسقأو '
 نيحاصلا سوفن نوءزني نيذلاةككالملاب مسقأو (استاحا_ملاو ) ةنجلاىلا جورخلاب طشنت نينمؤملا حاورا ىف

 ةكئالملاب مدقأو ( اقبس تاهاسلاف) نينمؤملاجاورا ىه لاهو حيرتست ىتح اهنوكرتي مث اديور اقيفر الس اهنولسني :

 ةّتطاىلا قبست نيم ؤااحاورا ىه لاو رانلاىلا نيرفاكلاحاوراو ةنخلا ىلا نينمؤملا حاوراب نوقيسسي نيذلا

 توما كلم و ليفارساو لمئاكيمو ليربج ىنعي دابعلا روما نوربدي نيذلا ةكئاللاب مسقأو (١سما تاربدملاف)

 تاربدسلاف موجنلا ءالؤه لك امبس تاّبالاف احس تاحباسلاو اطشن تاطشانلاو اقيغ تاعزانلاو لابو

٠ 
٠ 



 لاهو ةكئالملا مهو اسما

 ىبق ىه اقف تاعزانلاو

 اطشن تاطشانلاو ةازغلا

 تاحناسلاوةازغلا قاهوا ىه

 , | رجلا ةازغ نقس ىبم احين
 لويخ ىه اقبس ةااسلاو
 | اما تاربدلاف ةازغلا

 لاقيو ةازغلا داوق مه
 سعشلا هاوس تاحاسلاو

 راهنلاو ليللاو رمقلاو

 ءايسشالا ءالؤهب هللامسقا

 امه ناتنت اكل نيتخفنلا نا

 لاق امهني مث ةنسزوعبرأ

 م (نوثالثلا ءزحلا)

 ماهسلاقاغاب ىسقلا عزنت مهندباوا ةازغلا سفنا تافصوا تالمكملا نم ريصت ىتح

 جست نيح نينمؤلاحاوزا ىتي احس تاحاسلاو * مغلاو بركلاب مههاوفانم جرخت

 هلوقف * ادحاو ًايثتاملكلاهذهب دارملا سبل سداسلاهجولا #وزغلاىلااهباحصا اهجرخم

 اطشن تاطشانلاو * ةياغلاارم غلب ىتح اقرغ سوفنلاعزني توملاكلم ىني تاعزانلاو |

 اهب هب طبل انما ربديف ةكرح عرسا هنوكل ريسلاىف اهضعب قبسيف كلفلاىف نوحيسو

 نم اننا تناك املو تاداعلا تيقاوم روهظو ةتمزالاريدقتو لوصفلا فالتخاك

 | ةيناثلواعزت ىلوالا ىمس ةمئالم جرب ىلا جربن م اهتاكرحو ةيرسق برغملاىلا قرشلملا

 0 نادبالا نع عزنت اهناف ةقرافملا لاح ةلضافلا سوفنلا تافصوا اطشن

 || ىلا قيستفاهيف عبستو توكلملا ىلع ىلا طشنتف سوقلا ىف عزانلا قارغغا نه اهيدش

 ]| نع عزنت اهناف اهكولس لاحوا تاربدملانء اسمتوقو اهفرعثل ريصتق سدقلا راظح

 || :تالامكلا ىلا قبستف ءاسقترالا بتاع ىف عبستف سدقلا ملاع ىلا طشنتو تاوهشلا
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 | نوربديف ودعلا برح ىلا نوقبسيف رحلأو ريااف نوحسلو ىعرال مهسلاب نوطشنيو
 |١ اهقانعا لوطل ةنءالا هيف قرغت اعزن اهتنعاف عزنت اهناف مهليخ تافص وا اهسما

 1 |١ .سعا ريدتف ودعلا ىلا قيستف اهيرح ىف عيستو رفكلاراد ىلا مالسالا رادنم جرو

 || *عتتىح اهنوعدي مث اقيفر الس اهنولسي نينمؤملاحاورا نوضبقب ةكئالملا ىنمي اس
 3 ةكئالملامه لبقو ةفاطلو قفرب هيف كر ب. ءاملاف حبا _لاك اهنوح روتي مث

 اقيس تاشاسلاف * جياس هل لاعب هيرج ىف عرسااذا داوجلاس رفلاك نيعرشم ءامسلان

 حاوراب قيس كَ ؟الملامه ليقو اصلا لمعلاو ريخاب مدآ نبا تقبس ةكتالملا ىني

 نه عزنت: نيح سقنلاىنعي اقرغ تاعزانلاو هلوق ْق قائلاهّحولا © ةنْطاىلا نيئمؤملا

 نينمؤملاس وفن ىه سانعنإا لاق اطشن تاطشانلاو * جرخم مث ردصلا ف قرغتف دسحلا

 ةنْطاىف هدعق٠ هيلع ضرعي هنال كلذو ةماركلا نه ىرتامل توملادنع جو 0

 ىت>رافظالاو دلحلانيب طشنت رافكلا حاورا ىه بلاط نب ىلع لاقو تومينا لبق

 هلوقىف ثلاثلادجولاو * ةسدقملاةرضماىلا اهقابتسا ىنعي اقبستاقباسلاف * توكلملا ىف 539 9 ف 9
 تاطشانلاو * بغت مث علطت قفا ىلا قفان عزنت موجتلا ىنعي اقرغ تاعزانلاو ىلاعت

 مولا ىدر احس تاخاسلاو + تهذت ىا قفا ىلا قفا نم طشش“ موختلا ىني اطشن
 اضن اهطنن قس مولا تي اةيس تاهاسلاف * كافلا ىف نوح رمقلاو سغشلاو

 اع عزمت ةازغلال ي> ىنعي اقرغ تاعزانلاوىلاعت هل وقف عبارلاهحولاو * ريسلا ىف

 تاحماسلا هو اهتأدبم ىلا ةعرمس جرخ اهنال اطشن تاطشانلا هو اهقمعىف قرغتو

 تاعزانلاو هلوق ىف سماه ولا # ةياغلا ىلا اهقابتسال اقتبس تاقباسلا هو اهنرحىف
 تاطشانلاو *اقرغ هلوةوهو دملاةباغ غابتف ىئزلاىف اهيسق عزنتنيح ةازغلا ىنعب اقرغ

 !نيح لبالاو للا ىني اقبس تاّشاسلا» احس تاحاسلاو * ىىرلاىفماهسلاىا اطشن

 عى



 مؤ. 99 هيلع هدسام ةلالدل اتعب امإو ةعابسلا ماق"لع/اهب للا م اق رفظلا | 5 1
 علا ل 1 ا 7 اردالا ةقحارلاب دا نااو هب بوصُم وهو ةفحارلا فجحر

 ةعقاولاوا لابلاو ضزالا فرت موي ىلاعت هلوقل لابجلاو ضرالاك ذئنيح اهتكرح

 ىهو ةعباتلا 6# ةفدارلا اهعبتت 8 ىلوالا ةخفنلا ىهو اهدنع مارجالا فجحرت ىتلا
 بولق لالا مقوم: ةلمجاو ةيناثلا ةضفنلاوا ىثتننو قشنت بكاوكلاو ءامسلا |!

 اهراصبا# رباو بواقل ةفصىمو 2 .حولا ن٠ بارطضالاديدش 0 ةن>او:ذكمو

 نولوش و بولقلا ىلا اهفاضا كلذلو فوألان ه ةللذ اهباككصا راصنا ىا 4 ةعشاخ

 تاشاسلاو * نفسلا ىنع اس تاحاسلاو * بذخنىب ع نيمدقلا نم

 اما تاربدملاف هلوق اما * تاعاطلاو تاريخا ىلا نينمؤملاسوفن ةّناسم ىني اقتبس | ١

 لجو رع هللا مهفرع روماب اولكو ةكتالملامه سابع نبا لاق ةكمئالملا مهنا ىلع اوعحاف
 ليريخح كالمأ ةعئرا ايندلاف صالاريدب طباس نإ نة رلادبع لاقو اهم لمعلا

 دونجلاو حايرلاب لكوف ليريج اماف لمار زعهمساو توملاكلمو ليفارساو لّمئاكمو
 ليفارسااماو سفنالاضَّش لكوش توملاكلله اماو تاننلاو رطقلاب لكوش لماكم اماو

 طش نسفلا دب , '

 هردع فوذ منقل باولو ءايشالاهذه برو ريدقتلا نوكي وا هقلخ نه ءاشن

 بولق هلوق وه ليقو ىشحم نا ةربعل كلذ فنا هءاو> ليقو نيشانغلو عشا

 لك اهل كرحتيو زارني ىلوالاةخفنلا ىنعي © ةفجارلا فرت موي # ةفجاو دموي
 ىلوالاتفدر ةينا_اةفنلا ىنمي # ةفدارلااهعبتت 8 قاخلا عييج انهم توق

 ىحت ىرذالاو ود لك تمت ىلوالا» ناتعص اه ةداتق لاقو ةنسس نوعررا امهنيبو

 ىلا ةفدارلاو لاسجلاو ضرالالزازت ىتلا ةفجارلالبقو لجو نع هلازذاب ءودلك
 دئس ىوشلاىور ةمايقلامون ثعبلا ةفدارلاو ةمايقلا ةفحارلال قو ءام_فلاقشت

 لالا عبر بهذ اذا ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ناك لاق بمك نب ىنا نع ىلعثلا
 هلوق * هيف امث توملاءاح ةفدارلااهعيتت ةفجارلاتءاج هللا ورك ذا سانلا اهيا لاقو ماق
 ةلئاز ةلجو لبقو ةبرطضم ةقلق ةقفاخ ىا 6# ةفجاو ذئموب بولق # لجو نع

 زافكلااج دازملاو ةليلذ ةعغاخ اهلها اصتا 0 ةعشاخ اهراصبا 8 اهنكاما نع

 نوثوسعبم مكنا مهل لبق اذا ثعبال نرركتللا دب # نولوش © ىلا مت هلوق ليلدب

 ريصاق صالاءادتناو لاخلا لواىا درثا ىنغي © : ةرفاخلا ف نودودرم اننا أآ8 تولادعب

 عجر مهلوق نم توملادعب تايحلا نونعي ىلوالا ةلالا ف 0 رفاخلا ف نودودرا نأ

 .امب مسقينا هلو اهفرمشا ءايسشالاهذهب هللامسقا ىلاعت هللانم ىمالاب مهيلع لزني وهف

 ّى 5 بولق ( ذكءوب
 "ات اقم او) تيفبلا

 بيحولاوهو بف.ح ولا نم
 ا بف رت موي ,تاصتناو
 دئموب بولاق. هيلع لد

 فجرت موي ىا ةفجاو
 عافتراو بولقلات جو
 ةتحاوو  ءادتالاب بولت

 ىا (اهراصبا) اقص

 ( ةمشاخ ) ااا راصبا

 اهربخ ىرئام لوهل ةللذ

 وركشم ىا (نولوش )
 ءازهتسسا اندلاىف ثعلا

 اكن[ ل انكار

 (2 فاشل ن زذودرل
 ىا راكنالا ىنءع 2 أ

 لو لا ا دعب درت ا

 انك امءايجا دوعنف مالا

 لاس ىلوالاةلاطاةرفاحلاو

 هئم جر صاف ناك نا

 هترفاح ىلا عجر هيلا داع من

 لاشو ىلو الا هثلاح ىلاىا

 دنع ىا ةرفاطادنع دقنلا

 ةقفصلا هو ىلوالا لاخلا

 مث ثعبلا اوركنا

 اولاقف اداعبتسا
 اوداز

 ( ةفحارلا فرت موي )

 لزاذتي ىلو الا ةخضفنلا هو
 (ةنجاو) ةفايقلا موي .( ذئموي بولق) ةزيخالا ةضفنلا : ( س هال اخؤو'اق ) . ىهو ( ةفذآرلا اهعبتت ) ىث لك

 (ةرفاخلا ف نودودرمل اّننأ) هياصاو ثرحلا نب ريضنلا ةكم رافك ( نولوقب) ةلياذ '( ةعشاخ اهراسصبا ) ةفئاخ
 روبقلانم لاسقيو ايندلا ىلا



 ع1
 | و

 وخانو .رخن وسهف لفعل رخن لاّقب لعاف نم غلبا لعفو صفحريغ ىفوك ةرخان ةيلاب ( ةرخم اماظع انكاذنأ)

 ٠ | ثعلا وكم عا (اولاق) ثعس وهو فنوذحت بوصنم اذاو ةيلاب اماظع انريص نا يعل ةايحلا ىلا درتأ ىنعملاو

 ااا رساخوا نارسخ تاذ - 16٠ رفح ةعجر ( ةرساخ ةرك < نونالثلا ءزيلا ) اذا) انمجر (كلم»

 هلك هللا لع ةيفع اهف رثا ىا اهرفخت اهنف ءاج ىلا ةتَقرطىا ؟رفاحىف نالف || سنو تحسنا اهناىنملاو
ْ ١ 

/ 

 | درت لاق دروقحلا ىع ةرفطاىف 'ئرقو لعافلاب لباقلا هيشت وا ةيضار ةشيعيف كورسات
 8 تاكلاو سماع ن نباو عفان 1 © انك اذنا © : ةرفح هو ارفح ترفح هاد | مف ءارهتلا ادعو اع

 صفحوىاشااو ورمعوباو نايزاجحلا ًارقو ةيلاب #ةرخان اماظع# ربا ىلءانكاذا | «ةدحاو ةرجز ىهامناف )
 ريل نارسخ تاذ # ةرساع ةركاذا كلت ناولق © م خللا ىغو ةرخت حوراو || ال ىا فود قلمتم
 | مهنمأ ءآ زهتسا وهو اهب اتتيذكتل نورساخ اذا:نحتف تح نا اهنا ىنمملاو اهباصا || ةبعص ةركلا كلت 0
 | || ةدحاوةحصالاىه اف اهويعصتستال ا فوذحب قاعتم © ةدحاوةرجز ىه اماف 8 يف لجو نع هللا ىلع

 أ || اوناك امدعب ضرالاهجو ىلع ءايحا مهاذاف © رهاسلاب مهاذاف 9 ةيناثلا ةضفنلا ىنب | ىعاش هنردقف ةنيه ةله

 رهسب اهكلاس نالوا ةمئان اهدض ىفو اهؤام ىرجم ىتلل ةرهاس نيع مهلوقنم اهيف || ديعبلارجزمهلوقنمةيئاثلا
 كيلسف هثيدح كانا دق سيلا ©« ىموم ثيدح كاناله © منهج مسا ليقو افوخ 1 1

 مهنم مظعا وهنم باسا ام لثم مهيصينإب هيلع مهددهيو كموقبيذكت ىلع .] ءابحا مهاذا ( ةرهاسلا
 0 : ا ام دعب ضرالاهحو ىلع

 عجر ىا هرفاح ىف نالف عجر لود برعلاو ةرم لوا انك ا توملادعب ءايحا | (ةينوح ى اونا ال
 تال هدو ء ءلإ ء ءلل اذ *ع ةواثعاو : ا 1 06 3

 00000 0 تلا كواو ىنلا ءادتال مما محدنع 2 اج ثيح نم (] اهنبب ضراةهاسلا لبقو
 0 ا 0 انف يطا لصخ هتثمي فحم هلم ماج ىذلاههرطو يا هيرئاخ أل سكات نحس ىلا ءاقلال

 رقتسسي اهنال ةرفاح تيمس مهروبق اهف رفحن ىتلا ضرالا ةرفاحلا”لبقو ةقيقحلاف | ماهج وا 3-6
 ليقو اهيلع ىش اديدج اقتلخ ثعنف ضرالاىلا نودودرا انث | ىنعملاو رفاحلا اهلع | 0

 لبقو ىنممب اهو ةرخان 'ئرقو ةيلا ىا © ةرخم اماظع انكاذن | © رانلا ةرفاحلا | ا 9 1 5 06 ١ وم مدح لاا
 ثعبلل نيركتملا ىنيي © اولاق 9 توصت.ىا رختف حيرلابف رمي ىتلا ةفوجلاةرخانلا | ىلعهيبسلان 1

 ا 0 أت ةجو ىا ## ةرساج ةرك اذا ثالث © ةماقلالاوها اونرام انإ [| ميشاللا بج ام ادحنا
 رولز و ريالات وب 6 هاني » تولادسب انيصي ام نرسفتل تولادب || ؟ بطاخلا فيرشتلاو
 هجو ىنعي # ةيهاسلاب مهاذاف 9 اعيج اهب نوممجي ةدحاو ةحيص ىا © ةدحاو | (ةرخن اماظع انكا ذأ
 اهيلع ءطولا رثكىتلا ىه ليقو مه رهسو ناودملامون اهياع نال ةرهاس تيعم ضرالا لالش ' بلل ::زخأ

 لجو نع هلوق * منيح ضرا ىه ليقو ةمايقلاض را ليقو ماشلاض را ىه ليقو |[

 ضرا وا

 فلالاب' تآرق نإ ةّستيم

 1 . 3 1 ىلا مهل لاقف اثري فيك
 هللاىلص هنا كلذو دمحاي ىسوم ثيدح كانا دق ىني ©« ىموم ثيدح كانأ له © 3 ىلامت هللا
 ا 6ع «) هلل ١

 ا 12 كلل دا ةسهزالا 500 همت ددكا نيج هلع د لسوةلع |
 1 تس 7 د سعستس هسساسظ ها ١ لا اللا
 «ناك) ىتثنال ةدحاو ةغفن ( ةدحاو ةرحز ىهامناذ ) هللا لاقف نوكتال ةيئاخ ةعجر (ةرساخ ةرك

 معلم ةارم دمحاي ( كاتاله) ريشحلا ضر, لاّقو ضرالاهجوىلع (ةرهاسلاب مهاذاف ) ثعبلا ةخقت ىهو

 ىسوم ربخ ( ىموم ثيدح ) كاتامث كاتاام لاهو كلا دق ىنعي هنه اماهفتسا



 هلا ل 0 (نوعءرفىلابهذا ) همسا (ىوط) رهطما كراملا (سدقملا داولاب ) ءادان نيح( هبر هاداث دال
 ةعاطلا,نايصعااو كرشلا نم رهطتتنا ىلا ليمكل له (ىزتناىلا كللهلقف) داسفلاو رفكلا ىف دحلازواحت (ىنط
 ةيشنانال (ىشختت) هفرمتف هتاف ر كذب هللاةفرعم ىلا كدشراو (كيرىلا كءدهاو) ىزاك ىازلاديدشتب ونامئالاو |
 هللا فرع نف هللا فرعا ءامكحلا ضعبنعو هب ءالعلا ىا ءاطعلاءدابعن م هللا ىشخامنا ىلاعتةلالاق ةفرعللاب الا ن وكتال ١
 ل او رت لك عاجلا نما و ا هللاىشخ ند صالاك الم ةيشخلاف نيعةفرط هيصعيناردَش ل

 ضرعلاهانعم ىذلاماهفتسالاب ( تاعزانلاةروس م هتيطاخم أدب لزناا 4 :هازجح غلب ٍطدانمو لدا فاخ نه

 ” ١ هيجل جال وك نوعرفىلا بهذا 9 هط ةروسف هنايب ىم دق « ىوط سدقملا داولاب هبر ءادانذا |
 هعدتسل ةفرلا دلكلا ع 1 . ٍ دينارا تن نا كا: سوير وا نم ءادنلاىف امل بهذا نا ئرقو لوقلاةدارا ىلع © ىنط هنا ||

 طاع هوتع نع ءارادلا || ةلدعم اهل كيج داو 6# كير ىلا كيدهاو 8 ديدغتلاب ىزت بوقميو نايزاجحلا || 0 ال ارقو نايغطلاو رفكلا نم رهط-تت نا ىلا ليم كل له © ىزت نا ىلا كب له |
 هلالوقف ىلامت هل وقف كاذب اذهو هف رعملا دعب نوح اتا ةشخلا ذا تامر ىلا كرو تا.جاولا ءاداب » ىنفف ا ا

 ةب آلاءاراف ) انيل الو || لبو بهذف ىا © ى ريكلاةب الا ءاراف # انيل الوق هل الوقف ىلاعت هلوقل ليصقتلاك |
 بهذف ىا ( ىركلا || اهناف تاز“ عومجوالصالاو مدقملا ناك هناف ةيحاصملا باق ىهو ىربكلا ةزجسلاءار اذ

 اسملانوعرفىسوم ىرف || لجوزعهللاىصعو ىموم بذكف «ىصعو بذكف# ةدحاولا ةيالاك اهتلالد رابتعاب
 ىف امهنال ءاضيبلا ديلاو || لاطبا ىف ايعاس *# ىجسي © ةعاطلانع # ردا مث 8 ىمالاقةحتو ةي الاروهظ دعب

 (بذكق) ةدحاوةيآ كح || ةرححلا عمل © رصحف ف هيشم ١ ارسم ايوعرخ .نانتلا حار اما دس مدإ
 ةياالاو ىسومب نوعرق || لك ىلع © ىلعالا مكبر انا لاقف 9 داموا هسفنب عمجلاف © ىدانق © هدونجوا

 ارحاس اهامسو :ىربكلا | رهلمما ىا 6 سسدقملاداولا هير ءادان ذا © هب ىمأبتلل هموقنم قاشملا لمحت ناك
 ىلامتهلا «ىصعو )ارحبو | داعىا 6 ىتط هنا نوعرفىلا بهذا 9 روطلادنع مأشلاب داو مساوه ## ىوط ف
 رفكلاو كريشلا نم رهط ىا « ىز نا. ىلا كل له نقف 9 همن رفكو كك |
 كيدهاو #9 هللاالاهلاالنا دهشت سابع نبا لاقو لمعلا ملصتو ملت ءاثعم ليقو |

 نانا هناقع نإ ّ ىسخنأ 3* هد 0 كير نافافا 0 ىا : 0 |

 ىءوهنعءىلوت ( ربدامت )

 هندياكمىف دهم ( ىسب )

 ردا نا.الا قى ال وا

 هتيشم ىف عري ابوعسم
 (رسثط)افيف>اشايط ناكو

 0 عرذ ه0 ا مسح
 هدااحو ةرمحمخ ا

 ىذلا ماقلا ف ( 0 هللانء اهنا نوعرف ىني * بذكف # اصملاو ءاضيلادللا ىني # ىربكلا |

 انألاقف) هممديقق اوعيتحا 0 ىهسا د ناعيالانع ضرعاىا 9 ردا مث ِه 1 "ارهظاو 300 4 ىلا . |
 قدا أل (ىلعالا مكبر الل ىا 4 ىداف 9 8 :حو هموق عيش ىا » ا #3 ضرالاىف داسفلال معي |

 اهنودعإ مانصامهل تناكو ليو قوق برال ىا * ىلعالا مكبر انا و هموقل نوعرذ ىنعي * لاَ ِظ اوعمتجا
 9 ١ هواجس وح وص يس حسب انما رع ص صم دهم نإ هلا م اسس نس تسع ص وبصل 2 صمم مد جب وعم عج ل سس م وص سم أ

 ءادالاهيلع تشمام كل ىوط تيمساماو ىداولا معا (ىوط) رهطملا (سدقملا داولاب) ةير ءاعد (ه.ر هاداثذا 9

 ( ىنط هنا نوءرفىلا ) ىدوماي (بهذا) 4 :كربو هربا كيمدش ىداولا اذه ىءوماب اط لاهو ىوطدق لاّشو

 كي ريا ( كوعدا (كيدهأو) هللاب دوو ةملستوخ لصن (؟ نال نوعركاب ( كللهل قف ) هللاب رفكو ا اللع

 اذه سيل لاقو (بذكف) اصملاو ديلا ىمظعلا ةمالعلا ( ىربكلا ةب الا ) قسوم (© ءاراف ) ماستف هنم ( مف

 لاشو ىءوه يصاق لمعي ( ىجسب ) ىءوم نع لاغو نامالا نع شرعا( ربدأمم ) لش مل ( ىصعو ) هللا ند

 برو مكبر انا ( ىلعالا مكبر انا ) مهل ( لاقف ) ميطخ (ىداسق) طرشلاب هموق ( رسثخ ) هلها ىلا عزنا



 0 هيصلو ميادتلا .ىنعع مالسلاك لكلا ىنعا لاكلاو :كرخ آلا ةبوقع ّلاهقاع ( ةرخ الالاكت ٌفادذخات)
 قارغالا ىا ( ىلؤالاو ) قارحالا ىا ةرخ ل هب هللا كت لبق هناك لكت ىنعع ذخا نال“ ودكم

 0 قرشا امهنيو  ىريغ هلان م مكل نتلع او ىغو ىلوالاو ىلعالا كيران ىو ةزخالا# ”ةيتالك لاكت "وا

 [ا ( هك نإ ةريل ) روك دملا 0 ا 1 ناوؤلثلا نط رع نورتقعوا نونالثوا

 ثعبلاىركنماي ( مت "12

 اًقلخ بعصا ( اةلخدشا )

 ادم ( ,اىسلاا ) ءاشناو

 ,اعسلاءاىا ربطا قوذخم

 فكن ب من اعل دع شا

0 

 عفر ) لاقف ءانبلانيب مث
 ليقواهفقس ىلعا ( اهكمس

 تع ىف اهءاهذرادقم لعح

 ةئامشم ةريسماعقرولعلا

 اهلدعف ( اهاوسف ) ماع

 الو قوقشالب ةيوتسسم
 ( اهلا شطغاو ) روطف

 ( اها يرخاو ) هلظا
 فيضاواهسعث ءوض زرا

 ءاعنلا ىلا نس و

 سعتلاو اهلظ لبالانال

 اوكرتنالف ىلعالا مكمانسا

 ( هللا هذحأف ) اهتدايع
 ةرخ الالاكت ) هللاهبقاعف
 ايندلا ةيوقع (« ىلوالاو

 ةرخ آلا ةبوقعو قرغلاب
 هللا هقاع لانو رانلاب

 ىرخالاو ىلوالا هتملكب
 تاععامهلوق ىلوالا هتلكو

 هتلكو ىريغ هلا نه مل

 مهب انلعفا- ث ( كلذ ىف ن ز[19ةيضست .نوعبرا امهنب ناكو ىلعألا كبر انا هلو: ىرخالا

 هعس وا ءآر نمل الكشم اذخا * ىلوالاو ةرخ"الا لاكت هللاءذخاف.9 كما كلي نم
 |١ ىلوالا هتلكو اذهىعو ةرخ الا هتلك ىلعوا قاسغالاب ايندلافو قارحالاب ةرخ الاف
 اردصم نوكينا زوو امهلوا امهيف ليكتالوا ىريغ هلان. مكل تلعام هلوةوهو

 متأأ © ةيشحلا هناشنم ناك نا # ىشخب نا ةربعل كلذفنا " ةلعغ أردقم ادكؤ»
 7 اهانب © لاقف اهقلخ فيك نيب مث © ءامسلاما اقل بعصا © اقلخ دشا
 اهتم وا ضرالانم اهعافترا رادقم لمح ىا © اهكمس مفر 2 لاقف ءانبلا نيب مث م
 اهلاكدب مجاامب اهمقثوا ةيوتسم اهلمغوا اهلدعف « اهاوسف © اعيفر واما! ىف بهاذلا
 شطغا 0 هدطصا اذا ءيما نالف ىوس مهلوقنم اهريغو ريوادتلاو بك اوكلا نم
 اهتكرحي ثدح نال اهيلا فاضأ امناو ملظا اذا ليالا شطغنم لوقنم ,لظا اهب
 راهئلاديري اهاكضو سمشلاو .ىلاعت هلوةك اهسش ءوض ةاذرباو 6 اهاض جرخاو ٍِه

 ىا # ىلوالاو ةرخ - الالاكت هللاءذخأف # مهبرو اهبروهو بابرا مانسالانا دارا
 دارا لقوة ةرخ -الاىف رايالاهل>-ديو ايدلاىف هقرغا ناب هريغل ةريع هلمش هيقاع

 مكبدانأ هلوقو ىريغ هلانم مكل ت تاع ام هلوق اهو نوعرف ىتلك ىلوالاو ةرخ .الاب

 نيح نوعرش لعءف ىذلا ف ىا © كلذ ىف نا 8 ةنس نوعبرا امهنييناكو ىلعالا
 تام لجو نع هللا فخم ىا # ىئثخي نم » ةظع ىا © ةربعل 9 ىصعو بذك
 | .توملادعب مكقلخا ءاثمم © اهانب ءامحلاما اقلخ دشا متنأأ 9ف ىلاعت لاقف ثعبلا ىركشم
 دحاو هللاةردق ىلا ةيسنلاب نيرمالا الكناف كرد ىف مدنع ءاععلا قاخ ما دشا

 مظعو اهمظععم ءاععلا قاذىلا فيضا اذا هفعُصو هرغص ىلع ناسسنالاقلخ نال
 دعب مكقلخ ناك كلذك ناك اذا مظعا ٠ ,ائسلا لذ. نا ىلاعت نيف اريسي ناك اهلاوحا

 ضرالاو تاو يلا قاخ هناب لع عم كلذ وواكش فيكف ىلاعت هللا ىلع نوها توملا

 عفر 8 ىلاعت لاقف ضرالاو ءاعسلا قا ةيفيك رك ذ ىلاعت هنا مث كلذ نوركتنالو
 اهءانس نشا ىا # اهاوسف 3 دمع ريغب اهعفر لل3قو اهتهس ولع ىنعي هَ يك

 ةلظلا نعامغلاو » اهليل ِِه طا ىا 0 شطغاو 32 روطفالو قوقشث اه سلف

 راسهنلانع ربع امئاو اهراهن ىا.# اهاعخ #9 زرباو رهظاو ىا © جرخاو »

 ءاكشلالا راهنلاو لللا ف اضا امناو ءوضااو رونلاف راهنلاءازجا لك 1 .هنال ىجبتلإ

 يقاخ ةيفك فصو مث ءاعسلاىف ىهو اهعولطو سعشلابورغببس نايرجب امهنال

 (ضرالا)
 مكحا واثعب ( اقلخ دشا) ةكم لهاا )ع 1 مهب عنصام اخ نا (ىشخحي نا) ةلظعل (ةربعل) هموقو نوعرش

 جرذاو )اهليل م اظا ( اهلي شطغاو ) ضرالا ىلع ( اهاوسف ) اهفقس ( اهكمس عفر اهانبب ءامسلاما ) ةغنص

 اهنعمو اهراه زرإا ( اءامض



 0 ل
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 نه ةلمثجا دير جتو ىعرلا عضوم ؛ لصالافوهو اهيعرو © اهاعرو فظ نويملا ريت |

 ءىرقو اهتننا  اهاسرا 0 ف وحدلل نايب وا دق راعضإب لاج اهنال فطاعلا ||
 مكلاعاتم» ةيلمف ىلع فطءلانال حوج سموهو ءادتبالا ىلع عفرلاب لابجلاو ضدالاو ||

 ولعت ىا مطت ىتلا ةيهادلا © ةداطلا تءاجاذاف ف مكيشاوملو مك اميتم © مكماعن الو ||
 ةيناثلا ةضفنلاوا ةءايقلا هو ثاماطلا ربكأ ع ىلا < ىركلا ف اوال لام ىلع ا

 ناسنالاركذتب مون 2 راثلا ىلا رانلالهاو ةنإلاىلا ةنلا لها اهيف قاسي ىتلا ةعاسلاوا
 وهو ةذملا لوط وا ةلفغلا طرف نم اهساندق ناكو هتفيحصف انودم هارب ناب# ئداف

 نم # ترهظا #« يح ترو # ةيزذضفْؤا ةلوتضوم.انو تءالالا اانا

 ىلع ىر نمو ىار نملو تزربو ائرقو دحا ىلع ىنخال ثيح ءار لكل 4 ىد |

 كوةسدرأل باطت ةناوأ دعب ناكل ورم حار اذا لانت "ةلوتك مب>حلا ريمض هيف نا
 لو فوذحم 'تءاح اذاف باوَ>و زافكلان م ةارت نا وا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نةيما لاق اهدمو اهطسب ىا # اهاحد كلذ دعب ضرالاو # ىلاعت لاقف ضرالا
 تلصلاىنا

 دعب ىلاغت هلوق ليلدب ءاقعلادعب تقلخ ضرالانا ىضتش ةن الاءذه ىهاظ تلق نآف
 اكو نسال ني عملا فيكق ءاوسلا ىلا ىئنوتسامش ةدعسلا مح ىف ىلاعت لاق دقو كلذ
 ىنعع نعرالاخ ايئاث ,اوسلا كس مث ةعمت# الوا ضرالا هللاقا> تلق اهانعم

 سابعنبا لاق لاكشالالازو نيب الا نيب عملا ريسفتلااذهب لص ائلاث اهطسبو اهدم

 نهاوسف ,ايسلاىلإ ىوتسا من م ,اوسل الق اهو>د.نا ريغنم اهتاوقاب ضرالاهللاقلخ

 هلوقك اهاحد كلذعم ضرالاو هانعم ليقو كلذ د. ضرالااحد مث تاومس عبس |

 رداق اهبط ىلع تر انف اهتوسف دالءلاتو>ذ

 راسا 0 سانلاهلك يام وهو اهيعر ىاا 0 اهنودع ضرالا ||

 # مكماعن الو مكل اعاتم #9 'اهتيثا ىا # اهاسرا لابجلاو #9 زوجتلا لس ىلع ناسنالل |
 تءاحاذاف 9 لجورع هلوق * مكماعنالو مكل ةغلب وه :ضرالانه جرخا ىذلاىا
 كلذي تيمس ةمايقلاةماطلا ليقو ثعلااهيف ىتلاةيناثلاةفنلا ىني # 'ىربكلاةماطلا
 موب 98: عاطتستال ىتلا ةيغاذلا ٌبرعلاذنض ةماطلاو هيلع ولمتق ءونن لك ع هلق اهلل
 م ا ةيزوو #3 رش وااريخأ نم امتدلاىف لمعاام ىا 7 ىسام ناسنالارك ذم

 قلخلااهيلا رظنف ءاطتلا اهنع فقكس هنا سا قارا ل

 © اهءام اهنم جرخا © ىنكسلل اهدهمو اهطسب  اهاحد كلذ دعب ضرالاو 9 |[

 , ند رخ ا" # اهانرعو اخ هءام اهنم جرخا ف كلذ عم ىا ميز كلذ دعب 3 :

 1 2 قاخ دع 10 تا ءىدق ةو>دمربُغ 7 تناكو يطل ) اهاحد كِلُد كمل ضرألاو ( 0 9

 تاصتناو :او اتا ا (تاعزانلاةروس# لامجلا 5 دق م راع أ هع و لاح

 رامضاب لاحلاو ضرالا

 ةطيرش ىلع ىمراو احد

 مكل عانت )7 ريبسللا

 كلذ لمف ( ميكامنالو
 اذاف ) مكماعنالو مكل عيت

 ( ىربكلا ةماطلا تءاح

 مطت ىتلا ىعظعلا ةيهادلا

 ولعت ا ىهاودلا ىلع.

 ةيناثلا ةوفنلا ىهو بلغتو

 اهيف قاسي ىتلا ةعاسلاوا
 لهاو ةنجلا ىلا ةنخلا لها

 ركذتبموب) رانلاىلا رانلا

 ذأ ند لدي ( ناسنالا
 هلامعا' ىّأر اذا ىا 'تءاح
 اهركذت هءاتك ىف ةنودم

0 
 وا ةنعس ىا ةيردصم

 (ميعلبا تزربو)ةلو دوف

 ( ىرب نأ 2 ترهظاو

 اروهظاهروهظلءار لكل

8 
 كلذ داعل ضرالاو (

 اهطسب كلذ عم ( اهاحد
 كلذ دعب لاّشو ءاملا ىلع

 ةئس ىفلاب ءاملا ىلع اهطس

 ضرالانم (اهئمجرخا)

 راغااوىراحلا (اهءام)

 اهلك (ا_هاعصو)

 اهدتو' (اهاسر !لاملاو)
 7 1015 057 150715 سطس م مس ع عسا صامتا معطل 2 2822 تم 232 2-٠ 222 722371 2 تو صم وجسم تاس جس جس م صم

 تمط ةعاسلا ماسق ىهو ( ىربكلا ةماطلا تءاحاذاف ) الكلاو ءاملا ( مكماعنالو ) ءاملا مكل د ) مكل اءاتم )

 ناسنالا ركذت هون اونو نياك 1 لك تاعو

 اهلوخد هل بحب نمل ( ىري نا ) ميلا ترهظا ( مبا تزربو ) ءرفكف لمح
 ىدذلا ) ىعسام 0( هءادكاو رضنلا رف :اكلا ماعاو ظمتس (



  (ايلالا ةوملا رثآو) رفكق دحلازواج ٍ(ىنطنم) كلذك مالا ناذ ةماطلا تءاح اذاىأ اًذاف باوح ( اما )
 اذهو ةفاضالانملدب ماللاو فلالاو ءاوأمىا خجرملا (ى وأملا ىه يح اناف ١ تاوهشلا عاماب ةرخ الاىلع

 موب اماسقم هل نا معىا ( هبرماقم فاخنماماو) هل والا نييرصيلادنعو هبوب دنعو نيقوكلا دنع

 تاوبهشلا عابتانع اهرجز ىا ىذؤملا ( ىوهلانع ) ءوسلاب ةرامالا ( سفنلاىهنو ) هنر باح ةمايقلا

 ىه ةنطلاناذ ) اهتاوهشثىلا سفنلا ليم ىوهلاو اهكرتيف باسل هماقم ركذيف ةيصعلاب مهب لجرلاوه لبقو
 اهؤاسرا ىتم (اها سيم نايا -ه4 15: رح ةعاسلا نع كنولئسي ) «نونالثلاءزجلا» عجرملاىا ( ىوأملا

 || رفك ىتح  ىنط نمامذ ' ليصفتلا نم هدعب اموا ناسنالاركذتي موي هسيلع اهم ىتم ىنعإ اهتماقاىا
 سفنلا بيدهمو ةداصلاب ةرخأالل دعتسإ لو اهيف كمهناف © ايندلا ةويطارثآو تناميف د

 ناب ماعلل ةفاضالا دسم ةداس هيف ماللاو ءاوأم ىم © ىوأملا ىه مبحجلا ناف ف ثا ىف (اهايك زب
 هماقم# هير ماقم فاخ نماماو 8 ادّبموا لصف ىهو ىغاطلاوه ىوأملا بخاص مهلاهتو ركذتنانءتنا
 00000 40 لانس ننلا ماو #9 داعلاو اديلاب هليل هير ىري نيب | .نم تناءاماعا مهد
 «© اهاس م نايا ةعاسلا نع كن ولمس #8 ىوأم اهوس هلوستل © ىوأملاىه ةخلاناذ# اهقونييسو مهل اهاركذ
 ث.حوهو ةئفسلا ىم سمع ند اهرقتسمو اهاهتنموا اماماو اهتماقا ىا اهّؤاسرا ىم سيل كلو_ةك ىث يف

 اكل ا ل نا وع ىاىف  اهاركذنم تنا مف 9 هيف رقتستو هيلا ىهتنت
 ْ ا ايغالا مهدي رل اهاركذناذ م اهتقو نيسو مهل اها رك ذ نم تنا امىا مهل

 ا اهاوك نم تناو مهلاؤسل راك مذ لوقو هل ١ ىلامتةللاءرتأتسا امن اهتقوو

 ةراغا ءاسنالل اعاخ هلاسرا ناف اهطارش ا نم ةماللع ىا اهاركذ نم راد تس هائءمو

 ئث ىف ماعلانم نالف

 هللا ىلص هللا ل وسر ناكوا

 ركاذب كزي ل مسو هيلع

 ىتح اهنع لابو ةعاسلا

 _ ىهتتم ىا أ ام 7 « اهاهتنم كبر ىلا 9 باوجلاو مهلاؤسب لصتم هنا ليقو اهتراما نم 0 وهف 0
 ىئ هرأ د رك ٠

 ميعس ا ناف ع يحانف » : ةرخ الاىلع ىا «ايندلا ةويحلا رثاو# رفكىا 6 ىنط نمامأن إل اهنع كنولأات مهنا

 9 _ ىوهلانع سفنلاىهنو هير ماقم فاخنماماو م هتفص هذه نا ىا # ىوألملا مهبا 0 كس

 هلالح لج هيدي نيب هماقم ركذيف ةيصعملاب مهي لجرلاوه لقو اهيهتشي ىتلامراملا

 لجو نع هلوق * هتفص هذه نا ىا © ىوأملا ىه ةنلاناف# كلذب اهكرتبف باسل
 اهروهظ ىتم ىا # اها_سىم نايأ ةعاسلانع  دحم اي ىا « كنولت_ب © ١

 مت ىتح اهاركذو اهلع نم ئث ىف تسل ىا # اهاركذ نم تنا ميف ف اهءابقو
 ةعاسلاء وقت ىتم مال اهلع ىهتنم ىا * اهاهتنمكمر ىلا © اهتقو ركذتو اهل
 نه دمع اي تنا لاق مث لاؤ_لااذه مف ىا مهلاؤسا راكنا ميف هانعم ليقو وهالا

 ىلع اليلد كلذ مهافكف ءايدنالامتاخو لسرلار 7 لل 0 ا اا

 لاستو اهرك ذت لازال
 ( اهاهتنم كبر ىلا ) اهنع

 نوكت ف هل

 تناوكلاسراىااها ركذ

 «(اهوندز ند تنامف ليقوميف ىلع اذه ىلع مفةو:نادءسالو اهنعمهلا وسل ىنممالف اهت امالع نم ةمالع ءاسالار خا

 اهاهتنم كي ريما لاقف فت أتسا مث اهاركذ نمتنانءانولوق ومو اه اهاس ص ناياةعامسلا نع كن ولاسإىا لا وسلا, لصتماهاركذ

 ةرج الا ىلع اندلاراتخا (اندلاةومحلارثآ | و) ةمقلع نبث 00 ن رضتا وه هللا رفكو ربكتو الع ( ىنط نماماف )

 ( هير ماقم ) ةيصعملا دنع ( اخ نماماو ) اذكع ناكزم ىوأم ( ىوأملا ع مبعشباناذ ) ناميالا ىلع رفكلا و
 ريمع نب بعصم وهو هي.ّشي ىذلا مارطانع ( ىوهلانع ٍسفنلا ىو ) ةيصعملا نع ىهتاف هنر ىدب نيب هماقم

 ةعاسلا مايق نع ( ةعاسلا نع ) ةكم رافك دحاي ( كنولأسي ) اذكع ناكنم ىوأم ( ىوأملا ع ةخلاناذ)

 ىهتنم (اهاهتنم كبرىلا) مهلاه ركذتنا كاذو تنااه (اهاركذ نم تناميف) اهلمهنم راكتا اهمايق ىتم (اهاسرم نايا)
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 رذناهدنادشفاخب نم اهلاوها نم رذنل تشب امئاو ةعاسلاتقوب مهلعتل نمبت مىا ( اهاشخينهرذنمتنااغاال
 ةيشملا ىحضىا ( اهاحضوا ةيسشعالا ) ايئدلاىف (« اوثبلي مل) ةعاسلاىا «اهنورب موب مهن اك)سابعو ديزي نونم
 موبضعبوا اموب ائنيل اواق هلوقو راهن نم ةعاسالا اوئبلب مل هلوقكلوهلا نم اوناعامل ايندلا ىف مهثيلةدم اولقتسا
 نكلو الماك اموي غلب ملمهثبل ةدمنادارملاودحاوراهن ىف امهعامتجال امهنيب ةسسبالملل ةيشعلا ىلا ىحشلاةفاضا تدحامناو
 ىهوةيكم سع ةرو # 2( سبع ةروس) ماعا هللاو اهاحضوا ه4 408 رفح هتبشع راهنلا فرط دحا ١

 # ةبآ نوعبداو ناتنثا نييعت بسانمال و هواها وه قاخي نم راذنالتشبامنا «اهاش نمرذنمتنااماإ اهملع ]|
 ( ميحرلا نهر لاهللامس ) ىلع لامعالاو نيودلاب رذنم ورمع نا نعو هب عفتنملا هنالىوشح نم صيصخت وتقولا ا 1

 ىلا ىلا عك( سبع 2 ثعالا# روبقلاىفواايثدلافىا # اوئيلبملاه وريموي مهناك 9 لاخلا ني هناللسالا |

 ةيشعل اىلااعتلا فاضاكلذلو راهن« ةعاسالاهلوةكماعخوا موبةيشع ىا ةتاهاحكتوا || (ىلوتو) ل وهيلع هللا ىلص |
 نال ( هءاجنا ) ضرعا تاعزانلاو ةروس ارقنه ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نع * دحاو مودنم امهعال ِ
 هنال بص هلحمو هءاح ١

 هيف لماعلاو هل لومقم ع 000 5
 00 « نوءعراوىدحا أهياو ةيكم سبع ةروس

 فالتح ا ىلءىلونوا سدع 5

 هللادبع ( ىمعالا )نيهذملا مد ميحرلا نحرأا هللا مش 6 :

 : ىللع هللا لوسراي لاقف مالسالاىلا مهوعدي شيرق ديدانص هدنعو ملسو هيلع ىلاعت | ن. جرش هوباوب هسإ ما
 كراذلا عني امنا ىا © اهاشخم نع رذنم تنا اما 9 اهل دادعتسالابوجوو اهوند هياع هللا ىلس ىونلا تا كلام

 ةمايقلاموي نوئياسعي ىا © اهنورب موي © رافكلا ىنعي © مهن اك » اهفاخم نه
 تلق ناف 4 اهاض ا ةيسشعالا © مهروبقىف لبقو ايثدلاف ىا * اوثبلب موف ||
 ىنمملاو ةلم فئلالاو ءاهلانا لبق تلق اهاح وا هلوق ىنءم اف ىعن اهل سيل ةيشعلا ||
 لبق هناك اهءوب ىلا ةفاضا ةيشعلا ىلا ىحتلاةفاضا ىلقو ىحح وا ةيشعالا اوبل مل ||
 هباتك رارساو هدارمب ىلعا هللاو اهموب ىحض وا ةيشالا [|

 . #« ةئامو لا ناوعيزاو ئدجا نهو ةكسا بع ةؤولا ريت

 « افرح نوثالثو ةثالثو ةئامسخو ةلكنوثالثو »

 مد( ميحرلا نمجرلا هللا مسإ 2

 هه>ون ضيعاىا ىلونو ههجو بطقو لكى ا 6# ىلوتو سبع # لجو نع هلوق *

 نب يرش نب هللادبع ليقو ورمع همساو موتكم ما نبا ىنمي *# ىمعالاءءاجنا ف
 _ ىثرقلاةحاور نإ ةرهز نب مصالا نب ةدئاز نإ سيق نب ور“ ليقو ةعيبر نإ كلام

 فارشا وءدب وهو ملحو

 لاقف مالسالاىلا شيرف
 كلعام ىلع هللالوسراي

 ال وهو كلذ رركو هللا

 هركف موقلاب هلغاشت ملعي

 هيلع هللا للص هللالوسر

 سعءودهمالكل هعطق للسو

 ١! لكف تل دف هنعضرعأو

 هيلع هللا ىلص هللالوسر

 (رذنمتنا امتا)اهمايق ماع

 نا رقلاب فو-خم لوسر
 فان نم ( اهاشحينم )

 نءةودغ ردقوا( اهاحتوا ) ةيشع ردق (ةيشعالا)ايندلا فر وءةلا ىف( اوثيلب مل ) ةعاسلا ىندي(اهنو ريم وبمهناك )اهمايق

 نونالث و تالثثو٠ ةئام اهتالكو نوسرأ اهنا ةكم اهلك ىو ىلا اهيقرك طم ىلا ةروسلا نمو 9" راهلا ل ر|

 ( سبع ) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع هدانسإبو (ميحرلا نمحرلاةللامس) © نونالثو ةثالثو ةئامسخاهنورحو

 وهو موتكمما نب ةقادبع هءاج ذا ( ىمعالا ءءاجنا) ههجوب ضرعا ( ىلوتو ) ههجو مالسلاهيلع دمع لك لوقي

 نم رفن ةئالث عم اسلاج ناك ماسو هيلع هللاىلص ىنلا نا كلذو هيبا ما تناك موتكم ماو يرشنب هللادبع .
١ 



 1 غش ىاو ( كيردي امو ) نيتسم ةنيدملا ىلع هفلذساو ىبر' هيف ىنتاع نمي انحرم لوقيو اهدعب همركي مشو
 .ممجلاع رهطتنىمعالا لا .( ىزب 20 401 ر- هلعا ) ىمعالا ( نوثالثلاءزلا ١ اذه لامي ايراد كلم

 لاهل نق نا كم

 ءاتلا تمعداو زي هلصاو

 (ركذيوا )اذكوىازلافف

 مصاعهيصنت (هعفتتن ) ظعش

 لمال ااوح
 ركذب نىلعافطعهعف رم ريغ و

 ىا كاركذ ) ىركذلا (

 ىردنال كناىا كتظعوم

 واكزت نه هنمبقرتموهام

 كلذ ط رفامتيردولوؤركذن

 ّئدعالا م2

 مهم لدلارك فارشا

 همعسلطملا دبع نب سا.علا

 خلا حلو هاو
 اوناكو ةما نب ناوفصو

 هللاىلسىبلاناكف اراقك

 0 امل رتل
 ما نبا ءاط مالسمالاىلا

 هللا لو راي لاقف موتكم
 ضرعاذ هللا ك لع اممتىلع

 58 0 هلع . قاس ولا

 ا سبع هيف لف رغنلا
 ههجوب مالسلا هيلع دمحم
 نعاهجْناوب ضارعأ ىلإلو
 ىمعالا هءءاحنا هللادبع

 (كيرديبامو)مو:كممانبا

 ىمعالاىا ( هلعا ) دحماي

 | نا رقلاب لصين ( ىر )
 نا نقلابظءتن (ركذبوأ) ث.ىا ىا كيردي امو 00 بسرغ ثيدح لاقو |

 ىا ( ىركذلا هعفنت )

 لاّسو نآ رقلاب ةظعلا

 ىرك ذلا هعفنتف ظمتيالوا .ركذيوا حلصملال نا كي هلما دم اي كردي امو

0 

 هيلع ىلاعت دلال هللا لوسر ه ركف موقلا هلغاشت ماع ملو كلذ ر 8 هللا كلع ا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ناكف تازأف هنع 0 سدعو همالكل ةعطق 6 ١

 نيتىم ةنيدملا ىلع هفاختساو ىبر هيف ىنناع نمي ايحرم ها راذا.لوّسو.هم ركي ملسو

 نيتهذملا فالتخا ىلع سعوا ىلوتل ةلع ءءاحناو ةغلاملل دندشتلاب

 هللا لوسزا كلذ لمف ىمعالا ه ءاجن ذأ قعع امهنمب تفلابو: نيتزم« نأ زقو

 مالك عطق ىلع 0 هرذعب راعشالل ىمعالا 0 و ماسو هن و هياع ىلاعت هللا ىلص

 ]||| ةدانزلوا قئرلاو ا قحا هللا ىلع ةلالدلاو موقلاب ماسو' 0 هللاىإص هللالوسز

 ىأ # زب هلعل كيرديامو # هلوقىف تاقتاالاكىمعاهن وكل ىلوت لاق هناك راكنالا

 نإب ءايا هيفو كنم فقتي امب ماث الانم رهطتي هلعل هلاحي ايراد كلم ئث ىاو
 كلظع رد هند لس وا «# ىركذلا هعفتق رك ذنوا 9 ءَريدغا ةكتل' ناك ةضا ىعا
 ةظعوملاب هركذتو مالسالاب هتيكزتىف تءمط كنا ىا رفاكلل هلعاىف ريمضلا ليقو

 ندع ارقاو

 ةلاخنبا 5 ةيموزلاهللادبع تنذب كت اع هنأ ماو ىّؤل نب ماع ىنت نه ىرهفلا

 وهو ماسو هيلع هللاىلص ىنلا ىتا هنا كلذو ةكمب اميدق ملسا دليوخ تنب ةجيدخ

 فخ نب ىباو بلطملادبع نب سايعلاو ماشه نب لهج اباو ةعيبر نب ةيتع ىجاني
 لوسزاي موتكم ما نبا لاقف مهءالسا وج رب هللاىلا مهوعديو فاخ نب ةيما ءاخاو
 ليقم هلا ىردبال وهو ءادنلارركبو هداني لمحو هللا كلع ام ىلعو ىئرقا هللا
 همالك ةعطقل ل هيلع هللا ىلص هللال وسر هحوىف ةهاركلاترهظ ىتد هريغ ىلع

 سعف ةلفلاو ديعلاو نايبصلا هعبتا امنا ديدائصلا ءالؤه لوَش هسفن ىف لاقو

 ةسام تاي الاءذه هللا ل زنا مهملكي ناك نيذلاموقلا ىلع لتقاو هنع ضرعاو ههحو

 هفاختساو ةجاح نم كل له هل لوقو هيف هللاىنتاع نب اسحرم لوقيو هانز اذا
 ةيسداقلاب اديهش لتق ىلقو نيلوالانبر>اهملانم ناكو نيتونغىف نيتسم ةنيدملا ىلع

 لات قا ومر ةقئاع نع ءادوس ةيار هعم عرد هيلعو ةيسداقلاوي هتيأر سنا لاق
 )000017 ةلالوسر نأ قالا ةوتكماما نبا ف ىلوتو .نينع تلززلا تلاق اهنع

 ءامظع مثسو هيلع هللاىلص هللال وسر دنعو ىندشرا هللالوسراي لوقب لم :لسو

 ىلع لبَش و هنع ضرعي ملث“و هيلع هللا ىلد هللا لور لع نيكرشملا نه شيرف

 ىذمرتلاه> رخآ تلزئا اذه ىنذ الكوقيف ع لوقا اب ىرتا لوشو نيرذ الا

 6 ىكزي هلما 98 ايراد كلمج و
 طب ىا # ركذي وأ #9 كم هملعت امو للاصلالمعلاب بوئذلا نم رهطتب ىا

 | ةظعوملاىا * ىئرد ل 2

 «اما) 9
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 بسناب 0 ناينميا 6-57 0 نه هديك نك -تضرعا كالذلو رعا كلذاو |

 ىدصتلاىلا ىعدتو 000 'ىرقو ماغدالاب ىدصت عفانو ري ٌأرقو |||

 تاثببا ىح مالسالاب ىكتيال نا ىف سأب كيلع سيلو . ىررالا كيعامو» | َ
 كءاج نماماو 9 غالبلاالا كيلع نا ما-"نمع ضارعالا ىلا" همالسا ىلع صرحلا ||

 ةوبكوا كنايتا ىف رافكلا ةيذا وا هللا 4 ىشْي وهو 9 ريغل ابلاط عرسي #4 ىسي
 ىهنلاو هنع ىلا لاش لغاشت“ «'ىهلت هنع تناذ 8 هلدئاقال ىمعا هنال قيرطلا
 1 ههلو ىتلاب بلع مالا للع اسنلا نا راجل ىهلتلاو ىدصتلا 3 لعلو ىهلو :

 هلثم ةدواعم نعوا هيلع بتاعملا نع عدر 4 الك 'كلذ هل ىنبذيال هلثمو ريقفلان ع
 باتملا وا نآر قلل ناريمضلاو هب ظمتاوا هظفح © ءركذ ءاشنف ةركذت اهنا
 ريح وا ةركّذتل ةفص اهيف ةتنثم © فى © هريخ تدناتا ل والا ثعنانو روك كلا
 ةهزنم © ةرهطم # ردقلا © ةعوفرم © هللادنع © ةمركم # فوذحم ربخ وا نأث

 بتكلانونحتت. ءايبنالاوا ةكتالملا نم ةبتك © ةرفس ىديإب ف نيطأيشلا ىديا نع
 6 ىدصتهلتناف# لاملا نم هلام ناميالا نعوهللانعس ادع نبا لاق **نفتسانءاما# |

 ىدتييالو نمؤيالىا# ىكزي الا كيلعامو لف همالكملا ىنصتو هيلع لبقتوهل ضرعتت ىأ
 © ىشخيوه و موتكمما نبا ىنعي ىشمي ني * عسي كءاج نءاماوإف غالبلا كيلعامناو
 لعفتالىا # الك #9 هنع ضرعتو لغاشتت ىا *ىهلتهنعتنافإإ# لج وزع هللا ىا

 قلل ةلظع وم ىا 01 ةركذن نا رقلات ايا ليقوةظع وملاعب 5 اهنا ف اهلثم اهدعب

 نا رقلاىندهن ظعتا ىا # هركذ © هللادابعنء ىا #4 ءاشنف
 حوللا ف نآ رقلا نب # ةءركم فد ىف 8# لجو نع لاقف ءدنع هلحيو نآ رّقلآ

 ةلالح فضو مْ

 ةعباسلاءاعسلاىف ةعوفرم لبقو ةقفادنع ردهلاةعبفر ىا « ةعوفرم # ظوفحلا |
 46 ةرفس ىدبأب ## ةككالملامهو نورهطملاالا اهسميال فوصلا ىني © ةرهطم 9 |

 كءاح نماما و) خالبلالاكيلعنا مالسالاب 7 نبال ن اىف سأي كيلع سدلو ا الا كلعامو ) .ى زابحماملاف : ٠

 تنان) ناسعلاة دامك ةوكلا وا كيان مهاذا ىا نافكلا وا للا ( ىنشخي وهو ) ريخلا بلطف عرسي (ىتسب

 ى ءارقفلانا 0 ىبساو 0 + وقاعد ننبعام هنأ نا ىورو ىماش هلصاو لعاتم 0

 نال سضلا رك ذو 7 8 هركذينا ءاشنف ه4 هع” 0 رك انف اجو 08 1

 لكم ىلع رك ذل ١
 ءاش نش ىنملاو ظعولاو

 هايا ىلاعت هللاهمهلا ركذلا ]

 ةركذتلاةفص ( فد ىف)

 فحس ىف ةتبثم اهنا ىا
 ريخ وا حوللا نم ةؤستنم

 ىف ىه ىا فوذحم أدتبم

 هللادنع ( ةمركم ) فخ

 وا ءامسلاىف ( ةعوفمم )
 30د ةعوفزم
 ريغ سم نع ( ةرهطم )

 سدلامع وا ةكئالملا

 ( ةرفس ىداب ) هللا مالك

 ىا راس عج ةبتك
 بتكلا ن وذحتن ةككالملا

 اما) ةظعلاىا هعفنت الوا

 ف هللا نع ) ىنغتسا ن 7

 ةثالثلا ءالؤه د ةسقل

 لش ( ىدصت كلدنن)

 كياعامو) كهجوب هيلع
 ءالؤهدحوالا ( ىزالا

 كءاح نماماو ) ةثالثلا

 ريخلاف عرسي ( ىسب
 داي (هنعتناف) موتكم ما نبا كلذ لبق لبقملسادق ناكو ( سهماخو اق ) ماسم وهوهللا نم ( ىثخي وهو )

 هسفنىف هللانع ىنغتسا ىذلا ىلع لقتال لوَقب اذكه لعفت ال ( الك ) ةثالثا ءالؤهم الغتشم ضرع : (ىهل)

 هذه (اهنا) اقحالكديلا نسحمو كلذ دعب موتكمنإا ما مركب ماسو هيلع هللا ىلص ىلا ناكف هللا ىشخي نمع ضرعتو
 ( فحص ىف ) ظعتا ظعتب نا هل هللاءاشنف ( هركذ ءاغثنث ) ريقفلاو ىنغلل هللا ند ةظع ( ةركذت ) ةرولا

 ( ةرهطم ) ءام_لاىف ةعفترم ( ةعوفرم ) هللا ىلع ةعرك ( ةمركم ) مدا نم بتكف بوتكم نا رقلا لوقب

 ةتك ( ةرفس ىذباب ) كرشلاو سان دالا نم



 ةيما وه وا رفاكلا نعل ( ناسنالا لنق) راب عج ءايقتا ( ةررب ) ىصاعملا نعوا هللا ىلع ( مارك) حوالا نه
 ا وهوا رفكلاىلع هلمح ءىث ىا -2408]- ىا خبوت ماهفتسا (نوثالثلا ءزحلا ل ( ءرفكا ام ) ةبتعوا

 2127 عنقك دنجا ام ىا بأ

 نه ( هقلخ "'ىثىانه )
 عمج ةمآلا وأ هلرو ىلاءت هللادب نيب ىحولاب نورفسي ءارفسوا ىحولا وا حوالا نم
 اهي ) فتك اذا : ارملا ترفس لام 'تنشكلا بيكرتلاو ةراقسلاوآ رفسلانم رفاس

 مهل نورفعتليو مهنوملكي نينمؤملا ىلع نيفطعتموا ىلامت هللا ىلع ءازعا « مارك وط || وهو هقلخ .ريقح ىا
 بجيلو تاوعدلا عنشإب هيلع ءامد *# هرفكأ ام نامنالا لتق ف ءايقنا © ةررب هه || © ريرقتلاءانعمو ماهفتسا

 ىانءإ غيلب مذو مظع طخ ىلع لذي ءرصق عم وهو نارفكلاىفهطارفانم
 كلذلو ريقعلا ماهقتسالاو هلودح ادبم نم اصوصخ هيلع عنا امل نايب © هقلخ 'ىث
 لاكشالاو ءاضعالا نم هللص امل ءأيهف # ءردقف هقلخ ةفطن نه 9 هلو هنع باحا

 نطلنم هجرخع لهس مث © هرسي ليبسلامن ف هتقلخ متا نا ىلا اراوطا هردقفوا
 بصنو ريشلاو ريسلا ليبس هلللذوا سكني نا همهلاو محرلا ةهوف تن ناب هما

 راعشالل ةفاضالان ود ماللاب هفيرمعتو ريستلا ىف ةغلامال ىهاظلا هرسسفب لعش ىلدسلا

 ىلع ( هردقف هقلخ ةفطن

 مث ) هقلخ نم ءاشب ام

 بصن ( هرسي ليبسلا
 مث ىا رمسي رامضاب ىلييسلا

 نهجورخلا ليبس هل لهس

 هبقع كلذلو اهريغ دصقملاو قيرط ايندلاناب ءامبا ريخالا ىنمملا ىلع هيفو ماع لييس هنا ليم هل ني ىا هما نط
 ةتامالادعو «هرسشنا ءاش اذا مث © هيفىراوب اربق هلل عج # هربقاف هامامث © هلوش هاما مث ) ارسقلاو يلا
 ىراوب ريقاذهلعج ( هربيقاف

 هل ةمارك متاهبلاك ال هيف
 تدملاهريقاو هنفد تدملاربق

 صمالاو ةصلاخلا تاذللاو ةيدبالا ةايملاى لا ةلجاىف ةلسورةناءالانال معنلاىف رابقالاو
 هسفنىف نيعتمريغ روشنلا تقوزاب راعشا ءاش اذاىفو عابساا نع ةنايصو ةمركمت ربقلاب

 لبق هنمو رفاس مهدحاو نوبتاكلا ماركلا ةكتالملا مهو ةبتك ىنعي سابع نبأ لاق

 مهيلع ىتلا مث ريفس مهدحاو ءايبنالاىلا ةكتالملانم لسرلامهلبقو رفس باتكلل

 هلوق © راب عمح هل نيعيطمىا © ةررب رف هللاىلع مارك مه ىا © مارك 9 هلو#قب
 دشاام ىا # هرفك ١ ام #8 درطو رفاكلا نعل ىا ©« ناسنالال تق # لجو نع

 اوحعا ىا بجتلاليبس ىلع اذهو هدنع هبدايا و هيلا هناسحا ةرثكعم هللا هرفك
 بهل ىبا نب ةبتعىف ةي الاءذه تازن رفكلا ىلع هلم ئش ىا هانم ليقو هرفكن م

 ةلمهكمو هربش ناي ما

 هايحا ( هرمشناءاشاؤا مث )

 ( ةررب ) نو_لسم هللا

 لاها ةظفحلا مهو ةقدص

 01 5 0 : (ناسنالا لتق) امن دلاءامسلا
 ةفلن م لاقف كلذا دف 2 > قاما 120 2 ذلاام(هرفك ١ اه) أ ىانم 9 ىلاعت لاقف هنم هقلاخ ىلاعت هللانا لعلنا هعم نبني ناكام هيما نم نوب مث 0 9 رفاك لكىف ةماع ةيالا لبقو ردب موي اولتق نيذلاف ,لبقو فاخ نب ةيماىف ليقو 3 . 3 رفاكلا نمل
 3 3 : 0 | ىوه اذا مجابو ىنعي لسيقو هقلخ رخآ ىلا ةفضم مث ةقلع مث ةفطن اراوطا هقلخ ىني © هردقف هقلخ | " 7 0

 لييسلامث ف هدارا ام ردق ىلع هيلجرو هيديو هينيعو هسأر قلخ ىني هردق نم) هرفك دشاام لافو
 قا ق يرطب ملعلا هل لهس ليقو هما نب نه هجورخ قيرط هل له-ىا © هرسي
 ىا © ءربقاف هناما مث 9 هيلع ردقو هل قلخ ام دحا لك ىلع رسي لبقو لطاببلاو

 روبطلاو شو>ولاو عابسال ىتام هلعجم ملو اروبقم هلعج ىلقو هيف ىراوباربق هل لعج
 من ىلإ ةفركت تهو هما نئدي ىبق اذ ةلغجو نيش ثدحم هقاءريص ءانضم هزقااؤا ( هقلخ ةفطن نم ) لاقف

 ثعبلل هتومدعب هايحا ىا © هرمشنا ءاش اذا مث 9 ىلاعت لاق مث © تاناويحلا اس ىلع 1

 (باسحلاو) 2 ريخلاقيرط (ءرسسي لسا مت)ءاضعإلا ئاسو نينذالاو نينيعااونيلجرلاو نيديلاب هقلخ
 ( هريشنا ءاش اذا م ) ريقف هب ىماف ( هربقاف ) كلذدعب ( هتاما مث ) جورخحلاب هرمسي محرلا ليبس لاو هنيب رمشلاو

 لوس ( هقلخ ئش ىا

 ىا نم هسفنفف كفتيلف

 هلنيب 0 هقلاخ ءوش



 الو نامبألان مهب ههاءيماام رؤاكلا اذه لءشب مل ( ءسماام ضّشال ) رفكلا نع ناسنأللعدر ( الك هتومدسعب

 ىلا نانالا رظنيلف ) لاقف هيلا جامي اه مءالا ركذ هعبلا هلاهتلا نا ىلا هثودحءادتبانم هسفنىف مهلا ددع'

 ضبم# هيلع وه امع ناسنالل عدر # الك 9 ىلاعت هتئيشم ىلا لوكوم وه امناو
 دحا ؤواخال ذأ ءرساب ةللادسعا ام ةباغلا هده ىلا مدا ندلنم دعن ضمن مل # ءرشآ |
 ةيجراخلا معنلاب ةيتاذلا معنل عابنا © هءاعط ىلا ناسنالا رظنيلف ف* ام ريصقت نم
 جتفلب نويفوكلا ارقو ماعطلاثادحا ةيفيكل نيبم قانئتسا 6# اص ءاملا انببص انا #
 دنساو باركلاب وأ تابنلابئا # اقش ضرالا انققش مث ف لاتشالالدب هنم لدبلا ىلع
 ايئعو# ريمشلاوةطن+لاك © ابح اهفانتيناف # ببسلاىلا لعفلا داتسا هسفن ىلا قشلا

 ىئرخا دمة نسم اهنآل هعطق اًذانهضق ردصع تيمس ةطرا[ وي
 اهراجما ةرثكو اهفئاكتل قئادحلاههف صو اماظع # ابلغ قئادحو الختو انوتيزو

 ىعرصو © اباو ةهكافو # باقرلا فدو نم راعتسم ظالغ رانا تاذ اهنالوا
 ةهكافوا ىعرلل ؛ئهتم هلال هلأيهت اذا اذكل بانموا عجتأيو موي هنال ما اذا بانم

 ىلاوهف دخأل مولع» ريغ ثعبلاتقو نال ءرسشنا ءاش اذا مث ىلاعت لاق امئاو باسحلاو

 نع ناسنالا ر>زو عدر 0 دك مهايحا قالا ىحي نا ءانش ىتم ىلاعت هللا ةئيشم

 ثعبلا راكناو ديحوتلا راكنا ىلع هرارضصاو هرفك نعو همقراو هربجنو هريكت

 هيلع ضرف ام دؤي ملو هبر هب هيصا.ام لعب مل ىا 4 ءيما ام ضَقب امل 9 باسحلاو
 رظنيلف » ىلامت لاقف زايتعالاعضوم هناف ريتميل هقزر ركذ مدآ نبا قلخ ركذ الو
 هلمجنو'هلهويدو: هربسيو هنر مردق تنك ىا هيف هير ةردق ىلا*# همانط ىلإ نال
 ب ايس ءاملاا نص انا © ىللاعت لاقف كلذ نيب مث هجرخعو هماعط لْخدَّم ليقو هتايل ايبس
 ءاملاكلذي ىا 6# اهيف انتبناف لف تابئلاب ىا © اتت ضرالاانققش مث اف رطملا ىنني

 هجو نم ءاذغ هنا ىني © ابنعو » ناسنالااي ىذغتب ىتلا بوبحلا ىنمي © ابح رف
 كلذب ىعس بطرلاوهو تقلا ىنمي © ابضقو  بحلاهعبتا اذهلف هجو نم ةهكافو
 باودلا هب فلعت ىذلا هلكف اءااوه بضقلا ليقو مايالا لك ىف عطش ىا بضتش هنال

 « ايلغإ» ةقيدح عج © قئادحو الخنو 9 تيزلاهنم رصعي ام وهو # انوتيزو لف
 الاوط سابع نبا لاقو ضب ىلع هضعب فتلملا رعشلا اغلا ليقو راجتثالا ظالغ ىنعي
 هعرزبمل ىذلاىعرملاو الكلا ىني « ابا و ف ةهكافلا ناولا عيمج ىنمي 6# ةهكاذو 9+
 باودلاهلك ايام بالاو سانلاهلك أيام ةهك افلا ليقو ماعنالاو ٍباودلاهلك ًايامم سانلا

 ركب ابا نا ىهتلا يهارباىور ماعنالاو ساناالك أي امضرالا تتبنا ام سابع نبا لاقو
 تاق اذا ىناقن ضرا ىاو ىناظت ءاعم ىا لاقفااباو ةهك اذفو هلوقنع لئسهئءهللاىضر

 فانئتسالا ىلعرسكلابو مامطلا نملاكشا لدب هنا ىلع ىفوك حفلاب ( انأ ) ءيما انربد فيكهبايحيو هلك أي ىذلا (هماعط 1

 تايئاب( اقش ضرالاانققشمل) ؟سبعةرو-) باسلانمرطملا < 409 اح ىنمب ( ابص ءاملاانيبص) مهريغ ١

 ربااك ( اح اهيف اممناف )

 ىذغتامت اهريغوريعشلاو

 مركلاةرك ( اينعو )هب

 ةيكافلاو ماعطلا ىا

 ردصمع ىع ةط را ايضقو)

 بْدَش هنال همطق ىا هيضق

 انوديزو ) ةرم دعل ةيمص
 ناس( قئادحو الو

 راثالا ظالغ ( ايلغ )

 مك ( ةهكافو) ءاباغعجج

 مكباودل ىعرم (اياو )

 ( ةلك) ريقةلا نم هنعب

 مل( امل) دحتاياقح

 انهه فلالاو ( ضَش )

 ا ام )اد م
 هيحوتلا نم هللاء يم أىذلا

 (ناسنالا رظنيلف ) ءريغو

 نب ةبتع رفاكلا ركفتيلف
 ( همافط ىلا ) بهل ىنا

 فكةلك أي ىذلا هقزرف
 لاح لأ لاخأ نم لوخم
 هلنيب مث هلكأي ىتح
 انبص انا ) لاقف هلبو<

 لعا راها عب (:اهسا امل
 من ايسض ضرالا ىلع

 ضرالا) انعدص ( انققش

 ( اضقو )موركلا ىني (ابنعو ) اهلك بوبحلا (ابح ) ضرالاىف ( اهف انتيناف ) تابنلاب اطدص (اقش

 يمثلان م اهيلع ظيحا ام ( قئادحو ) ليخغلا ىني ( النو ) نويزلا ةرجش ( انوديزو ) ةيطرلاوهلاّو اق

 ينعي ( اباو ) ةهكافلا ناولاو (ةهكافو ) الاوط اظالغ ( ايلغ) لخنلاو



 8 ( هينيو ) هتجوزو

 امهنال نيوبالاب م خالإ
 ةيحاصلاب مث هنم برقا

 هيا نم رش نه لوا

 ميهارإا هيونأ ندهو ليساه

 طولو حوت هتححاص نمو

 ئرما لكل ) حون هنبانمو

 ماكهالا ىف هيفكم ( هبنغي )

 هوجو) هريغ نعهلغشيو هب
 ةئيضم ( ةرفسم ذئموي
 راث | نم وا للللا مايق نم

 اعاتم) نيتلا وهلا والكلا

 ) مكماعت الو ) اهريغو

 (ةخاصلات ءاح اذاف)الكلا

 اهل ٍباحاو داقناو عضخو'

 قئالسخلا لذتو ئث لك

 موي ) لاقف نوكتت ىتم

 ( هماو ) رفاكلا ( هحا

 (هساو) هما نم رشبو

 (هتبحاصو) هيبانم ربو
 (هينيو) هتحوز نه رشو

 رش لاّشو هيلي ند رهو

 ونحت هءاو>واهعصن ىاناذ الاغصلاهنال ةمايقلاة عض ( ةحاصلا تءاحاذاف مكماعن الومكل )ةعفنم ىاردصم (اعاتم ]

 اوامهنيو هني تاعتل ( هاو 4# 45١ رذ- هماو هبيخا نم ؛نوثالثلاءزجلا» ءرملارشب موي ) هروهلغا

 (هتيحاصو) هسفنب هلاغتشال

 ميعتلا نم ىرتاع © ةرسشبتسم ةكحاض ) عصلا رافسانم

 ماعط اسهضعب ةروك ذملا عاونالاناذ 46 مكماعن الو مكل اعاتم # ءاتشلل بؤت ةسبي
 نوذي سانلانال ازا اهب تفصو ةغفنلاىإ © ةذاصلا تءاجاذاف 89 فاع اهضعبو
 مهناب هلعو هنأشب هلاغتشال 6 هينيو هتحاصو هساو هماو هيا نه ءرملارش مون © اهل
 لبق هناك بحالاف بحالامريخأتو مهقحىف رصق امب مهتيلاطمنم رذعلل وا هنوعفننال

 نأش ذشموب مهنه 'ىرما لكل و هينبو هتبحاص نم'لب هبوبا نم لب هيخانه رش
 ةئيضم 4 ,ةرفسم ذئموب هوجو 8 همهي ىا هينعي "ىرقو هب ماقهالا ىف هيفكي «6هينغي

 مث بالا اف لاق اباو ةهكافو أرق رمع نا سنا نع 6 خال ماعا الام هللاباتكىف
 مكل نيب ام اوعبتا لاق مث هريغ دازو ىراذتا فا اذهب انما ام لاق وا انفلكام لاق
 مكل ةعفنم بشعلاو باو هكاوفلا ىنعي © مكل اعاتم © هوعدفال امو باتكلااذه

 ىنعي « ةخاصلاتءاج اذاف  ىلاعت لاقف ةمايقلا لاوها ركذ مث © مكماعن الو
 داكن ىتح مهعامسا ىف غلايت ىا قاخلاعامما غصت اهنال ةخاص تيعس ةمايقلاةحبص
 ىلآ تفتلبال هنا ىا # هينبو هتحاصو هاو هماو هينا نم ءرملارشب موب“ اهمصت
 زارتحالا كلذ ىف ببسلاو دعابتلا رارفلانم دارملاو هسفنم هلغشا ءالؤه نم دحاو

 انرب ىف ترصق نالوب ناوبالاو كلاب ىتتيساو ام لوب خالاف قوقحلاب ةبلاطملا نع
 نم لوا ليقو انثدشرا امو اتتلغ ام نولوغب نونبلاو ىتح ىنفوت مل لوقت ةحاصلاو
 هيلع طولو هسا نم مالاسلاو ةالصلا هيلع ميهارباو لاق هيحا نم لماه رش

 ةالاوم.نم, نمؤملا رش ليقو هنبا نم مالسسلا هيلع حونو هتحاسص نم مالسلا
 مهب نووقتيو ايندلاىف مهنوبرّش اوناك نيذلا ءالؤه نا ىنءلاو مهترصنو ءالؤه

 ءرملارش موي لبق هناك بيترتلاةدئافو ةرخ الارادلا ىف مهنم نور مهب نوززعتيو

 هقلعت نال دلولاو ةححاطلانم لب ةوخالانه برقا امهنال هيونا نم لب. هيلا نم

 هلغشي ىا © هينغي نأش,ذئموي مهنم ئرما لكل » نيوبالاب هقلعت نم دشا امهب
 نورس لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع نبا نع هريغ ناش نع ةسفلا نأش

 ةنزاف اي لاق ضعب ةروع انضعب ىرب وا اند رصسا ةأسعا تلاقف ال سغ .ةاع :ةافخ
 الو # ع نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخا .هننقي نأش ذئموب مهنم "ىرما لكل

 ءادعسلامهنم نيعق ىلع مهناو نيفلكملا لاح نيب اهلاوهاو ةمايقلا لاح ىلاعت هللاركذ
 000 ةقراثم اا ةرفستس دعمؤي هوجو 9 ىلاعت هلَوَش ءادعسلافصوق ءابقشالاو
 نهلبقو ءوضولارثانه ليقو ليللامايق نه ةرفسسم لبقو ءاضا اذا عصلا رفسا نم
 ىا # ةرشيتسم 8 باسحلانه غارفلادنع ىا * ةكحاض © هللال يبس رابغلا

 رئي ملال نادعتك هانم حونو ةلعاو هتحوز نم طواو هسانم مهارباو لاق نم لاه

 نيقد.صملا نينمؤملا هو>و (هوحو ( هريغ نع هلذشن لمع ) هغل 0 2( ةمايقلامو ( ديمو مو 'ى سما نك

 ( اةر كم 0 اعول هللاةماركب ةيدعم ( ةكحاض ) اهنع هللا اضر ةقرششم ( ةرفسم ) ةمايقلا مون (ذئموي) مهناعياىف



 ا
0 0< 

 ةلظو هاوس اهاشفت # ةرتق اهةهرت #8 ةرودكو رابغ © ةريغاهيلع ذوي لح ا 1

 داوس ىلا عمجيكلذإف ر وهلا رقكلاملا اوعجنلا © ةرجملا:رفكلامهكشلوا ف ١
 ههجوو ةمايقلاءوب ءاج درع رول ف ن* مالسلاوةالسلاهلعلاق © ةربغلا مههوجو ا

 رصيتس كساس ا

 « نورشعو . اهياو ةيكم ريوكتلاةدوس »

 5 0 كفو د نك 0 ةءامعلا ترو 5س تفل 4 ثَز رك لنيل اذا 7 ََ

 0 عمجاو ةرادالل بكَرلاو امنت © هاقلا اذا 9 هنن اكل

 ىلا_هت لاقف ءايقشالا فصو مث هئاوضرو هللاةما رك نم لات امب ةحرف رورسلاب

 اهقهرت هل ىذلا مهلل اكو 0 ىإ 4 ةرغالل لل ءوخو

 نيب قرفلاو ةلذ اهاشغت سابع نبا لاقو فو كو ةلظ اهاشفتو اهولعت ىإ © ةرتق
 قف رابغلان . عفترا امةرتقلاو ضرالاىف لغسا ناكام 'ةريغلانا ةرتقلاو ةربغلا

 رفاك عج © ةرجفلا:رفكلا.ه و9 اذه مهب عنص نبذلا ىا © كلوا 9 ءاملاب
 هباتك رارساو هدارمب مثعا ىلاعتو ةتاعس هللاو رجافو

 ١ ةثامو د ند عسل ىو ةكم رروكتلاةروس يل 3

 4 افرح نوثالثوأةئامسخو تالك عبراو
 ةماقلاعو» ىلا رش نإ 1 3 هيلع هللاىلص هَللالوسر لاق رمع نا نع ا
 تقشنا ءاعتلا اذاو ترطفنا ءا_عسل "اذاو تزوك س مثلا اذا ارقيلف نيعلاىأر هناك |

 ىذمرتلاهحرخا

 مد ميحرلا نمحرأا هللا عسل 0-١

 ليقو تروغو تلك ا هع نبالاق * تالق نسل اذا لحو نع هلوق *

 ءاَنمو نسل! ئثلاضعب عج ريوكشلالصاو ةمامعلا فلت اك تفل ليقو حرومضا

 نبا لاق اهو بهذ كلذ اهب لعف اذاف فلل مث ضعب ىلا, اهضعب ل

 اروبد احر اهيلع ثعبس مث رحباىف ةمايقلاو وب م ذا و رمقلاو سعشلا هللا روكي سابع

 سعشلا لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىتاّنعأ هما نع 6خ ) اران ريصتف اهبرضتف

 ا نر اهّواقلا) نادامح رمقلاو ال لبق ةمايقلاموب ناروك رمقلاو

 ع .-© . 2 5
 ةربغلا واعي ( ةرتقاهقهرت )رابغ ) ةرع اهلعدتمو:هو>وو) نودور.-هنوك>اضنونمؤملا مهو هود ولاهذه باكا .أ

 (كئاوا) هجولاىفداوسلاو 4 ربوكتلا ةروس ) ةربغلا عاتجا نم 44 571 لح سدح واىرت الو ناخدلاك داوس ١

 مه ) ةلالا هذه لها

 هللا قوقح ىف ( ةرفكلا

 دابعلا قوةح ىف( ةرجقلا )
 ىلا روجلا اوم املو

 داوس ىلا عجج رفكلا

 لعا هللاو ةربغلامههوجو

 ةيكم ريوكتلاةرو-س و
 هيأ نورسشعو عسق ىهو
 (ميحرلا نمحر لاهللامسب )ل

 اتروك نيل اذا»

 تروك نم اموضب بهذ
 فلل ىا اهتفثلاذا ةمامعلا

 هطاسنا بهذفانلاهءوض

 عاضتراوقاف الاىف.راشنناو

 اهعفارو ةيلعافلاب سمشلا

 تروك هرمسفب روقم لعف

 هيفامل لعفلا يطلب اذا نال

 هللا باوُت ةرورسم

 هوجو ( هوجوو )
 (ذئمو) رافكلاو نيقفانملا

 (ةربغ اهلع ) ةمايقلاموب

 اهولعت ( اهقهرت ) رابغ

 ةب اك ( ءرتق ) اهاشفتو
 لقا( كئاوا )نفوسكو

 (ةرفكلا مه) ةفصااءذه

 ةيذكلا ( ةرجفلا ) هللا
 هللا ىلع

 ركذيىتلاةروسلا نمو ف
 ثروك سمشلا اذا اهيف

 عسن اهنايأ ةيكم اهلك هو
 نابع نبا نع هدانسإبو 6 ميحرلا نمحرلا هللا مس )6 ارح نونالثو ةثالثوةئامسمح اهفو رح وعبرا وةئاماهتالككو نو رشعو

 ثلا اذا) ىلاعت هلوقىف



 "ولا فتريسوا:تدعإاو ضرالاهجو نع ( تريسلا جلا اذاو ) تطقاست (تردكتام ولأ اذاو ) طرشلا ىنعم 7
 ةرشع اهلمحىلعىتا ىتلا ةقا_.ذلا ىو -570 رفح ءارشع عج ؟نوثالثلا» زا ( راشعلا اذاو )ناوعحلا يبست

 © كل 0113و ول لاعفلابلطت ةيطرسلا اذا نال ىلوا اهدعبام هرفي || نا حلا اهحا وه من رهشا
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 ردك 11 117 نا تفلظاوا * اردكتا» ءانضف نانرخ رصبا © لاق تضقنا 6 ةنسلا مات عضت
 ١ 1 لها اًنهلطع تامها

 قارا لرذلا «راشلا اذاو ف ولا وا ضرالاةج و: نع ©6تريَس لاما اذاو 6# ألا ن0 0
 00 اوناكو مهسفنأب مهلاغتشال
 نئا_علاوا ةلمه» تكرت © تاطع  ءارشع عسج رهشا ةريثع نهلمح ىلع ىلا | نو كلا ا

 ٍبناج لكنه تعج # ترشح شوحولا اذاو  فيفذتلاب ئرقو رطملا نع ىناللا مهدنع اهتزمل ةلاملا
 مت رشح سانلاب ةئسلا تفجحا اذا مهلوقنم تتيماو ابار تدر مث صاصقلل تعب وا ] تاطع امنودام نولطعيو

 || ىتح ضب ىلا اهضعب يجن تئاموا تيمحا © ترج راجلااذاو ) ديدشتلاب ىرقو | ىديزتلا نع فيفختلب
 ااا 3 |قو همحل لكلاب الم اذا: روتلا رجم ادحاو ارحم دوست || (تريتخ نئؤجولااذاو)

 تاطقسو ءامسلانم ترئانت ىا © تردكتاموجتلااذاو © منح ىف رحخلادايدزال ابيس 0 1 1

 اذاو ف عقوالامت ىتبب الف اموت ذئموب ءامسلا رطمت ءاطعو ىلكلا لاق ضدالاىلع | ىشقاذا اصل بابذلا

 #تلطع راشعلااذاو# اروثنم ءابه تراصف ضرالا هجونع ىا © تريس لابجلا أ] قبب الف ابارت تدر اهنين

 لازيالمت ءاريثع اهتدحاو اهامحنم رهشا ةريشع اهيلع ىنا ىتلا لماولاقونلا ىنعي (] ىنل رورس هيفامالا اهنم

 مويلا كلذ ناك اذاف برءلادنع لام سفنا ىهو ةئس ماَعل عضت ى> اهمسا كلذ نعموو سواطلاك مدا

 لام نكب ملو اهبانذال نيمزال اوناكدقو اهلها اهلمها عار الب المع تكرتو تلطع ||| اهنءهللاوخر سابع نبا
 باودنم ىنعي © شوحولااذاو © ةمايقلاءوي لاوها نه مهءاج امل اهنم مهلابجحا || اذا لاقي اهتوم اهرسشح

 سابع نبا لاقو ضعب نم اهضعبل صتقيل ةمايقلاءوب تعم ىا ©« ترشح و ريلا | سانلاب ةنسلا تفجا
 ةمايقلامو.نافقوب ؛امهناف سنالاو نما ريغ هتوم 'ئىش لك مثحو لاق اهتوم اهرشح || ةنسلامهترشح مهلاوماو

 رط ليقو مرطضت ارا تراسصق تدقوا سابع نبا لاق © ترس راعبلا اذاو ف || 2« ترجح رامبل اذاو)
 اههايم تراص ليقو ادحاو ارحب اهلكر اعلا تراص ىتح حلملاو بذعلاضعبىف اهضعب | نمىرصبو م ترج“
 لاق ةرطق اهيف قبت لف اهؤام بهذو تسب ىا ترج ليقو رانلال ها ميمح نه بطحلابءالمماذاروتتلا رجس
 سعثلاءوض بهذذا مهقاوساىف سانلا امهنبب ةمايقلاموي لبق تايا تس بمك نب ىبا |] ىلا اهضعبرجتو تئام ىا
 تكرحتف موجنلات رئانتذا كلذك مهامهنيف ضراىلع لابجلاتعقوذا كلذك مهامهنيف || ارحب دوت ىتح ضعب
 مهضعب جامو ش>ولاو ريطلاو باودلا تطلتخاو نجلاوسنالاتعزفو تبرطضاو | انارين تألم ليقو ادخاو

 تري-لابجلااذاو تردكتاموجتلا اذاو تروك سعثلا اذا ىلاعتهلوق كلذف ضم ىف
 نا لوقت ذئنيط ترج راعلا اذاو ترشح شوحولااذاو تاطع راكعلااذاو
 كيذك مها_ىهنيف جحأت راث وه اذاف رحلاىلا نوقلطيف ربخلاب كأن نحن سنالل
 ايلغلاةمباسلاءامسلا ىلاو ىلفسلاة ب امسلاضرالاىلا ةدحاو ةعدص ضرالا تعدصناذا
 ةلصخ ةريثع انذْا ىف لاق سابع نبا نعو مهتتاماف حير مهتءاجذا كلذك مهامنيف

 موجتلا اذاو ) اهءوض
 ىلع تطقاست ( تردككا

 لاجلا اذاو)ضرالاهحو

 هحو نع تءهذ ( تريس

 ( راشعلا اذاو ) ضرالا

 (ةتس) 2 صاصقللمتاهبلا ترشح شو>ولا اذاو ) مهسفتابالاغتشا اهمابرا اهلطع (تلطع) لماوأاقونلا

 اراث تريصلاَغبو ادحاوارحب تراصف بذءلاىفااملاضعبىف اهضعب تحف (ترجمس راميلا اذاو) !متوه اهرسشح لاعبو



 وا اهلكشب اهنم لكوا نادبالاب تنَرَق «# تحوز سوفنلااذاو © فيفذتلاب حورو |
 ©ةدؤوملااذاوإف نيطايشلاب نيرفاكلا سوفنو رولاءنينمؤملا سوفت وااهلمعوا اهباتكب ||
 نهلحانم مهبراسعلا قوحلوا قالمالا ةفاخم تانلادّمت برعلا تناكو ةيح ةناوفدملا |[

 هيلع ىبعل ىلاءتهلو#ب ىراصتلا تكتك اهدئاول انيك « تلق ينذىأب تلئس »
 نع تحاخىا تلأس ئرقو هللانود نم نيهلاىىاو ىنوذخاسانلات لق تناآ مالسلا

 © ترن ىلا اذاو» ةياكملا ىلعتاتق ئرقو اهنع رابخالا ىلعتلتق ل فانا واه سفن

 ةيقرف تَرشن ليقو باسحلا تقو رشنتو تولادنع ىوطت اهناذ لامعالاف حصى |
 رمشنلاىف ةفلاملل ديدشتلاب ناكلاو ةزمحو ورمعوباو ريثكنا ًارقو اهباكصا نيب ||

 اذاو 89 ىلاعت هلوق ىهو هده دس ركذاَم حو ةرج الاف ةسو ا 0 0 |
 هذه نع لكس هنا باطلان رم نع ريشب نب نامعألا ىور ©« تحور ولا ا

 ءوسلالجرلانيب نر ةنخلا ىف ملاصلا لج رلاعم حلاصلا لج رلانيب نرش لاقف ةياالا

 ىراصنلاو دوهيلاب دوهيلا هتعيسشب ئرما لك قل أ لبقو رانلاف ءوسلا لحرلا عم ا

 لبقو اهلامعا سوفنلا ت>وز لبقو 22 نا عم لجرلا يشب ليقو ىراصتلاب

 ىنعم ليقو نيطايشلاب نيرفاكلا سوفن تنرقو نيعلاروحلاب نينمؤملاسوفن تجوز
 تتفد ىتلا ةيراجلا ىنعي ©« تلئس ةدؤوملااذاو © داسجالاىلاحاورالاتدر تجوز

 تومت نيح اهلقثب ىا اهدؤيف بارتلا نم اهيلع حرطي امل كلذب تيعس ةيح ىهو |
 ىورو ةجاحلاو راعلا ةفاحم ةيح تانيلانفدت ةيلها لاف كلذ لعفت برعلاتناكو [

 ترفح اسهتدالو ناوا ناكو تلمح اذا ةيلهاملا ىف ةآرملا تناك لاق سابع 4 |
 تدلو اذاو ةريفلاىف ام تمر ةيراج تدلو ناف ةريفلا عا تضتف جرب

 ةيح اهءاَش داراو تنب هل تدلو اذا ةيلها_1لا ىف لحرلاناك ىلقو 3 |

 اهكرت اهلتق دارا اذاو ةيدابلا ىف منغلاو لبالاىعرت اهكرتو رعش وا فوص ةبج اهسبلا |

 رفحدقو اهئامحا ىلا ام بهذا ىتح اهينيزو اهيببط اهمال لاق تغلب اذاذ بشت ىتح ا!

 اهئارو نه اهعفد ترظناذاف اهيف ىرظنا اهل لوقيف رثيلااهب غلببف ءا رصلاىف اب |[]

 هللا ىلص هللال وسر لاقلاق دوعس»م نبا نع ضرالاب ىوتست ىتح بارتلااهيلع" ليهو |

 عنم نم ةجحان نب ةعصعص ناكو دواد ونا هحرخا رانلاىف ةدؤوملاو دياولا مو هيلع

 : لاقف هرعش ىف قدزرفلا هب رذتلأف دئي مو دأولا

 دأوت لف ديسولاايحاو * تادئاولا عنم ىذلاانمو

 اهلاؤ نمو تلك سد يااهل لاقفإ دو ل[ لكن ءامم « كاد كا

 رانلا ىف|اطلا عمملاطلا و ةنلا ىف حاصلا عمل اصلا اهلك-شب سفن لكتنرق ( تجوز سوفنلااذاو ) رانلال ها بيذعتل

 سوفنونيعلاروخلاب نيمؤملا «ريوكتلاةروس) سوفنوااهلامعاو 247 اهتكبواداسجالاب حاورالات:رقوا
 اذاو) نيطايغلاب نب رفاكلا
 هب ةلاوفدلا ( ةدؤوملا
 تالا دمت ترعلاتناكو

 فوحتو: قالمالا ةنمح

 لاؤس (تاثس)قاقرتسالا
 "الب فرد كك
 اهاناق ىلع لدتل وا تلتق
 فرصب اهلئاقل خاونوهوا
 تناأهلوقك هنع باطلا

 1 ) هب الا سانلل تلق

 ظ

 ديدشتلابو ( تلّتق بنذ

 نا ىلع ليلد هيفو ديزي
 نوبذعي ال نيكرمشملا لافطا

 نوكيال بيذعلا ناىلعو

 ولا اذاو) فنذالب
 فيفذتلابو تق 0

 لهسو مصاع وىئاشو ىندم

 قف دارلاو ناونقمتو

 ةفك ىوطت لاءالا

 مْ هنوم دنع نانالا

 زوجي وبسو> اذا رمثن
 اءاككانيب ترشن دا رينا

 (تحوز سوفنلا اذاو )

 لاّشو جاوزالاب تنرق

 نمؤملا اميرَش تنرق

 رفاكلاو نيعلا روحي

 اصلاب حاصلا و ناطيشلاب

 اذاو ) ردافلاب رحافلاو

 | لامعالافئا ىنعي «# تريشن فدا اذاو # بنذ ريغب تانق اهنال اهلئاق خبوت
 ةنوفدملاةلوتقلا (ةدؤوملا
 اهانأ تاأسىا ( تلأس )

 ( نوجلا ناو ) ايهتلتت بنذ ىاب لبس :لتاقلا:ىني شاولا اًذإَو لاس و ىحاتق كتذإ قاب ( تلك فذ اب
 ترباطت لاّقو باسحلا ( تريشن ) تائيسلاو .تانسحلاناويد



 1|! اداقاتدقوا ( ترعسمبحلا اذاو) فقسلا عاقياكتماقجاجزلالاق (« تاعشكءامس.لا اذاو ) مهيب تقرف ىا
 تفازاو هلوقك نيقتملانم تيندا ( تفلزا ةنااذاو) ةفلابملل يحيودامحر يغمصاغو ىندمو ىتاشديدشتلابو اديدش
 لوانم اقلطمفهقوالو ةرخ الاىف ةيقابلاو ايندلاىف اهنم ةتس ةلصخ ةرسشع اتنا هذهف ديعب ريغ نيقتملل ةنجلا

 ارق ١| شال ) وهو اجاوج هلع باطعاتو سمقلا اذاف بصتلالماط نال : ثرضحا انلاةرونلا

 ريخ نم ( ترضحاام )فقولا -*4 454 رفح زاوج ةيآ لك ىلع (نونالثلا ءزجلا سفنلا عاطقنا ةرورضاو
 ةدئازالا مسقاالف) رشو

 انيب عجاورلاب ( سنحلاب )
 جولا رخآ ىف مجنلاىرت

 هلوا ىلا اجار رك ذا

 (سنكلا)ةرايسلا(راوجلا)

 شحولا سنك نم بيغلا
 ىه لق هسانك لخداذا

 مارهب ةسجخلا ىراردلا

 ةرهزلاودراطعو لحزو

 سعلا عمى رت ىرتشملاو

 ىنحن ىتح عج رتو رعقلاو

 نيبو ىلا

 اهسسوتكو اهعو>ر
 سعشل|ءوضت من اه ؤافتحا

 بك اوكلاعيجىه لقو
 ) سعسع اذا لبللاو )

 وهف ربداوا همالظب لقا
 حضلا) دادضالا نه

 هءوضدتما ( سفن اذا

 ءامسلااذاو) فك الاىف

 نم تعز 0

 اذاو ) تيوطو امك اما

 ؟تدقو! ( ثرغس ميحجلا

 ةنحلا اذاو ) نيرفاكلل

 نيقثملل تبرق ( تفلذأ
 0 لع ( نع كب

 لوشي ( مق !الف )رش وا ريخ نم تمدقام ( ترضح |ام ) كلذدنع ةرحاذ وا ةرب سفن

 يا
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 | ناهالاطشكيك تليزاوت علق © تط ثكءامسلا اذاورءاطتلاةدشلو فلا ةرثكلوا

 ْ 0 ترم ميحجلا اذاو ِِ ريثك فقاكلاو ىاقلاٍباقتعاو تطشق ئرقو ةحذلانع

 ْ ةنلا اذاو 9 ديدشتلاب سيورو صفحو صاع نباو عفان أرقو اديدش اداشا تدقوا

 ||| مصاخاو اذا باوج « ترضحا ام سفن تلع 9 نينمؤلا نم تبرق * تفازا
 | ايندلاءانف لبق ةعاسلا مايق ىدابم ىف اهنم' تس ةلصخ ةرشع انثن اهقاوسف روك ذملاو
 سفنو مهلامعا ىلع سوفنلا ةازاجملاو اهل لماش عستم نامز دارملانال هدعإ تسو

 بكاوكلاب * سنخلاب مقا الف © ةدارج نه ريخ ةرمت مهلوقك مومعلا ىنعمىف
 كلذلو تارايسلا بك اوكلان نيرينلا ىوسام ىهو رخات اذا سنخ نه مجاورلا

 نال 1 شل جت ى ىلا تاراسلاىا «نسنكلا راويلا## هلو اهفضَو
 © سعسع اذا ليللاو © رجلا ناصغا نم ذذملا هتبب وهو هسانك لخد اذا شحولا
 جيصلا وه ريدا اذا عسعس و ليللا سءسع لاش دادضالان م وهو رداوا همالظ لقا

 ميسنو حور لابقا دنع هتريغ ءاضا اذا ىا ©« سفنت اذا

 علب اك تعلق ليقو تيوطو تعزن ىا © تطشك ءاعسلا اذاو ف بابسعلا رسشنت
 ءادعال تدق وا  ترع ميعشلا اذاو 9 اهيف نمع تابزاو تفشك ليقو فقسلا
 # ترضحا ام سفن تلع # هتناءاياوال تبرق ىا © تفازا ةنطااذاو  ىلاعت هللا
 سعنلا اذا هلوقل باوج اذهو رشوا ريخنم ترضحا ام سفن لك ملعت كلذدنع ىنعي
 كلذ مدقتدقو مسقا ىندملاو ةدئازال © مسقا الف #9 لجوزع هلوق * انه ىلا تروك

 رهظتفليالابودبت موجنلا ني # سنكلاراوجلا سنحلاب 9 ةءايقلامويب مسقاال هلوقىف
 ليقو بلاط ىنا نب ىلع نع ىور ىنعملا اذه وحنو سعشلارون تحن راهنلاب سنختو
 ىا اهيراجت ىف سنخت دراطعو ةرهزلاو خيرملاو ىرتشملاو لحز ةمخلا مولا ىه
 رخاتت ىا سنخن اهنا ليقو اهنافتخا تقو رتستىا سنكتو كلفلاىف اهءارو عجرت
 | نبا نع ةياور ىهو ءاظلاىه ىلقو راهنلاب ىرتال اهنا ءانعم سنكلاو اهعلاطم نع

 وهو اهسانك ىلا ىوأت ناوه سونكلاو ءارو ىلا عوجرلا سونا لصاو سابع
 ليقو همالظب لبقا ىا # سعسع اذا لبللاو * شحولاه لا ئوأي ىذلا عضوملا

 | ىا # ىنفنت اذا عصلاو © لبللا فرط ىف نوكي كلذو مالظلاةقر ةسعسملاو ربدا

 ( لقا )

 نسنكي رجلا ىلا ليللاب نيرحيو (سنكلا راوجلا) لبالاب نرهظيو راهللاب نسنخي ىتلا موجتلا ىهو ( سنخلاب ) مسقا
 مجنالا هذه ىهو نهنكاما ىلا نهعوجر نهطوقسو نوّبوسيغ نهسونكو نيقيو نهنكاما ىلا نعجرب مث راهنلاب
 لقا اذا ) سفن اذا عيصلاو) بهذوربدااذا ( سعسعاذا لبالاو ) دراطعو ىرتشمو يل ص و لحز وةرهز ةسّجا



 هللانع هلاقدناف مالسلا هيلع ليربج ىنعي # ميرك لوسرلوقل © نآ 0
 هللادنع © نيكمشرعلاىذ دنع 9 ىوقلاديد ثىلاعت هلوقك## ةوق ىذ 9 ىلاعت

 اع هلاصتا لمت متو ىحولا ىلع © نيما مث © هتكب المىف < عاطم 9 ةناكم ” 1

 مكحاصامو 9 تافصلارث اسىلع اهااليصفتو ةنامالل اميظعت مث 3 "ىرقو هدعل ابو هلبق

 ةالصلا امهيلعد# ىلع ليربج للضف ىلع.كلذب لدتساو ةرفكلاةثيت م نونجن

 ىىلاعت هللا ىلص ىنلا نع نونحلا قى ىلع رصتقاو ليربح لئاضف دعثيح مالسلاو

 لوسر ىاو دقلو « ءآر دقلو » امه ةنزاوملاو امهلضف دادعتال ةنج هب ما اب ينك أ

 ىلعالا سمشلا علطع © نيبملا قفالاب 9 مالسلا هيلع لي ربج هللا

 اهسنو اور عيصلالابقاىف نا اهدحا نالوق هسفت ىفو رفسا ليقو هلوا ادبو لبقا ا
 دجو سفنت اذاف نوزحلا بوركملاب ليالاهبش هنا ىتاثلازاىلا ىلع اسفن كلذ لمخ
 ركذ الو ةفيطل ةراعتسا وهف سفنتلاب هنع ريعف نزملانم صلت هناكف ةحار ||

 لوسر لوقل © نآ رقلا ني © هنا 9 ىلاعت لاقف هيلع مسقللب هعبتا هب مسقملا ||
 لجورع هللانع هب لزن ليربجنا ىنعملاو مالسلاو ةالصلاهيلع ليربج ىنعي © رك |

 اهلمو دوسالا ءاملانم عبرالاطول موق ىرق ملتقا هنا هتوقنه ناكو *# ةوق ىذ
 ةاللصلا هيلع ىسيع ملكي سيلبا رصبا هناو الق مث ءامسلاىلا اهعفرف هحانج ىلع
 ليج ىصقا ىلا ءاقلا ةختن حازم هيضفنق ةسدقملا ضرالا باقع ضعب ىلع مالسلاو

 مث ضرالا ىلا ءامسلا نه طيب هناو نيءاح او*كافذ دومث هد حاسم هناو دئهلاب

 ءامجلاو ةلزاملاىف ىا «# نيكم شرعلا ىذ دنع © ف رطل نم عرسا ىف دعصي

 | اوف مهنا هل ةكئالملا ةعاط نمو ةككالملا هعيطت تاومسلاىف ىا © مث عاطم)
 ةنلاةنزخ تو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرا هلوقب جارعملا ةل تاومسلاباوبا

 « ىحاصامو 9 هنايدنا ىلا ىلاعت هللاىحو ىلع ىنعي 0 نيما © هلوش اهب اونا ا

 ناَوُح ندراضنا اذهو « نوع ةكما راقك يطا ماسو هيلع هللا ىلص ادم ىني
 نوني سدل ماسو هي هيلع هللاىلص ادمش ناو ليربح هنن لزت نأ رقلانا ىلع مسقا مسقلا || َ

 دنع نم الا وه سيل هلو-َشا» ناو نوني هنا اولاق مهلا كلذو ةكم لها ل وش م"

 ىنلاىأرىنعي # هءار دقلو © هسفن دنعنم نا رقلانوكو نونجلا هنع هللاؤف هسفن
 قالا ايف قلخ ىنلا هتروص ىلع مالسلاو ةالصلاهيلع ليريج ملسو هيلع هللا لص

 ىوغبلا ىور سمشلا علطت ثيح قرشملا ةيحان نم ىلعالا قفالاب ىنعي ل6 نيبملا
 :ةالصلا هيلع لب ريل م اسوهيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق سابع نبا نع ىباعثلادانساب

١ 

 ْ هللا ىلع ىرتفا رمشب هملعي اما مهلوق ىف هنئم دوصقملا ذا ف.يضوهو ماسو هيلع

 ( لوسرلوقل) نآ رقلاىا ( هنا ) مسقلاباوجو ازاجمهلاسفن كلذ لعج ميسنلاو حورلاهمزالي جصلالاقاناكاملو
 ىلع ةردق ( ةوق ىذ 0( 0 دنع (ميرك) هن هب لَو ىذلاوه هنال هيلا 0 فيضا امتاو مالسلاهيلع ليرربج ىأ ١

 هاح ىذ ( نيك ) هللا دنع (روكتلاةروس) (شرءلاىذ دع) أ آه 1- فعّصلالو هنع زج ال فكان

 لاح تناك الو ةلزنمو

 لاح بس> ىلع ةناكملا

 شرعا ىذ دنعلاق نيكملا

 هنزل طع لسع لبا
 ىا )م عاطم ) هتناكمو

 نه هعيطي تاومسلايىف

 شرعلا ىذ دعوا اهيف

 هتككالم هعبطب هللادنعوا

 نع نوردصي نوبرقملا

 هب ارىلا نوعجريو هما
 ىحولا ىلع ( نع

 ىنعي ( مكحاسم امو )

 ماسو هيلع هللاىبص ادم
 ّ رفكلا معزتاك (نونجن)

 باوح ىلع فاطع وهو

 0 (ءاردقلو) مسقلا

 مالسلا هيلع ليربج دمح

 هسه هللا مسقا ءاضتساو

 نا رقلاىنعي( هنا ) ءايشالا
 )ميرك لوسر لوقل 0

 ليريح هب لز هللا لوش

 هللا ىلع مير 0 ىلع

 مالسلا هيلع ادنم ىنب
 هئادعا ىلع ( ةوق ىذ) |

 ىذ دنع ) ليربج ىنعي
 هلةللادنع ( نيكم شرعلا

 ( عاطم ) ةلزئللاو ردقلا

 ( مث ) عاطم يريح ىنعب .

 دع كيب ( مكحا امو ) هئايبنا ىلا ةلاسرلا ىلع 2س هو اخواق ) ( نيم 1) ةكئالملا هعيطي ءامشلا 5

 سمشلا عاسطمب ( نيسملا قفالاب) لي ريح مالسلاهياع دمت ى َر 0 ردقلو )نولوشاكقدتخي (نوذحت) شب رق ريشعم اي



 نايكارع اكىحولاب لنا لزعلا وهو نذدلان 0 (نينضن) ىولا لعدم هو (ب 0 سمشلا علطمع

 . هلا ىحوا اممأش صقنيف مهن ع ىا ىلعو ورمعوباو ىكم نينظب ماع ام أش متكبالو ملع مك هلع لب ناولْلا ىف ةبغر

 ناطق )01 ) ّنآ رتلاامو +( وه. ---55+ .الطح امو ) ةمهنلا 0 ىهو ةنظا نم هيف ديزيوا

 هلوةكوهودبرط (ميجر

 ىا نيطايشلا ههتازئتاهو
 ةفرتسملا ضب لود وه سل

 أ م >وبو 6

 نأف) ةنهكلا نم مع مايلوا

 مهل لالضتسا ( نو.هذ

 ةدا_هلا كراتل لاّشن اك
 تان ىف اياهذوا افاستعا
 تاثميهذت نإا قيرطلا

 مهكر ىف هلام مهلاح
 ىلا هنع مهلودعو قحلا

 انعم جاحزلا لاقو لطابلا
 نوكل_ن قيرط ىاف

 نيافدينلالاقو مكلتنيب

 'ئثنم ناو انعزوبهذب

 نا رقلا ام (نيملاءلل ركَذ
 ءاش نأ 2( قلغلل ةلظعأالا

 نا رقلاىا ( مقتسينا )

 ىنعل (وه امو ) عفنرملا

 مادو هيلع هللا ىلد ارم

 ىحولا ىلع ( بفاا ىلع )
 لاَشو مه ( نياظب )

 داضلاب تارقنا ليخمإ

 نا رقلا ىنعي (وهامو)

 ) ميحر ناط.ش لوس )

 ىراا همسا نيعل درعم

 0( نويبعدي نإف)
 رافكلا ريشعماب هللا باذغ

 بودىغاا نه هريغو هللا ا ىلع 0 بيغلا ىلع و دامو » وهامو و

 داضلاب سعاع نباو ةزمحو مداعو عفان 0 ةمهتلاىهو ةنظلا نم مهنع 0 نينظب و

 اهبليامو ناسالا ةفاح لصا نم داضلاو غسيلبتلاو مياعتلاب لينال ىا لنعلا وهو نضلا نم
 اللا[ 0| لوحأَو ناسللا فرط نم ءاظلاو ءراشي وأ ناسألانيع نم سارضالا نم

 هنا مهلوق ىف ا شلل ةفراسلا ضد لوش « مجر ناطيش لوس وهامو ©

 نا رقلاولوسرلا ىماىف هنوكلسي اه مهل لالضتسا © نوبهذن , نباف 9 رعسو ةناهكل

 ملعي ناريكذت © نيملالل ركذ الا وه نا # بهذت نبا ةذاجلا كرات كلوتك
 مهنال نيلاعلانم هلادباو باوصلا ةمزالمو قحلاىرحتب © ميقتسينا مكتم ءاشنإ 9

 ىو نا لاق ءامسلاىف اهف نوكُت ىتلا كترود ىف كارا نا بحا ىنا مالسلاو

 ىبأ لاق كلذ ىنمسبال لاق مطنالاب لاق كل ليا نا ءاشت نباف لاق ىلب لاق كلذ ىلع

 جرخ هدعاوذ ىنءسينا لاق ءارح لاق كلذ ىندسبال لاق تاف رهيف لاق كلذ ىنهسياللاق

 تافرع لا.> نم ليقا دق لير وه اذاف تقولا كلذفف ملسو هي هيلع هللا ىلص 3

 ضرالاىف ءالحرو ءامسلا ىف 1 برغملاو قرسملانيبام المدق ةلكلكو ةشرعشح

 هئىكو هنروص ىلع ليربج لود هيلع ايشغم رخ ملسو هيلع هللاىلص ىنلا 0

 017 5 0 ارو لفارسا تداروا 0 يالا دلع ا لاقو هردضا ىلا

 نم انايحا لءاضتيل هاو هلهاك ىلعل شرءلاناو ةعباسلا ضزالا مو#ىف هالجرو

 00 ردا رد ردفلا نيش ىح ةءاقو هؤالع الع و. هلالح لح هللاةفاخت
 3 و هيلع هللا لسد اد ىنمي # وه امو © هتمظعالا كبر شرع لمحام

 نع ابئاغ ناكامم هيلع علطا امو ءامسلا ربخو ىجولا ىا « بغلاىبع © ١]

 'ئرقو ةمهنلا ةظملاو مهتم ءانعمو ءاظلاب ئرق © نينظب © ءاينالاو صصقلا نه
 الو هب كريو مكبل اع هبللالو بقل اماع ةعأب كلوش ل دامو داسلاب 37

 ةءارقو نهاكلاةرحا وهو اناولح دخلا ىح هدام“ نعاكلا مكي اك همتكي

 لاقل للا دارا واو ةمهتلا كلت هنع هللاىفف هومهنا امناو هولخي مل 0 ىلوا ءالغلا

 نا رقلاناىنعي * ميحر ناطيش لوب 9 نآرقلا ىنعي © وهامو © بؤلاب وه امو
 هناسل ىلع يقل اناطيش نا نولوش اوناك لقو شرق تلاق م ةناهكألو عشا سل

 ىدهلاوءافشلاه فو نآرقلانع نولدعت نبأف * نوبهذت نيأف 8 هنعكلذ لاىننف
 مكلتذيب دق ىتلا ةقيرطلاءذه نم نيبا نوكلست قيرط ىا هانعم ليقو نايسلاو
 نيعجحا قاغلل ةظعوم ىا # نيملاءلل ركذالا  نآ رقلاىفام ىنعي « وه نا »

 ةئيشمنا نيب مث هب عفتنيو هيلع مهو قملا عبتي ىا # مقتسينا مكم ءاش نا و9

 (دعلا ) » هب نونمؤت الف نآ رقلانعنوليمت نياف لاقونويذكت نبانم نوبهذتن أف لاّقو هيهنو هيعاو



 هب ظع ويم هناكف 1 ذلا, نوعفتنملا مه مالسالا ىف لوخدلاب ةماقتسالا اًؤاش نيذلاناىنعي ةماقتسسالا ءاشنل ركذ

 نيعمحا قلخلا كلام ( نيملاعلا بر هللا هاشي ناالا ) ةماقتسالا ( نؤاشتامو ) اعيح نيظوعوم اوناكناو مهريغ'

 تقشنا (ترطضا ءامسلااذا) ( محرلا نح رلا هللامسب ) © ةيآ ةرمدع عست ىهو ةيكم راطفنالا ةروس 9#
 اهضعب حق ( تر رامعاا اذاو) ( راافنالا ةروس) تطقان 4 م17 ا( نركلا ف "اوكلااذاو)

 رولا تاواطو صعب ىلا تفقوالا © للاءاشي ناالا» اهءاشب نم اي ةماقتسالا © نواشت امو## ربك ذتلابنومفتتلا |

 ا داو دحاو ارح ا «© نيملاعلا بر مكساقتساب مكيلع قلاو لضفلا هلف مكتئيشم هللاءاشي نا

 'ّ جرخا و تحب ) ترثعب ,ىضفل نإ نم هللاهذاعا ريوكلا ةروس 0 مالسلاو ةالصلاهلع لاو * هلك ق اذا
 تلع) اذاباوح واهات وم 3

 ام(تمدقام) ةرجافو « ةرشع عسل ماو ةيكم راطشالا ةروس © 0 طر ابار هك اطول

 (ترخ ا و)ةعاطلا نم تلع
_ 0200 1 ١ 

 | اموا لمعت ملو تثايد )| نق ن تكايات # تتناك اوكلااذاو # تقعنا # ترطشاءامسلااذا وف
 امو تاقدصلا نم تمدق .روقلااذاو و ادحاو ارحب لكلا راصف ضعب ىلا اهضعب ف ترو راحلااذاو و

 ةراثالا ءارو ثعب نم بكرم اهنا ىلبقو اهاثوم جرخاو اهبارت بلق « تزعم |

 اذاباوج وهو ع.دضتلا ريخأتلاب دار نا زويو ةكرتوا ةئيسن« * ترخاو ف

 هريسغو دسيحوتلا نم
 ةماقتسالا نم(نؤاثتامو)

 (هقاءاشي ناالا)ديحوتااو

 ( نيملاملابر ) كلذ مكل
 بد حور ىذ لكبر

 ضضرالا هجو ىل-ء

 ضرالاو ءامسلا لها نم

 ركذيىلاةدوسلا نمووف
 اهلكىعو رالطشنالا اهبف
 ” ةريع عسل اهتايا ةكم

 اهفورحوةلكنونامئ اهتالكو

 « ةعبسو ةثام
 ( ميحرلا نمحرلا هلا مسب )

 ىاع نبا نع ءدانسابو
 ءاعحاااذا ) ىلاعت هلوق ىف

 لوزبت فشلا ( ترطفنا

 ةكئالملاو فيكالب برلا
 اذاو ) ءيمانم ءاشن امو

 0 اهذع ضعب ىف اهضعب تحنت ( ترج راحا اذاو ) ضرالاهجو ىلع تطقاست (تزثتلا كاوكلا '

 سفن تلع ) تاومالانه اهفام جرخاو تلح ( تزثدب رويةلااذاو) ادحاو اري تراصف اهذعءىف اهحلامو

 1 لاّسو ةئيس ةئسوا ةحطلاص ةنسنم تركأاام 4 ترفعاو )ارك يح نم (تضوالا نع سمن لك ||

 يهملعا © نيلاعلا ب رهللاءاشين الا نؤاشتامو 8 ىلامتلاقف هتيشب قوق 3

 هللا ةّيشع الا كلذ ىلع نورد ال مهناو هيلا ةماقتسسالل قف وتلاىف ةئيشملانا هللا

 هنالذخ الا ارشالو ىلاعت هللا وسب الا اري لمعبال ادحا نا مالعأ هيفو هقيفوتو

 هباتك رارساو هدارمب ملعا ىلاعت هللاو هتثيشهو

 3 1 هبا ةرشعو عجن ىو كَم راطغنالاةروس ريسفت ©

 7 افرح نورشعو ةعيسو ةئاعالثو

 مد ميحرلا|نمحرلا هللا مسإ هجوم

 # ترثتلا بككاوكلا اذاو # تقشنا ىا # ترانا ءامسلا اذا # لجو نع'هلوق
 عللاب بذعلا طلتخاو ضعب ىف اهضعإ رْغ ىا ©« تر راحتلا اذاو #8 تطقاق ئا

 تثمن ىا # تّثمب روقلا اذاو # تضاف تر ىنعم لقو ادحاو ارحب تراصف

 ىي ©« ترخااو تفدقام سفن تلع 9 ءايحا ىتوملان اهيف نم ثعإو باتل
 ةئسوا ةئنسح نه اهدعب ترخاو ْئدوا دانيال تمدقام مولا كلذ تلع

 هلوق © ة.ءاقلامون لاو>ا هذهو تاوكزلا نم ترخاو تاقدصلان ٠ تمدقام لبقو
 11”2ذذاااااتتذذآذآذآ]آذ]ذآ]ذ]ذ]ذ]ذ] ]ز]ز]|]|]|ك|]|]|]|]| | || 000|0 | ]| ] ]| | | | 1



 اع ىا (كقاخىذلا ميركلاكبرب كرغام ) تعبلا ىركتمل باطحلا لبق ( ناسنالا اهبااب ) ثاريملا نم ترْحأ
 نيح مالسلاهيلع هنعو ليدعتلاو ةيوستلاوقاخلا,كيلعمعنا ثيح كب رمركعم كيلع بجوام تميض ىتح كعدخ
 هناطيش ءرغ نسطانعو هقح ءىغ 4474# ]- هنع هللاىضر ؟نونالنلا ءزلا) رمعنعو هلهج هىغ اهالت

 هنايصع ىلع كارو كعدخ ؛ىش ىا © ميركلاكبرب كلرغ ام ناسنالااهيا يف | تبموخوا ليضقلانعو
 ملاظلالامها ىضتقي ال مركلا ضحم ناف رارتغالانع عنملاف ةغلابملل ميركلارك ذو 1 ا 3
 ماقتنالاو رهقلاةفص هيلا مضنا اذا فيكف ىصاعلاو عيطملاو ىداعملاو ىلاوملاةيوستو ذاعمنب ىح نعو 6
 اد 001 07 ك1 رق تئعام لقا 4 لوط هنا ناطيشلاءرغي هاج راعشالاو || راج كدي فزع لوقا
 00000 10 للا ىدتت همرك ةزك نا ىلع ةلالدلاو ةبوقسلاب لجابالو || لس (كاوسف مانو
 ةررقم ةيناث ةفص © كلدمف كاوف كقلخ ىذلا ف همركب ارارتغا هنايصع ىف || 0 قلخلا ىوتسم
 ةيوستلاو ايناث هيلع ردقالوا كلذىلع ردقنم ناىلع ةهبنم مركلل ةنيبم ةوبرلل ا
 0000000 01ج ليشااو اهات ةنس ةاوم ةمياس ءاعالا لج || 0'اقل بسام الدم
 0000 0171 كلم نود ركلاأرتو ىوقلا نم اهستست امب ةلدمموا ءاضعالا | كسب( 5----
 0000 0 1 1 قل لع كفرصفوا تادنعأ ىج شمس كناضعا شن | 5 كوطابندلا ىلا
 اهءاش ةروصىا ىف ككر ىا # كيكر ءاشام ةروصىاىف # تاناوملارئاس ةقلخ 0 5 0

 كل لوسو كعدخ ام ىا © ميركلا كبرب كرغام ناسنالا اهيااي 9 لجو نع ا
 هءاقع نم كنما اذام ىنغملاو كيلع بجوا ام تعيضو تعدصام تعنص ىتح لطاللا اًعاَق ىثمت قلخلا لد

 ةدلك لبقو ةدإك نب ديسا همساو قيرسشلا ىباىف لو ةريغملا نب ديلولا ىف تلزن لق قوكفيفختلابو مالا ال
 هذه هللا لزناو هللا هقاعب ملف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب رض ارفاكناكو فاخنإا قمع ىا ودعم خو

 هلهحو هق# هرغ لبق كىغ ىذلاام لوَش صاعو لا لكف هنا < الالف هب الا

 ةرم لواىفةب وقعلاب هلحاعي مل ثيح هنع هللا وفع هىغ ليقو هلزاطيشلا ليوست ليقو

 ةدملا كلطسب لب هتبوقعب كلجاعي مل كل همركب وهن كنع زواجملا ىا ميركلا كبرب

 نمعتا كئادسعا نسب
 ةدكف تلدنتعا ىتح

 3ق) افا ةعللل لد
 ةمايقلاموب هب لجو نع هللاولذيس الا دحا نم مكتمام دوعسم نبا لاق ةبوتلا ءاحرل || ( ككَر اداب هووتشبعا
 قلشرلات جا اذام مدا نبااي 2 تامع اذام 0 نبا اي ىب كرغام مدا ناايلوقيف ككرئادك ودعي مال

 كيرب كرغام مدا ناي كللوةيف ةمايقلاموي ههاكءافاوأ ضايع نب ليضفلل ليقو (] تءعيماتذتقاةروصىاف
 ذاعم نب ىحي لاقو ةاخرملا كروتس ىنرغ لوقا لاق لوقت تنك اذام ميركلا || ىف ةفاتلا ةروصلا نم
 قارولاركبوبالاقو انا و افلاسىب كرب ىنمغلؤقاىب كيغاملاقو هيدي نيب ىتماقاول لوطلاو عبقلاو نسمحلا
 امنا ةراشالا لها ضعب لاقو ميركلا مرك ىرغ تاقل ميركلا كبرب كرغام ىللاقول أإ .ذه فامعب مو رصقلاو

 ىرغلومب ىتح ةباحالاىف هتجحح هنقل هناك هتافصو هنامسا رئاسز ود ميركلاكبرب لاق | اهاقام فطع ام ةلجلا

 | * كاوف # دوجولا ىلا مدعلا نم كدجوا ىا ©« كقلخ ىذلا # ميركلاءرك | رالاو كلدمل نايب اهنال
 ةيسانمف كقلخ لدع ىا 6# كلدمف ف رصبتو عمست ءاضعالا ملاس ايوس كلعج ىا | ىنمىلع كسكرب قلعتي

 نسح الدتعم امئاق كلعح هاعم ليقو ضعن نه لوطا أهضعن لمح ملف ءاضعالا
 امو ةعاطنم 20 ىا

 هيش ىا ىف ىا ىل © ككر ءاثام ةدوص ىاىف  ةيئتلا ةم.هبلاك كلمحم ملو ةروصلا
 اهيا اي )تعيضىا ترخا
 1 ىذلا) زواجتلا ( مركلا ) كبرب ترفكنيح (كبربكغ ام ) ديسانبةرلكر فاكلا ىنعب ( ناسنالا

 (ككر ءاشام ةرودىاىف ) ةماقلا لدتعم كلج (كلد.ف ) كما نطبوف ( كاوسف ) ةفطن نم ةمسن ( كقلخ



 ظ ها
 هللانع ةلفغلانع عدر ( الك) روصلا ضعيف الصاح كيكَر ىا فوذحن وا اهف كنكمو وصلا شا كعشو
 ( نيظفاحل 0 ناو ) اباقعالو اباوثنوقدصتالف مالسالانيدواءازطاوهو الصا ( نددلاب نويذكتلب ) ىلاعت

 اوزواجتل كلامعا مكيلع نويتكي نوبتاكلاو ءازجلابن وب ذكت مكناىنعي(نيبناك امارك) ةكتئالملانممكلاوقاو مكلامعا ١
 1 ءانألاب ةبتكلا مظعتىفو (راطفنالاةروس) مكلامعانم ىش مهيلع 57 ةرظ»> ىنخنال (نولءفتام نولتمل) اهب.

 ادا رمال طفت ىلع : 1 ١
 ِ؟ : 7 ) : 0 ةللا فطعي مل ااو كلدع ةلص فراغلاو اهماوح ككرو ةيطرش ليقو.ةدر مع امو َ

 لئالج نم هللادنع «او | هلوقو ىلاعت هللاءركب رارتغالانع عدد © الك #9 كلدمل نايب اهنال اهلبق ام ىلع َ

 ليوموراذطناهيقو رومألا ١ ىو مهرارتغاىف ىلصالا بسلا وه ام نايس ىلا بارضا « نبدلاب نويذكت لب 9 |

 نسا تلملو 00 04 نولعفت ام نول نييتاك امارك نيظفاحل مكبلع ناو ٍُظ مالسالاوا ءازيلا نيدلاب | 3

 01 نلكأ هنا ليصفلا نعف ) مهنوكب ةتكلا مظعتو لاهالاو عاستلانم نوءقوي امل درو هب نوبذكي امل قيقحت |

 3 0 امل نايب © ميعج ىنل راجملاناو مين ىنل راربالانا وف ءآزيملا مظعتل هللادنع امارك ١
 0 َء عذب ع 3 - ٠

 راد لان نان ىلعتيا ١ يك نعاني هزم ىهامو نيدلاموي رول اهرح نواب 4 اهنولصي ل لجلال نو
1 

 وأ نيئمؤاانا ( معن ىف : : : ش َ ٍْ
 : ْ 1 ََ 0 فلا. 0 اهمومس نودححم اوناك اذا كلذ لبق اهنع نوءغل امو هاتعن ليقو اهيف مهدولخل

 1 0 لكرضحا مح رلاىف ترقتسا اذا ةفلعالانا ثيداىف ءاحو معوا لاخ وا ماوا بانه أ : 1 ا 1 ًّ هد 5 ا 1 رايك ناو( 2 نيدلامونام كاردا امو # روبقلاىف |! 0352 - نلاو 3 مي
 ءازحلا موي ني واخر || دوم كيكر ءاشناءانسءلقو كككر ءاشام ةروس اف ارك ل ل ةروصقش ءاش ادا 5 هايلاند و ةدض محا . 0 5 د ا 8 0 0

 رو صلان م ككر ءاشام ةروص ىاىف ليقو ناودحوا ةباد ةروصىؤف ءاشناو نانا

 6 : ةلالد هذهفقو ةثونالاو ةروك ذلاو منقلاو نسحلاو رهقلاو لوطلا بسحب ةفلتحا
 ا 0 - كلذ لد تافصلاو تائيهلا تفاتخا امل هنا كلذو رداقلا راتلا عناصلا ةردق ىلع
 1 1 0 0 0 ] لخو نع هلوق * ىلاعت هللاوه راتخلا ربدملا ناو ةعنصلا عاستاو ةردقلالاك ىلع
 0 86 نيظفالل مكباع ناو ف* ءازإطاو باسملا موب ىا  نيدلاب نوبذكت لب الك 9

 ) نيضاشب امنع مهامو )

 0 كاقف هما هللاىلعىا © امارك #9 مكلامعا مكيلع نوظفحي ةكتالملانم ءابقر ىنعي كارداامو ) لاقف ةمايقل 1 4 /
 نيدلا موب ام 2 1 1 5 ك 2 '

 هلوق * رسشوا ريخ نم ىنعي © نولعفتام نولي #9 مكلامعاو مكلاوقا نويتكي ىا. |
 مهيلعمللا ضرتفاام ءاداب مهمئاعاىف اوةدصو اورب نيذلا ندي © رارالانا # لجو نع
 ىور * مح ىنل راهمنلاناو وف ةنلا يعل ىنعي 5 ميعن ىف ف هيصاعم بانتجاو
 ْ ضرعاهللاةف هللادنع انلام ىرعش تيل ىنزالامزاح ىنال لاق كلاادبع نب ناعاس نإ
 ىف كروص ءاشناو ايت لأ دنع لاو هللا باتكىف كلذ دجاا نبا لاق هقلاذنع كلام ملعت كناذ هللا باتكىلع كلمع
 ريزانخلاو ةدرقلاةدوص أ برق لاق هللا ةمحر نيأف ناهلس لاق ميج ىفل راجفلا ناو ميعن ىنا راربالا نا هلوق ا

 ةروصف كبش ءاذغ نأ

 1 0 ١ اهنع مهامو # ءازجلا موب هلال ةمايقلاموب ىني © نيدلاموي انولصي 9 نينسحملا نم | اقدح ( ) كلذ هانا .٠ ةءيب ثا 1 7 .٠ 3 ا

 هللا لص ىنلل باطخ وه ىلقو هلرجزلاهجو ىلع وهو رفاكلاوه كلذب بطاخلا لق | باسملاب ( نبدلاب )شي رق ك نبدلاموزاندلا رداامو رف ىلامت اقف مويا كلذ ناش مع من رانلانغىا © نيا ١ 0 ندلاموبامكارداامو © ىلاعتلاقف مويلاكلذ ناشمظع مث رانلا نعىا ا
 مكيلع ناو ) ءاضقلاو د :

 مكلامحانورتكي (نيبتاك) نولسم هللا ىلع ماركمه ( امارك ) مكلامانوظفحيو مكت وظفحي ةكئالملانم ( نيظفاحل
 هباحصاو ركبأيا مهنامياىف نيقداصلا ( راربالانا ) هلكك لذ نو.تكيو رمثلاو ريخلان نولوقتامو (نولعفت ام نول )
 موي ) اهنولخدي (اهنولصي) رانىف (محىنا) هباحاو ةراكرافكلا ( راجتلاناو ) اهم.ءنمئاد ةنجيف ( مين ىفا )

 اهيف اواخداذا (نيماغب )رانلان ع ( اهنع) رافكلا ىنعي . ( مهامو ) قئالخلانيب هيف ءاضقلاو باسحلا موب ( نيدلا
 باسحلامويام (نيدلا موبام) دمشاي ( كاردا امو )



 عيطتستالى ا ( ايش سفنل سفن كلمتال موي ) ةلوطب هنيو ليوهتلاو دك أنل رركف ( نبدلا موبام كارداام مث
 نمو نيدلاموي ن٠ لدبوا وه ىا ىرصب و 5 خفرلاب مون :نذالاب ةعافشلا كلت امناو هحوب اهلاعفنالو اهنع اعفد

 '( ل ذك وب سآلاو ) هلع لدي 47٠١ رح ندلانالّنونادب راعخاب ؟نوئالثلاءزحلا) وا ركذا راهكض ف تصن

 ةيارد هكردبالث حم هسا" هتك ىا مويلانأشل مختتو ني © ندلاموب ام كاردا اممن | هريغ نود هللالا ىماالىا

 ةماختاو لوقا ةدشل ريره © هلل ذئموب سمالاو أش نسفنل سفن كلمتال موي # راد || فاتخم نيففطملاةروس 9
 فوذحل ربخلاوا نيدل؛موي نم لدإلا ىلع موب نايرصبلاو ريثكنبا عفرو الاحا مما 8 نوبالثو تسىهواييذ

 دعب هللا يتكت رطفنا ءاعسلا اذا روس ارق نء ملسو هيلعىلامتهللاىلص ىنلانع © | «ميحرلا ن>ر لانا مس )
 ةثلح َرِبق' لك ددموو ةنسخ ءامسلانم ةرطق لك | ا

 #« نوثالثو تس اهباو اهففاتخم نيففطملا ةروس »

 س0 : اي 73 | هللا 0س

 ريقحى ا فيقط سخي امزال نزولاو لكلا ف سلا فيفطتلا * نيففطملل ليو #
 سمخم سمح ثيدحلاىفو ءو:حافتازتق اليك سانلا ثيخا اوناك ةئيدملالهانا ىور

 | اشفالا هللالزنا ام ريخإ اومكحامو ىهودع مهيلع هللاطلسالا موق دهعلا ضقت | ٠

 | اوعثم اللا لكلا اوفقطالو تولملا مهذ ا_ثفالا ةشحافلا مهيف ترهظطظامو رقفلامهيف |

 ©نيدلامويامكاردا ام من9 هلاوح'كفرعن ملول هب كملعا *ىش ىاىنعملاو ملسو هيلع |

 أ كمالعا 6 يع فل ىلغ كلمال موب ل أش مضتو مويلا كلذ ميقا ريركتلا

 هربيخ ادتم ( ليو)

 نيذلا © نيففطملل )

 ْ سانلا قوقح نوسخمإ

 نزولاو لكلا ىف

 26 رع 5 ) كارداام من )

 باسحلاموبام ) نيدلاموب

 مث هل ا هيظعت كيذي هج
 (كلمتالموب ) لاقف هل نبب
 ةنؤم (نغ ) ردقال

 | - 1 ( يخل راك نفل )

 | هللا كلي مل هنا ىندي © هلل ذثموي سمالاو رف ةعفنملا نم أيش ةرفاك سفنل ةرفاك سفن | 0 0
 0 ند

 ملعا هللاو ايندلاىف ميكلماك ايش ادحا كلذفف ْ

 | #« ةيندم نيففطملا ةروس ريسفت ©

 | ىلا اوهرجا نيذلانا هلوقن٠ ىهو ةيكم تايآ نامت اهيف ليقو لوقىف ةكمو لوقىف

 | نيلوالا ريطاسأ لاق انتانأ هيلع ىلتت اذا ىلا_ق هلوق ىهو ةبكم ةا ايف ليقو اهرخآ |

 | عستو ةئامو ةيآ نوتالثو ثس ىو ةرجفلا نم ةنءدملاو ةكم نيب تلزن اهنا لقو

 افرح نونالثو ةثامعبسو ةلك نوتسو |

 هلليو لاقي ءالبلا عوقو دنع ركذت ةلك ىهو عبث ىا © ليو و لجو نع هلوق
 لاكملان وصقني نيذلا ىنعي  نيففطملل 9 متيجىف داو مسا ليو ليقو هياع ليوو
 فيفلعلا ريبسلا ىثلا الا نزولا و ليكلاىف قرسي ففطملا داكي ال هنال نازيملاو

 اليك سانلا ثبخا نم اوناك ةنيدملا ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر مدق امل سابعنبا لاق
 | هللاىلصهللالوسر مدق امل ليقو لكلا او:سحاف نيففطملل ليو لجو زع هللالزئاف

 | لاتكبو اهدحاب لبكي ناعاص هعمو ةئيهج وبا ةللاَش لجر اهبو ةئيدملا ملسو هيلع

 ءاضقلاومكمحلا (يمالاو)

 ذئموب هكلعال هللادس

 دحا هعزان الو هريغ

 ركذب ىلاةروسلا نموو»
 كم نيب نيففطملا اهف

 لوسرىلعءتلزت ةسدملاو

 هنرجاهمىف مث”وهيلع هللا
 ةنيدملاب تقتساؤ ةئيدملا ىلا

 اهتالكو نونالثو تساهتايآ

 نوال'و ةئامعيساهفورحو

 © انرح
 |0100 7 (قققلل)" تاذملا هدغ ( ليو ) لاذ هلوقىف سابعن !نع هداتسابو « ميخرلا نح رلا هللا مس )

 هللا ىلص ىنلا ىلع تلزنف مهلا مالسلاهيلع دمحم ءىجلبق نزولاو لكلاب نسم | وناك ةنيدملالهامهو نزولا لكلاب

 مهنيب مث نزولاو لكلاب نيئسملانيففطملل باذعلا ةدش ليو ةرو_لاهذه ةئدملاىلاةرجحفلاب ءريسمىف مل”وهيلع



 ناكاملو ةماث ةيفاو مهتوقح ن ودخل نانا لكلاب اوذخا اذاىا (نوفوتسي ساسنلا ىلع اولاتكا اذانيذلا) 1

 قلعتي نا زوو كلذ ىلع ةلالدال نم ناكمىلع لدبا مهيلع هيف لما مهرضإ الاتك اننا مهلاتكا ْ

 ىلءونم ءارفلا لاقو ةصاخ سانلا ىلع نوفوتسي ىا صاصتخالا ةدافال لعفلا ىلع لوعفملامدّشبو نوفوتسيب ىلع

 هن اكف كنم تلتك ١لاق اذاو كللعام تذخا لاق هن اكف كيلعتلتك 1لاق اذاف هيلع قح هنالعضوملا اذهىف نابقتعي

 اولاتك ااذا نيذلا  راعقلا مهنع سبحالا ةاكزلا اوعنم الو نينسلاب اوذخآو تابتلا |
 لدبااماو ةيفاو اهنوذخأي مهقوقح سانلا نم اولاتكااذاىا © نوفوتسي سانلا ىلع |
 مهياع هيف لما لايتك اوا سانلاىلع مهل امل مهلابتك ١ نا ىلع ةلالدلل نع ىلع |

 « نورس ف مهل اونزو وا سال اولاكاذا ىا # مهونزو وا مهولاك اذاو

 كل تدنج ىنءع * القاسعو 1-1 كتينح دقلو * هلوةك لعفلالّصو اوراخلا ا

 اذك' ام للمفتلا لمح نام لو اةماقف هلا فاما ميفا و ت1 مهليكم اولاكوا |[

 ذخالاىف مهلاح ىالتخا ناب دوصقملاذا هلبقام ةلباقم نع مالكلاجرخم هناذ لصتملل |
 ىلا طخ وه م واؤلادعب فلالاتايثا ىعدتسيو اهمدعو ةرشاملاىفال عفدلاو |

 لاثما ىلع رساجتي ل كلذ نظن ناف © نوثوعبم مهنا كئلوا نظيال ا » ءرئاظنفف |
 مظعا همظع 7 ميظع مويل ٍِظ مهلاح نم وو راكذا هيفو هلقش نع فيكف حابقلا.ذه

 ىلعو نءو سانلا نم اولاتك 1 اذا مهنا ىنعي © نوفوتسإب سانلاىلع اولاتكا اذا |
 مهسفنال مهيلع اوفوتسا ايش اورتشا ىا سانلا نم اولاتك١ اذا ءانعم ليقو نابقاعتي

 مها اونزو وا مهلاولاكاذاو ىنعي 0 مهونزو وا مهولاك اذاو 8# نزولاو نيكلا

 اذهو نزولاو ليكلا نوصقني ىا' # نورمسخم © كلت وصنو كتتوصن لاقباك سانلل
 لياقلا ديعولا لوانسو ا صقان هريغ ىلا مفدي و ادار ةسفنل ذدخاب نم قك ديعولا ا

 نمو هتبوت تلق اهلها ىلا قوقحلا درو هنم بات ناف هنم بتي ملاذا نكل ريثكلاو [|
 نوجاتحمقلحلاةماع نال كلذو رئابكلا نه ةريكى لع ارصم ناكهيلع رصاو كلذلعف ||
 هللامظع ببسلا اذهلف عرزلاو نزولاو ليكلارما ىلع ةينبم ىهو تالءاسعملا ىلا |[!

 لكلا ىوا هللاقتا هل لوقيف عئابلاب رع رمع نبا ناك عفان لاق نزولاو ليكلاما
 نبااي فوا ةداتق لاقو قرعلا مهم ىتح ةمايقلاموب نوفقوي نيففطملاناف نزولاو |
 َناريملا سخن ليضفلا لاقو كل لدعي نا بحت اك لدعاو كلفوي نا بحتاك مدا |

 نولضنيذلا ىا 4 كنئوأ  نقيتسيو ملعبالا ىا 4 نظيالأ ل ةءايقلاوي داوس |
 ةمايقلا موي ىنعي © ميظع مويل نوثوعبم مهنا زل" نوففطملا مهوب لسعفلا افلا

 م ا يف نص . .بسصاا“##

 وا م-هلاولاك ىا سانلا

 رالا فذ مهل اونزو
 لس ملاتاو لعفلا لسواو

 مهونزوواليقاكاونزتاوا

 0 ليتحمو ءاققا

 نوذخأنأل اوناكنيففطملا

 لِاكملابالان زوي ولاكيام
 لاستكالاب ”تياكع
 ةقرسسلاو ءافيتسالا ند

 نولاتحم و نوعدب مهل

 اواكاوطعا اذاو ءلملا ىف

 ند مه اونزو وا

 نيعونلا ىف 2 سلا
 نوصقنس ( نورس )
 هر اونازملا رسل

 مهنا كئاوا نظب الأ )

 ( مظع مول نوثوعبم
 ل خدا ةمايقلامون ىنعي

 ال ىلع ما_.هفتسالا ةزره

 الا تسسلو اوت ةفانلا

 راكنا هيفو هينتلل هذه

 مهااح نم مظع نسجل و

 فيفطتلا ىلع ءارتجالا ىف

 مهلا نورطخم ال مهناك

 مهلا انئيمحم نونمحي الو

 نومم (نوفوتسي) مهسفن

 لكلا ف زوصقنب (نورسخم) مهريغل اوثزووا ( مهونزووا ) مهريغا اولاك ( مهولك اذاو ) ادج نزولاو لكلا
 تاداصلا نم كلذ ريغو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا ند نيفنطمال ذئموب باذعلاةدش ليولاشو ادح نؤ.سو نزولاو

 ديدش ( مظع مويل )نويحم ( نوثوعبم مهنا ) نزولاو ليكلاب نوففطملا ( كئلوا ) نقيتسيورمثلال | (نظيالا )



 ناورم نب كلللادبعنعو نزولاو لكلا ىف اوصقن ام نوثعس مها اونط واو ةرذلا رادقم ىلع نوسا# و نوتوعبم

 مجوتدق فئفطملا نا كلذ, دارا 5 578 2- نيففطملا ف هللالاقام ؟نوئالثلا» 7 00 ا

 ىدلا

 نيلسملا لا وماذخأتتناو

 بصنو نزوالو ليك الب

 نوتوءب (سانلاموشموي)

 هنارمعنإا نعو هبازحو

 غلب الف ةروسلا هذه أرق
 نم عنتماو احم ب انه

 ْ ( هلك) ا_هدعنام ةءارق

 امع مهعدرىأ هيشوعدر

 فيفطتلا نم هيلع اوناك

 باسط اوثعلانءةلفغلاو

 بحي امن هنا ىلع مههنو
 متهيلع مدنيو هنعباتنا
 ىلع راجتلا ديعو هعبتا
 انك 3نآ١) لاق ورحل

 مهلامعافئاخص ( راجفلا
 كاردا امو نيجي“ ىف 0(

 ( موق م باتك نيجسام

| 

 ظ

 | نيجح“ىف هنإب راجفلا باتك

 نم (ساسنلا موش موي)
 (يلاغلا يرا) روبقلا
 ىلع بد حورىذ لكبر

 لاحاؤمو نضرالاهجو

 ىتلامهباع ارق الف ءامسلا
 ل ملسوةيلع هللا ىلص

| 

 ىلااوعج رواوبان ةروسلا

 (ول2)نزولاو لكلاءافو |

 بنل 207 محو ان ا ا ا

 ديروط لا © وتس باك دار الق يا هربا ا

 رضخ ءارضخ ىلفسلا |

 مثتهجىف بج نيج وىطغم ممهِحف بج قلفلا ثيدحلاىف ءاحو سلا ناطلس رخآ |
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 كاز
 ة#ا

 | هديؤيو رورجملاو راجلا نه لدب ب بصن © سانلاموشيموب 9 هيف كا

 ظ

 ا باكا باسملاو تبان 2 ةلفغلاو فيفاعتلا نع ل متو

 | يلع 13 0 نون وعبم مهن :! كاوا 1 رمع نب نا عفان نع
 | 3266 ) اعوفرم ىورو هيثذا ىاصنا ىلا هحم رى مهدحا موس لاق نيملاءلابرل

 ظ قئالخلاس ؤرنم سمشلاوندن لوق ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر تعمسلاق دادقملا |

 1 ظ او يعاعنب ياس لاق نيلبموا ىذمزرتلاداز ليم رادقكهنم نوكت ىتح ةمايقلاموي |
 ظ ىلعسانلا نوكيف لاق نيعلا هب لحتكتام ليملاوا 200 لاملاىيام ردا

 | مهنمو هيتكر ىلا نوكينم مهنمو هيبعك ىلا نوكي نم مهنق قرعلاف مهلاءا ردق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر راشاو امالا قرعلا همجحلننم مهنمو هبوةح ىلا نوكينه
 | مالا سيل ىا هيبثتو عدر هنا لبق © الك 9 لجو زع هلوق 8 هيف ىلا هديب ملسو
 | ليقواته مالكلا مث اذهىمق هنع اوعدتريلف نازيملاو ليكلا س نم هيلع مهام ىلع

 | هيف تبتك ىذلا ىا © راجلا باتكنا ف اقح ىنمم ىلع ا لع ند ا
 رافكلاحاورا اهفو ىلفسلاةعباسلا ضرالا ىه رمعنبا لاق © نيع- ىنل و مهلامعا

 | نيج“ ماسو هيلع هللا ىلص هللا وسز لاق لاق ءاربلا نع ىلعثلا دانساب ىوغبلا ىورو

 |: اح ةطغ ني ريغ لاقو شرعلا تحن ةعباسلا ءامنسلا ىف نويلعو نيضرا عبس لقسا |

 | راها باتكنا لجو زع هللا لوق نع ربحا لاقف رابخالا مك ىلا صابع ناا |

 أ طبهي مث اهلقتنا ءامسلا ىنأتف ءامسلاىىلا اهب دعصي رجافلاحور نا لاق نيج ىفل |

 | نيج ىلا اهب ىهتني ىتح نيضرا عبس تحن لخدتف اهليقتنا ىباتق ضرالاىلا اهب |
 | دنج تحن عضويو متو شريف قر نيجح“ نم اهل جر سبملا دنح عضوه وهو |

 | ةعباسلا ضرالا تحن ةرخح ىه للقو ةمايقلا موي باسحب كالهلا اهتفرعب سلبا
 |0011 لف اهنخا رابصلا ناك لبحتو بلقق اهتم ءامسلا#

 هاتعمو نييسلا لما قش هنا لتقو لالضو راسخ ىنا نيم“ ىنل' هاثعم لقو جوشو

 تنا هلعآ تنك امم كلذ سياىا # نيجحسام كاردا امو 8 ديدش قدضو سبح ىقل |
 اذه سيل # موقرسم باتك © نيج ىمال اميظعت كلذ لاق امنا ليقو كموقالو

 (اريسفت) ىفام ( نيجم< ام ) دمحاي ( كارداامو نيجح<ىنا ) رافكلالامعا ( راجفلا باتك نا ) دمحعاي اقح
 نيج“ ىو قفسلاةعباسلا ضرالات < ءارضخ ةرذىف بيوتكم مدا ىتلامعا لوش (موقرمباتك)اهلاميظعت نيجعسلا



 هنال باتكلا هب بقل نجيسلا نم ليعف هيف ريخال هنا هآ رنم ملعي ملعد وا ةباتكلا
 مسا وهليقو شحو ناكم ىف نيضرالات ف هنا لبق اك حورطم هنال وا سيحلا ببس

 ذئموب ليو # فاضملا فذ موقىم باتك لحم وا نيجسلاب اتك ام ريدقتلاو ناكم
 ةحضوم وا ةصصخم ةفص © نيدلاموس نوبذكي نيذلا 8 كلذب وا قحاب « نيبذكملل
 رصقتسا ىتح ديلقتلا ف لاغ رظنلا نع زواجتم © دتم» لكالاه بذكي امو © ةماذوا
 هتلفشا ثرح ةجدخلا تاوهشلاىف كمهنم © ميلا 89 ةداعالاهئم لاهتساؤ هلعو للاَءردق

 © نيلوالا ريطاسا لاق انتايا هيلع ىلتت اذا ف اهادع امل راكت الا ىلع هتلمحو اهءراو امع
 لققعاا لئالد هعفنس ملاك لقلادهاوش هعفن الف قحلانع هضاىعاو هله> طرف ند

 هولاقال در 0 نوَسْك اوناكام مهب ولق ىلع نار لب و لوقلااذه نع عدر © داك

 نا ىنعملاو راقلا باتك نا هلوق ىف روكذملا باتكلل ناس وه امتاو نيجحالاريسفت |

 ىسشبال بوثلا ف ممرلاك مهيلع ةتبثم مهلامعا هيف بوتكم ىا موقرم راجفلا باتك ا

 ةمالعب ماع هناكر شن مهيلع 0 موقرص ليقو هيلع اوزاجنو هب اويساحم ىتح ىحميالو 1

 © نيبذكمللذئموي لبو 8 ريح ةغلب وهو موتخمىا موقرم لقو رفاك هناا فرعي !
 | اذهب بذك نمل ليو ةيالا ىنممو نيملاعلابرل ساثلاموقي موي هلوش لصتم هنا لبقو ||
 كلذيىف ىا نيبذكمال ذئموي ليو لاق مث ةواقشلاب موقص هانعم موقيص لبقو مويلا ||

 ىا © نيدلاءوب نوبذكي نيذلا  ةواقشلاب مهيلع موقرملا باتكلا كلذن موبلا |
 6# دّمم لك الا 9 ةءايقلا موب ىا 4 هب بذكيامو ف ءازجلاموب هلال ةمايقلامويب ا
 ىصاعملاو مثالا بكترملاوهو مثالاىف ةغاابموه 6 من ف ملا ج# نع زواج ىا ظ

 ظ

 لجو نع هلوق * نيلوالابيذاك ١ ىا © نيلوالاريطاسا لاق اننتايآ هيلع ىلتت اذا ©

 ئذنرتلا»هجرخلا قود اًرناكان مءولق ىلع نار لب هللالاق ىذلا نارلا وهو

 رمشلا ناويد وه عماج باتكنيجس تاق ءانمءاف موقرم باتكف مهباتكنا ليق هناكف موقمباتكب انيجم“رسسف 7
 ملعي ملع٠وا ةباتكلانيب روطسم موقيم باتكوهو سنالاو نحلانه ةرفكلاو نيطايشثلا لامجا هيف هللاننود |
 ىمسو ناويدلا كلذىف تيثه راجتلا لامعانم بتكامنا ىنمملاو اهتمالغ باثلا ٌمر نم. هيف ريخال هناءآرنم ||

 ضرالا تحت حورطم هلالوا هج ىف قييضتلاو سيحلا ببس هنال قريضالاو سبملا وهو نتسلانمالمف انيس ٠
 ماع مسا وهو هتبرذو «نيففطملا ةروس#» سيلا نكسم وهو <47 رفح ملظم شحو ناكمىف ةعباسلا ٠

 متاك فصو ن٠ لوقنم

 ببس دو-جول فرصنم
 بس ةيملعلا وهو دحاو

 جرت موي ( ذمون ليو )
 نيذلا نيب ذكملل) ب وكما

 ءازجلا(نبدلاءوسنوبذكي
 (ةدكلامو ( باسحلاو

 ( دعم لكلا )مولا كلذب
 بستكم(ميثأ) دعا زواجي
 (انمايا هيلع ىلتئاذا 0( مثالل

 ريطاسا لاق ) نا رقلاىا
 ثيداحا ىا ( نيداوالا

 جاجزلا لاقو نيم دقتملا

 اهدحاو لليطابا ريطاسا

 ةثودحا لثم ةروطسا

 عدر ( دلك ) ثرداحاو

 اذه نع مجالا دّتعملل

 اولاق امل فن (لب) لوقلا
 لب ىلع صفح فشو

 مولق ىلع نار ) ةفيقو
 اهاطغ (نوبسكي اوناك ا
 مهبواق ىلع باغ ىا مهيسك

 نوبسك اوناك اماهرمعىتحن
 نسحلانعو ىضاعملا نه

 رجاف ( ميلا ) مولظ موشغ قحلا نع (دتعم لكالا ) نيدلاموب (هيبذكيآهو) هيف ءاضقلاو باسحلا موب ( نيدلا موب ا

 لاق ) ىهنلاو نمالاب نآ رقلا ( انآ ) ةريغملا نيديلولا ىلع ( هيلع) أرقت ( ىتناذا ) ىورخلا ةريغملا نديلولا لثم |
 ىلع (مهيولق ىلع) هللا عبط لب (نار لب) دمشاي اقح ( الك ) مهبذك و مهرهدىف نيلوالاثيداحاهذه (نيلوالاريطاسا

 نولوش اوناكام (نوبسكي اوناكام) باقلانيروهو بلقلادوسيىتحبنذلا ىلع بن ذلا لابو نيدلام وب نيبذكملابولق



 . موصلا نامدا امهؤاودو ةلفغاا امامز ةوسقلاو نيرلا ناعاس ىنا نعو باقلاتوهنيرلا كاوغلا دعو باقلا دودسإ

 . باقلا ىلع نارلا بسكلا نع عدر 441 فضح ( هلك ) مادالا كرتيلف (نوثالثلاءزملا) ةوسق كلذدعب دجوناف

 ةيؤور نع (مهبر 0 ما (

 (نووجحن زئموب ) مهبر

 عنملا بجملاو ع

 لياد هيب الاىف جاجزلا لاق
 نور نينهؤالا نا ىل-ع

 | صيصخع ا نوكيالالاومهبر
 نب نيسحلا لاق و اديفم

 ايئدلا فمه. مك لضفلا

 ىقعلا ىف مهي هديحوب نع

 كلام لاقو هتّؤر نع

 بح ا1هللاهغحر سنان

 ىلحت هور ملف هءادعا

 ليقو ءوأر ىتح هايلوال

 يل

 ىتح ا-هيف كامهنالاب ىصاعملابح مهيلع بلغ ناب لوقلااذه ىلا مهب ىداامل ناب و
 ببس لامفالاةرثك ناف لطابلاو قلاةفرعم مهيلع ىمعف مهبولق ىلع ادص كلذ راص

 ءادوس ةتكت هيلق ىف لصح انذ بنذا الك دصلانا مالسلاهيلع لاق اك تاكدملال وصل
 ٌناسكلاو ةزمح أرقو ماللاراهظاب نارلب صفح أرقو أدملا نيرلاو هلق دوسإ ىتح
 موي مهنر نع مهنا 9 ارلا سسكلا نع عدر © الك © ةلامالاب نير لب ركبوناو

 ةناهاب مهتناهال اليم هلعج ةيؤرلا ركتا نمو نينمؤملافالخم هنوري الف © نونوجحن
 مهنا مث و مهد برقوا مهبر ةمحر لم افاضم ردقوا كولملا ىلع لوخدلا نع عع ل

 © نوبذكت هب متتك ىذلا اذه لاعب مث 9 اهنولصيو رانلا نولخديل © محبا اولاصا

 ت.اغىصاعملاو بوبذلانا ةبالا ىنعمو ةللغلا نارلالصاو - نسح ثيدح لاقو

 نا لاقو بلقلا توع ىت> بذلا ىلع بتذلا وه لقو اه تطاحاو موولق ىلع

 عبطلاو بونذلا نم بلقلا دوي نا نيرلاليقو اهبلع عبط مهبولق ىلع نار سابع
 ةيطغتلانيرلا لل قو عبطلا نم دشا لامفالاو نيرلانم دشاوهو بلقلا ىلع هللا عبطان ا

 ىف مهنال مهبر ةمارك نع نبا لاق «# لك # بلقلات و كلذ دنمف هيطغيف ادصلاك ءُت بلقلاىشغي هنا ىنملاو
 (| همعن اوركشي مل ايئدلا

 لوالاو ةازاخت هتمارك

 ىوقا ةيؤرلانال عصا
 امنع بجحلاو تاماركلا
 اهريغ نع بجحح لا لئلَد

 (ميحجلا اولاصلمهنا من )

 نيب وج مهنوك دعب مث

 رانا نولخادل مهد نع

 ماك ىذلا اذهلاشي من )

 (ا6 )ةكرشلا فنوامعيو
 ىنعي ( مهنا ) دم اي اقح

 نء)نيدلا موب نيبذكملا
 مهدىلا رظنلا نع ( مهبر

 اريخ ةرخ الاف مهنا نولودب اك مالا سيل هانعم ليقو نوقدصيال ديرب سابع
 هتمارك نع لبق © ندبوجحل ذئموي مهبر نع مهنا 9 ىلاعت لاقف فنأتسا مث
 اما فءض هيف ريسفتلا اذهو ميكزي الو مهلا رظنس ال هللانا ليقو نوءونمم هتمحرو
 ىناثلاجولا اذكو لياد ريغب رهاظلانع لودع وهف ةمحرلاو ةماركلا عئم ىلع هلمح

 هيلا بهذ ىذلاو هكر الو ةمعر رظن هيلا رظنمال هللاناف هللا نع ت2 نم ناف

 ا ا عيا وه اذهو هللا ةيؤر نع نوبوجت مهلا نرسفملارثكا

 ىلاعت هنأ وهو رخآ هحوو ةدئاذ صيصخعلا"نكيمل كلذالول اولاق نينمؤملل ةيؤرلا تينا
 رافكل اديدهتو اديعو دكا ناكل ديدهتلاو ديعولا ض رعمىف بادحملا 0

 نينمؤملا قوحىف باجحلا اذه لصحمالزا بجوف نينمؤملاقحىف هلو_هح زوجال
 مهسفنا تقةهزل داعملاف مهبر نوربال مهنا نودباعلاو نودهازلا ملعول نسحلالاق

 لثسو هتيؤر نع ةرخ الاف مهبجح هديحوت نع ايندلاف مهجح 15 ليقو ايئدلاف
 لاقو هوار ىتح هلاياوال ىل# هورب ملف هءادعا هللا ع> امل لاقف ةي الاهذهنع كلام

 للانورب هللاءالوا نا ىلع ةلالد نوبوجحنل نمو مهبرنع مهنا الكهلوقيف ىفاشلا
 نا ربخا مث اضرلاب هثورب اموق نا ىلع لد طخمتلاب اموق بح ام هنعو هلالح لج
 مهنا مث 9 لئاق نم نع لاقف رانلا نولخبي هللانع نيب وج مهنوك عم رافكلا
 © اذه 9 ةنزخلا مهللوقت ىا © لاقب مث 9 رانلاوا>ادإ ىا # ميحجلا اولاصل
 ايندلا ىف ىنب « نوبذكت هب منك ىذلا # باذعلا اذه ىا

 لوقب( لاقي مث ) رانلا اولخادل ( يعبأ اولاصامهنامث ) مهبرىلا رظنلا نعزوبجحسال نونمؤللاو (ا6)
 هنا (نوبذكت )ايندلا ىف هب متتك ىذلاوه باذعلا اذه ( هب مك ىذلا اذه ). ايف اولخد اذا ةينابزلا مهل
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 ( راربألا باتكنا ) بيذكتلا نع عدر (الت) هعوقو نوركو ايثدلاف هب نوبذكت متتك ىذلا وه باذعلا
 راوقلان يبو راجقلاةلباقمىف ركذ هنال ثمِبلاب نونمؤيو نوففطيال نيذلا نوعيطملا راربالاو مهلامعا نم بتكام
 هيفنود ىذلا ريخلا ناويدلماع وه (نييلعىنا) رذلاىذؤيال ىذلا ربلا نسما نعو نبدلا موب نوبذكملا مهناب
 ولعلا نم ليف ىلع عج ؟نيففطملا ةروس) ن٠ لوق: نيلقتلا اح شيكل دل ءاطصو ةكئالاا هئلمعام لك ١
 6 2 1 سلول 3

 عتدالاببس ال بى أ راوفلاديعوب بقع اك راربالادعوب بقعيل لوالل ريركت 6 الك وف ةينبزلامهل لوقت |
 . ٠ تاجردلا ىلعا ىلا  ىفا رارالاباتكنا © بيذكتلانء عدروا رب ءاغبالاو روف فيفطتلانإب اراعسشا

 ءامسلاىف عوفرم هنالوا
 0 ثدح ةعباسلا

 هلاميركت نويبوركلا
 ىذلاام ( كاردا امو )

 (نويلعام) دايك ماعا

 دهسا 8# ءربظن ىف صام هيف مالكلا # موقرم باتك نويلعام كاردا امو نييلع

 ىلا راربالانا # ةمايقلاموب هيف ام ىلع نودهشن وا هنوظفحف هنورضحب « نوبرقملا
 ميعنلا نم مهرسسي ام ىلا © نورظنب 9 لاا ىف ةرسالا ىلع © كئارالا ىلع ميعن
 بوتعب أرقو هقيربو معتتلاةجمل © ميعنلاةرضن مههو جو ىف فرعت 9 تاجرفتلاو

 موتخم 9 صلاخبارش 4 قرحرنم نوقسي 9 عفرلاب ةرمضاو لوعفملاءانب ىلع فرعآ

 7 رو ميشا |١ :ناذمنإنونموبالىا الك ليقو ثمبلا راكذا ن. راخلاهمه وت اكرمالا سياىا دك |
 ءرضح 0 ىلععبج «ني.لءىناراربالا باتكناو# ىلاءتلاقف راربالاباتكلحم نيب منهنولصي ىذلا [| ٠

 00 جولوه :سانع نبا لاقو.لتزعلا تحب هنبابتلا ءامسلاف نيل ا

 مف ل جلا لأ شرعلا ةئاق وه ليقو هيف ةبونكم مهلامعا شرعلا تحن قاعم ءارضخ ةدجربزنم |
 ع ( ناخلاىف معا . :

 دعب ولع هانعءليقو ىهماملاةردس ىهىلقو ةنا ىههنع ةباو .ىف سانعنءا لاقو ىببلا

 اهالعاو هللااهمظعدقو ةلالجلاب ةفوفحم ةلاعستاىصىهليقو فرش دعب فوشو ولع

 اريسفت سيل * موقرم باتك © هنأش مظع ىلع هلاهينت © نويلعام كاردا امو ف
 ن* ةرخ الاف مهلهللادعاامهيف نييلعفموقيمباتك رارإالا ب اتكنا ىنعملاو نيبلعأ
 سيلبا ل وهو ني“ هدضو ةكئالملا لح نوبلعو مهلامعا هيف ب وتكم لبقو ةماركلا

 نورمضضحم ىا نودهشي نيياعىف مهنيذلا ةكتالملا عي 6 نوبرقملاءدهشي و هدوذجو

 نييلعىلا هب دعصاذا باتكلا كلذ دهشي لاق لامعالاٍباتكهنا لاق نمو بوتكملا كلذ
 ىنا# هلل نيعيطملاىنعي رار الانا! ىلاءتهلوق © نءؤملاةما ركل ةكتالملا نم نوبرقملا
 نو رظنب ف لاجحلا ىف ةرسسالا ىهوةكيرا عمج 6# كئارالا ىلعوف ةذللا يمن ىنعي © ميم

 اد رشا(. كنارألا
 ( نورظني ) لاجحلا

 ىلاو همعنو هللاةمارك ىلا

 نوبذعي فيك مهئاد_ءا

 1 نط نع ىبر» تيب

 مهعوجو ىف فرعت )
 محتتلا حمل ) ميعنلاةرضن

 نم نوةسي ) هتوارطو

 م صلاخ بارش ( قيحر
 6 ليقو رانلافنوبذعي بفيكممادعا ىلا نورظنم ليقو هنا هنن مهل هللادعا امىلا ىا

 لامعا( رارالا ناب سرا ) م مهنيا راذا كنا ىني © معلا ةرضن مهحوجو ىف ف متل ىلاعتو هناحس مهب ىلا نورظن
 ل 0 مهناماو نقداصلا لق صايتلا نسحلاو روالا نه مههوجو ىلع ىر ال ةمعللا لها نم مهنا فرعت

 ا ( كلا رد( امو نيل ةفاصلا رّخلا ىنمي «# قيحرنم نوقسي © بلقلا ىف رورسسلاو ه-جولا ىف ةرضنلا
 ىدبالا هسمت نا نم عنمو بارمشلا كلذ ىلع متح ىني © موتخم ف ءاضيبلا ةببلعلا

 نيلعىفام ( نودعام )
 نم رلا شرع تحن ةعباساا ءامسلا قوف ءارضخ ةدجربز ن٠ حولىف ةبوتكم راربالا لامعا لوي.( موقمباتك )

 نوذؤبال نذلامهو مهناميا ىفنيقداصلا (راربالانا) راربالا لامعا ءاعم لكلها ورة» (نورةملاهدهشي) نوءلعوهو

 دماي ( فرعت) راثلا لهاىملا ( نورظني ) لاا ىف ررسلا ىلع (كنارالاىلع) اهميمن مناد ةنحىف (منىنا) دذلا
 جوزف (موتخم )رخ ن٠ (قرحرنم) ةنلا يف (نوقسب) ميعناا نسمح ( معنلا ةرضن ) ةنخلالها ءو>و (مههوجويف)

 دفين مبتد ةتيتتتشتنسسيس ل ضل ببي لال بي يي بي ب يحيي



 ظ

 مارك هيلع متحلاب ىلاعتللاما ايندلا ف بارسشلا هب محن ىذلا نيطلا لدب كسمب هيلاوا متم ( كم هماخ
 | (اقللط فو | | نلت لرش ةعا دلع كلا ةحئار دحوتىا كسم ةحئاز همطقم كسم هماتحوا هناال

 نوكي امنا اذو نوغارلا بغرياف 4 471رف- (نوفانتملا ؟نوثالثلا ءزجلا) سفانتياف) مبعلاواقيحرلا

 1 تاريلا ىلا ةعراسملاب

 تالا نع ءانتلاو
 قرحرلا جام و( هج ا نمو)
 نيعل ماعوه (مينست نم (

 ىذلا مينستلاب تعم اهنيعب
 هعفر اذا هغح ردصم وه

 ةنْلا ىف بارش عفرا اهنال
 قوفنم مهيتان اهن الوا
 (انبع) مهيلاواىف بصنمو

 حدملا ىلع بصن وا لاح

 اهنا قا( ت0

 سابعن!نع (نوبرقملا)
 هللاىضر دوءسم نباو

 نوبرقملا اهرعشي مهنع
 باصصال جزخمو افريص

 (اومرجانيذلانا)نيميلا

 هل ىذلاوا هتافنل ليثمت هلعاو نيطلاناكم كسملاب هيناوا موةخمىا ©« كسم هماتخ

 عطقشو هب متي ام ىا ءاتلاتفب هماخ قاسكلا اَرقو كيلا ةاراوه عطقم ىا ماتخ

 نوبفترملا بغتريلف ©« نو_فانتماسفانتيلف ف مبعنلاوا قيحرلا ىنعي كلذ ىفو ف

 اميبارمش ةمفر وا اهناكم عافترال امينست تعم اهنيعب نيعل ملع © مينستنم هجازمو ف
 جزمتو هللاريغب اولغتشيمل مهنال افرمص اهنوب رسشي مهناف © نوبرقملاهب برششي انيع ©
 ىفاك ءايلاىف مالكلاو منن نه لاحلاوا حدملا ىلع انيع باصتناو ةنجلا لها رئاسل

 نذلانم اوناك 88 شيرق ءاسؤَر ىني © اومرحا نيذلانا 8 هادابع اهب برعشي

 © نورماغتب مهب اورم اذاو ف نينمؤملا ءآرقفب نؤزهتسي اوناك © نوكحشي اونمآ

 راهناو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةروسىف لاق دق تلق ناف راربالا همت كش نا ىلا

 نوكي نا لمتحي تلق نيتب الانيب عما قيرط فيكف هيلع ميال رهنلاو رح نم
 امئناو راهنالاىف ىتلا را كلت ريغ ىهو اهلع موتخم ناوا ىف ةب الاءذهىف روكذملا
 كسم اهب هيلع مذ ىتلا هتنيط ىا © كسم هماتح ف اهتسافنو اهفرشل اهيلع متح

 رخا ىا هماتخ جوزمم ىا موتخم دوعسم نبا لاقو نيط اهماتخ اذ ايندلا رمح فالخم
 سفانتيلف كلذىفو #9 كسملاب مهلمتيو روفاكلاب مهلجزمي ليقو كسم هتبقاعو همعط
 اذه مهللصحل لجو نع هللاةعاط ىلا ةردابملاب نويغارلا بغريلف ىا © نوسفانتملا

 سوفت هيلع صرحت ىذلا سفنلا ءىثلا نم هلصا لبقو كسملاب موتْحْملا بارشلا || نيذلانم اوناك) اورفك

 نم هجاننمو 8 لخميو نضي ىا هريغ ىلع هب سفنبو هسفنل دحا لك هديريو سانلا || ايندلاف (نوكحت اونمآ
 اهسم ءاوهلاف ىري ليقو مهلزانمو مهفرغنم مهيلع بصنب بارش ىا © مينست
 ن* ةملكلا هذهلصاو كسما ت التمااذاف اهئلم ردق ىلع ةنملالها ىناواىف بصي

 بارش فرشان٠ وهو مينسك هعنأ بارشوه ليقو هالعا هنال ريعيلامانس هنمو ولعلا

 جزميو افرص هنوبرشي نيبرقملل ضلاخوه سايع نباو دوعسم نبا لاقو ةنلا لها
 الف ىلاعت هللالاق ام اذه لاقف مينست نم هلوق نع سابع نبا لئسو ةنا لها رئاسل

 اهبرسشي ليقو اهنم ىا 6# اهب برسشب انيع # نيعأ ةرقنم مهل ىخاام سفن ملعت
 اوكرشا ىا * اوهرجا نيذلا نا لجو نع هلوقو * افرصص ىا 4 نوبرقملا 9

 ىفرتم نم مهباعصاو لئاو نب صاعلاو ةريغملا نب ديلولاو لهج ابا شيرق رافك ىنعي
 مهياكتاو لالبو بيهصو بابخو رامع نم ىا # اونمآ نيذلانم اوناك ةكم لها

 © مه اورم اذاو 9 مهب نوئزهتسيو مهنم ىا 4 نوكحضي ف نينؤملاءارقف نم
 زمغلاورافكلا ضصاغتب ىنعي © نونماغتب © ءايتغالارافكلاب ءارقفلا ن ودم وملا م ىنعي

 اورم اذاو ) مهب ءازهتسا

 ريشي ( نوزماغتب م4ل

 نيعلاب ضعب ىلا مهضعلب

 كسم ) هتبقاع ( هماتح )

 تركذ اه ( كلذ ىفو
 سفانتيلف ) ةلا ىف

 لقسلف (١ نوتفاتملا

 نودهجلادهتيلونولماعلا

 علذاسلو نورداملارداساو

 ( هجارصو ) نولذاملا
 ( اننع مياسق نم ) هطاخ

 «ةراشالا) ٠ افرص ندعةنجىملا ( نوبرقملا ) مينستلانيعنم اهنم ( اهب برعشي ) ندعةنج نم مهيلع بصب
 هءااو ىلع اونمآ نيذلإ ىلع ( اوما نيذلانم اوناك ) هباكاو لهجوبا اوكرشا ( اومرجا نيذلا نا ) طلخالب
 نونمطي (نونماغتن) مل حو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرملا ن نان راعكلا أ مماوصاذاو) نورذعتلو نؤزهي (ن وكخ#ل )



 اوئعاغتو | وكحضو نوقفانملا غهنم ر رف نملتسا نا رت ىف هنع هللا غر ىلع ءاخ لبق مهل ابيعو ميم

 ىا ( مهلهامملا اوبلقتااذاو ) ماسوءياعهللاىلسةللا لور وللا ىلعلصينا لبق تلزنف علصالا اذه نورتا اولقؤ

 نيح رف ىانيهك اذ صفع يا رقاو مهنم ةب رح !او مهركذب نيذإتم (نيهكف اويلَع) مهلزانم رافكلا عجر ذا

 اوكرتو اولضف ءالؤه دمحم عدخ ىا ( نولاضل ءالؤهنا اولاق) نينمؤملا نورفاكلا انكار (مهوأر اذاو

 لايكلب ةيقرقللا اوكرت دقف ( نيففطملاةرود) تاماركلا نم ك4[ 207ب 9 .ةردالا ف هود تاذللا |

لالضلانيع وه اذه |١ ن زد < نيكذن اويلشامهلهاىلا | وبلقااذاو 9“ مهنيعاب نوريشيو انس مهضعيز متي ظ
 

 لسراامو «اولسرا امول | ناو جك نانا ءالئهنا اولاق مهوأر اذاو 9 نيهكف صفح ًارقو مهنم ةيرخحلاب
 ىلع ( مهلع ) رافكلا 46 نيظفاح 8 نين هؤملا ىلع  مهيلع اولسراامو © لالضلاىلا مهوبسأ نينمؤللاوأر ْ

 ( نيظفاح ) نينمؤللا || نك. نماونما نيذلاءويلاف 8 مهلالضو مهدشرب نودهشيو مهلامعا مهيلع ن ل ًْ

 مهلاوحا مهيلع نوظفحم مه لاقيف ةنْلاىلا باب مهل حتي ليقو رانلاىف نيلولغم ءالذا مهنوري نيح 4 نوكيا |

 اوسمالب مهلامعانوبقريو كارالا ىلع ف مهام نونمؤملا كتي مهنود قلعا هيلا اولصو اذاف اهيلا اي :

 5 ميم اتا اوببنا له ىا # رافكلا بوث له ا نوكحل نم لاح © نورظنب

 210 3 3 ىلا اوبلقنا اذاو © مهب ءازهمسأ نيعالاب مهيلا نوريشي ىا بجاحلاو نذيلاب راشالا |

 0 0 0 | نويلق ليقو هيف مهاع نيبجيم ىا © نييكف اوبلقنا 8 راس ةكلا ىننإ © مهلها ظ
 0 00 هللا يصدم ادا ل ىنعي © مهوأر اذاو © مهيد نوهكفتي مناك ميكا ا

 0 رافكلا نم اوندا 9 مهنا نوريو ادمم نوتأي لالض ىف مه ىا © نولاضل ءالؤه نا ١ راق ف ماسو هع ْ
 1 و نه هيف مه امل نينمؤملا نم نوكحض# ايندلاىف اوناكامل رافكلانا كححشلا اذه ٍببسو ل 1 ©« نوكحتل رافكلا نم اونما نيذلا # ةرخ الاف ىنعب 4 مويلاف »ف لجو نع نان ور ارو )ا ل 4 نظفاح 8 نينمؤلا 0 0 ىلع ىنني * مولع #8 نيكرسشملا ىنءي 4 اولسرا امو# لجو نع هللالاق ءوش ىلع

 5 4 دعب 0 مهلاح اوأر امل نيرفاكلا نم نونمؤملاكحضف ءالبلاو بناذعلا ف رافكلاراصو ميعتلاو | د ا | رورسلا ف نونمؤملا راصف سمالا كلذ سكمتا ةرخ الا ىلا اوضفا الث ءالبلاو ةدشلا

 ةنخلا ىلا رافكلل بإب تف | لاقو مهنم نوكحتلو مهلا نورظنس نونمؤملاو ارايم مهب كلذ لعفيف مهنود تقلغا | ا 0 ظ 1 اد 1 ورجل يللا و ايقزعو تاكا نر 3 تب وبا لاو
 جلا ىلا اوله ىل لاذ رافكلانم ايندلاىف هودع ىلا رظنمنا نمؤملادازا اذاف ى رك نانلاو ةنجلا نيب نك
 3 مه 72 | نذلا مويلاف ىلاعت هلوق كلذف هنم كحشيف بذعب وهو ىوكلاكلتنم هيلع  علطا ْ
 ا املا اواسو ا ةلجلل اى ذختيو ررسلاوخ ةكيرا عج * كئارالا ىلع ف نوكحي رافكلا نم اوم
 نونمؤملا كمت” مهنود ١ يب © نورظن. #8 توقابلاو ردلا نم ةنملا كئاراو تبنلا اهب نيزب ةلكلا ىهؤ |
 رافكلا بوث له ) مهنم || رافكلا زوج ىا 6# رافكلابوث له 0 ىلاعت هللا لاق نوبذعي رانلاف ف مهو و ميلا ا

 نينمؤملا ىلع مع | نمسا مهكر شن نيحمس( نيهكف )اوءجر (اويلقنا مهاهاىلا ) رافكلا عجراذاو (اوبلقتااذاو)

 ( نولاضل ) مالسل'هيلع ىنلاب ادا ( ءالؤهنا ) رافكلاىنعي ١( 5 ملسو هيلعهللا ىلص ىلا باتا (مهوأراذاو )'
 نذلا) ةمايقلاموب وهو (موبل) مهلامعالورهبل ( نيظفاح ) نينمؤلا ىلع اوما ام ( مهيلع اولسرا امو ) ىدهلانع

 ىلع _ (كارالا ىلع نوكح#ا ) رافكلا ىلع (رافكلانم) هءاصاو ىلع وهو نا 1 (اونمآ'

 َءرْك الاف رافكلا ىزوج له (رافكلا ب وله ) راننلاف نوح رانلالهاىلا «نورظني) لاجل ا. ىف ورسلا



 00 ملعا هللاو ركذام مهب لعف اذا ايندلاىف نينمؤللاب مهتيرخع! اوزوج له ( نولعف اوناكام
 الذآو ) تققشتو تعدصت ( تقشنا ءامسلا اذا ) «محرلان هر ©ةبا نورسشعو سمخ ىهو ةكم

 00 اهل حو (تقحو) عاتم لو بان ملو قاقشن الا ىلا امرتباحاو تعاطاو تمع“ (اهبرل

 اهكلاج كاكدناب تيوسو تلسب -4 278 ]32- ( تدم ضرالااذاو ) ؟نوثالثلاءزملا) ىلاعت هلل ةبونيص ةعوئصم

 نفلاو )اين ثمالكو
 اهفو>-ىفامتهرو( اهفام

 قوملاو زوتكلا نم

 ةباق تلخو ( تاخحمو)

 '”ىث قب م ىت> واحلا

 تفلكت ا_من اك اهتطابف
 لاَ والا ىفاهده> ىصقا

 هدهج غللا ذامركلامرك

 قوف فلكتو مركلاىف

 (اههرلتنذاو ) هعيطىفام

 اهيلختو اهتطيفام ءاقلاف
 ةققح ىهو ( تقةحو)

 فذحو متتمالو داقتتناب

 ردقملاب هذيل اذا باوج
 ءانلمتك أ وأ تهدم لك

 هباو-وراطفنالاوربوكتلا

 اوناكامالا(نولءشناوناكام)

 ايندلافنواوهبو نولمعي
 ركذيىنااةدوسلا نمو
 اهلك هو قاقكنالااهف
 نورسشعو ثالثاهتايآ ةيكم
 عستو ةئام اهتالكو

 ةئامع.س اهفورحو

 6# نونالثو
 ( ميحرلا نمحرلا هللامسبإ)ل

 سابع نبانع هدات_سابو

 ضيسالا نا_لاىلا ثم مامقلاومامغلاب تةشنالوَه ( تقدنا ءاعملا اذا ) ىلاعت هلوق ىف

 / ةالصلا هيلع لا لاق 00 ماللاماغداب ناسكلاو ةزمح أرقو نر ولعفي اوناك ام»
 1 ايقلامو. موتحا قيخزلا نم هللا ءانقس نيففطملاةروبس 00 مالسلاو

 0 سجخ اهياو ةيكم قاةشنالا ةروس

 مد ميحرلا نمحرلا هللا مسب رجه
 | ىلعنعو مامفلاب ءامسلا ققشت موي ىلاعت هلوقك مامغلاب * تقشنا ءامسلا اذا ©
 نان تداقنا ىا هل تممتساو * اهبرل كا و ةرخأ نق قشنت هنع هللاوذر

 0 و .

 «تقحو# هل نعذيو سم الل نذأي ىذلا عاوطملا دايقنا اهقاقشنا دارا نيحهتردق

 .اذاو ف قيقحو .قوقحم وهف اذكب قح لاقي دايقنالاو عامسالاب ةقيق تاعجو ىا
 ' اهفوجفام « ايف ام تقلاو ف اهماك آو اهلاج لازتنإب تسب تدم ضرالا
 قل ىتح اهدهج ىمقا ولخلاف تفلكتو © تاختو © تاومالاو زونكلا ن٠
 | ركود نذالل ©« تتحو 9 ةياغلاو ءاقلالاف * اهراتنذاو 9 اهنطابف 'ىش

 | ىنب ماهفتسالا اذهو كرعغلاو ءازهتسالا نم نينمؤملاب ىا © نولعفب اوناكام
 سوا لاق قعك بسناو بونو ريرقتلا

 عا ىلاعتو هناحس هللاو

 5 ٌةئافو ةبا نورشعو سنو ةي ةيكم ىهو قاتلا روس ريسفنت © |

 6 اقرحنونالثو ةئامعب راو تالكعبسو 59

 هد ميحرلا نحر هللا مس لج
 امتامالع نم ىهو ةعاسلامانق دنع ىنمي *# تقشنا ءامسلا اذا ## لجو نع هلوق

 | عامتسالا وهو نذالانم هتعاطاو قاقشنالاب اهبر ىما تمعم ىا # اهبرل تنذأو

 | ميدالادم ىنعي # تدم ضرالااذاو #9 اهبر ىما عيطتنا اهلقح ىا # تقحو 9
 | © اهفام تقلاو 8 لبجالو ءانب اهيف قسالف تيوس ليقو اهتعس ىف ديزو ىظاكملا
 . ناك ىذلا كلذ نم ىا © تلختو 8 زونكلاو تومان م اهنطنىفام تجرخا ىا

|! 

ٌ | 

 ىدمحن وكيلع ىتثينا كبسحو. # بوثم ىع ك.زجيوا كيزجأس
1 

 | لْقف اذا باوج ف اوفلتحاو * تقحو اهبراتنذأو. 8 زونكلاو ىوملا نم اهتطبف

 (هءاو>)

 لعش نا اهل قح (تقحواهرا) تعاطاو تدعم ( تنادا9 هما ن . ءاشامو ةككالملاو كفيك الب برلالوزتل

 تاومالا نم ) اف ام تقلاو 0 تيوسواهمنك امان م”تعزن لاهو تطدسو ىلتاكعلا ميدالادم ) تدمضرالااذاو 2

 كلذ اهل قحو ( تق>و امرا ) تعاطاو تمع“ (تنذاو) كلذن٠ ةيلاخ تراعؤكاذنع (ت تاخناو) ا :كلاو



 وا ماهبالاب ليوهتلل فوذح هباوجو ةردقلا نه عونب نيتلمخا نه لك لالاقتسالاذا ٠

 كنا ناسنالا اهيااي 8 هلوق ةلالدلوا راطفنالاو ريوكتلا نروسىف سهامب ءافتكالا |!

 رؤي ادهج ىا هحدك ناسنالا قال هردقتو هلع 0 هيقالق احدك كن رولا حداك ١

 احدك كير ىلا حداك كنا ناسنالا اهاايو هيقالش وا هشدخاذا هحدكن م هيف ل

 قوسف هنبع هباتك ىتوا'نماماف 8 كازج ءانقل ىلا ىلا هلا حدكلاو شام
 ىلا. © اًرورسم .هلها ىلا بلقتنو # هف'شقاننال الهس © ايس اناس ل

 هباتكى وا نم اماو ## روكا نم ةلا ىف هلهاوا نينءؤملا قيرفوا نينمؤملا هتريشع أ

 لمحت و هقتعىلا ءانع لمت لبق ءرهظءارو نم ةلاعشنا هاتكق وي ىا © ءرهظ ارو ||

 ليقو ٍباقعلاوا باوثلا ناسنالا ىرب ءايشالا هذه تناك اذا ءريدقت فوذح هءاو> َ

 ليقو هلمعام حداكلك ىقتل ءامسلا تقشنا اذا ىنءللاو حداك كنا ناسنالااهيا اي هباوج

 كير ىلا حداك كنا ناسنالا اهبااي 9ةرئاز زاولانوكت دشبحَو كفن 07

 ريا نيرمالا ف هدهجو ناسنالا لمع حدكلاو ايعس كلمعفف هيلا عاس ىا #4 احدك
 توملا وهو كير ءاقل ىف حداك كلا ءانعم ليقو المع كيرل لماع هانمم ليقو رشلاو

 احدك كايند ىف حدكت كلا هانعم لبقو توملا ىلا كب زق حدكلا :اذه نا ىنعملاو

 قالف ليقو ارش وا ناك اريخ كلمع ءازج قالف ىا © هيقالف » كير ىلا هب ريصت |
 # اريسيباسح بساحيب فوسفإل هلءعناوبد ىنعي © هني هباتك ىتو أ نماماف ف كير |

 ةيصعملاو ةعاطلاب فرعيفهلامعاهيلع ضرعتنا وه ريسيلا باسحلاو بجاوهللانم فوس
 ىلع هيف ةدشال هلال ريسيلاباسم اوه اذهف ةيصعملانع هلزواجتيو ةعاطلا ىلع باثب مث
 هناف هيلع ةجحلا الو هيف رذعلاب بلاطي الو اذه تامفمل هللاّعالو ةشقانم الو هبحاص
 ةشئاع نا ةيكلم ىنا نبا نع (ى) عذتفيف ةيج الو ارذع دجيمل كلذب بلوط ىتم

 بساحم قودسف لجو نع هللا لوم :سيلوا تلقف تلات بذع.بسوح نه لاق
 باقنيو #8 بذع باسملا شقوننم نكلو ضرعلا كلذ امنا لاقف تلاق ايسياباسح |١

 قوا اب ىا « ارورسسم © :تايمد آلاو نيعااروملا نم ةنلا ىف ىنعي *# ةلها ىلا |
 ىلا هدي لفت: هنا ىتني « هرهظ ءارو هءاتكىتوأ نماماو # ةماركلاو يآ ||

 لّقو هرهظ ءارونم هلاغش هءاتك ىطميف هزهظ ءارو ىرسلا هدب لمحتو هقنع ىلإ

 هباتك اهب ىطعفف هرهظ ءارو نه جرذت لامشلا هدب علخن |

 . ملسو هيلع هللا لص ىنللا ناو هفرعت ىتح هيف تعجار الا هفرعتال أيش ععسنال تناك

 ءاقثل لقو را ريف اريسخ نا 0 دا رماو و واوا ىح 1 لد هلأ

 هباتك ىتوانم اماف ) هلوق ؟قاقشنالا ةروس )ل هيلع لدي حدكلا 440/4 - كلذ هيف با_ةك ءاقل حدكلا |

 هلع باتك ىا ( هئيع

 اباسح بساحي فوسف )
 وهو انيه الهس ( اريس

 تانسحلا ىلع ىزاجينا

 ىو تااسلان ع زواختيو

 بذعي بساحم نم ثيدحلا
 قوسف هلوق ناف لقف

 اريسي اياسسح بساحم
 د شرا كلذ لاق
 تدع“ ناسا ق نشكو

 0 لو
 نينم وما 0 ريشعملا

 نينمؤا قيرق ىلاوا
 روكا ن٠ ةنلا ىفلها ىلا

 احرف ( ارورسم ) نيعلا

 ء[روهاتك ىو نمامإو )
 هانع لفت لبق ( هرهظ

 هلا لممتو هقلع ىلا

 هباتك ىؤيف هرهظ ءارو
 هرهظ ءارو نم هلاعشب

 وهو ( ناسنالااهما اي )

 نب دوسالا وبا رفاكلا

 فلخ .نب ديسا نب ةدلك

 لوس ( حداك كنا )

 د دكا ف البيع لباع

 كير ىلا كاذب عجرتف

 0 هوةرذ لاله ( حدك"

 ) هقالق ( ايعس عاس

 دسالادبع نبدوسالاوهو هلامشب هرهظفلخ ( هرهظ ءارو ) هتائيس باتكىطعا ( هباتكىتوانماماو) م

 اة نش



 منهج لخديو ىا ( اريعس ) ىلع ريغ قارع ( ىلصيو ) كالهلا روششلاو ءارومث اي لوَش ) اروِش وعدي فوسف )

 او امباتم ةسفنل ناك لبق ثعبلاب نمآ نم كحبت؛ رفكلاب ( ارورسم ) مهعم ( هلها ىف ) ايئدلاف (ناكمنا)
 ش ايذكت ةير ىلا عجرب نإ - 44٠ رفح ( روم نل نا نط ؛ نونالثلاءزحلا ) هنا ) اعقاو هاوه عتارم

 سابع نبا لاق ثعبلا
 تفرعام امهنع هللاىضر

 ةسارعات عع“ ىتحه ريسفن

 ىا ىروح امثل لوش

 باح ا ( ىلب ) ىتحرا

 روح نل 3 ىللادعب ا

 هير نا ) نروحأ ىلب ىا

 (اريصب) هلامعابو ( هناك

 نا دبالف هيلع قال

 تيل راج دكا
 مسقاف (قفشلا,مسق االف)

 ةرماواة رم ا دعب ضايبلاب
 عمج ( قسوامو للللاو )

 نه هعمجام دارملاو

 لمع اكوا محلاو ةملظلا

 هريغو دج#تلانم هيف
 (قسنا اذا نمقلاو )

 نهلعفا اردب متو محا

 اما ( نيكرتلا» قسولا

 سنجلا ةدارا ىلع سانلا

 لو ( اروبث وعدي
 ىلصيو )ءاروبثاوءالبواو
 ادوقو ازانلخد( اريعس

 ]| (ارور سف هلهاقناكهنا)
 00 ري رى © قنا اذأ رثقلاو ل هب مقا زو داعلا دد# كلذ نوكب نا 34 ١

 ةرخ الاف م

 ةووكا( ل ناك هززا) درتحالا و هزلا نروح ( ىلب ) عجرب روم ةشملا ناسل وهو

| 

 وهو ءاروبماب لوقيو روبثلا ىن# © ارويث وعدي فوسف 8 هرهظ ءارو هارسب
 هلوقك ىلصيو ناسكلاو ىءاشلاو نايزاجملا ارتو * اريعس ىلصيو 8# كالهلا |

 ىف 6# هلها ىف ناك هنا © مهج هيلصنو هلوقك ىلصيو ؟ىرقو ميج ةيلصتو ىلاعت

 « روح نانا نظهنا © ةرخ الانع اغراف ءالاو لاملاب ارطن # ارورسم © اندلا |

 أ اناع « اريصب هبناك هيرنا 8 نل بعبامل باحنا © ىلب © ىلاعت هللا ىلا عجري نا

 قفاىف ىرت ىتلا ةرملا # قفشلاب مسقاالف و هيزاجيو هعجريلب هلمهيالف هلامعاب
 هب ىعم امل ىذلا ضايبلا هنا هتع ىلاعت هللا ىضر ةفيْحىنانعو بورغلا دعإ برغملا

 لاَ اهريغو باودلا نم هرتسو هعمحامو * قسو امو لبللاو #8 ةقفشلانم هنقرل
 هتكاماىلا هدرطوا © اًاس ندحنول تاقسوتسم *# لاق قسوتساو قسناف هقسو
 نيكريل 9 اردب متو عمجا 5 قسنا اذأ رمقلاو #9 ةقيسولانم

 راثلابابلا ىماقيوىا «اريعس يصيو## هاروبلاي ءاليوايلوقيف كالهلاوليولاب وعدبف
 هناوهشبوكرو هاوهعايتاب ىنعي «ارورسم## امدلا ف ىنعي © لدا ناكدنا# اهرحو

 ا « نبه عوجعرلا روخلاو ثعبن نلو انيلا مجرب نل ىا © روحي نانا نط هنا #
 كل ا راكم نا بساحمو ثعسو انيلا روح لبن نط اك مالا سل ىاإ

 أ مالكلامدت 5 قفشلاب مسقأالف 9 لجو زع ةلوق * هثعسنا ىلا هقلخ“ مون نم ىا

 كلذؤهتحو هلكر الاوه دهاحم لاقف قفشلااماو ةمايقلا ةروسف مسقاال نيسفلا ىف

 نوكي هجولا اذه ىلعف رانهنلاوج الوا روكذملا نوكينا بف لثالا ةيلع فطع هنا |
 راهنلا ن«.قبام'وه ليقو هنوكسو ملادلا شاعم امهيف نيذللا راهنلاو ليال مسقلا |

 سمشلا ب ونغ دعب قفالاىف قي ىتلا ةرما وه نيرسفملا ثكاو سابع نبا لاقو
 ىبا بهذم وهو ةرخ!كلت بقعي ىذلا ضايبلا وه لبقو ءاملعلا ةماع بهذم وهو |

 باودلاو قاخلا نمراهناب ارششتنم ناك اممضو عمج ىا 6# .قسوامو ليالاو # ةفينج

 لمتحمو هيف لتعامو ليقو هاوأم ىلا ؛ئىث لك ىوا لبقا اذا: ليالانا كلذو ماوهلاو

 رانلا لها نمهناماعي ءرهظ ءارو نمهلاعش هناتكءاطعا دنعىنم# ارويثوعدي ف وسفإلا

 | هعبتا هب مسقلا زكذ الو ىوتساو رادتسا لبقو ضيبلا مايالاىف كلذو هرون متو
 | ىغلاو دحاولا باطخ وهو ءابلا فب ءىرق '#4 نيكرتل #9 ىلاعت لاقف هيلع مسقلاب

 (نيكرل)»
 بوىغ كلسعلا بزرغملا ةرمح وهو ( قفشلاب ) مسقا لوشإ ( مقاالف ) توملادعب همن ناب املاع ( اريصن ) هقلخ

 منقاو ( قستااذا رمقلاو) ليللا نجاذ!هنطو ىلا عحرو عمج قسوامو ليللب مسقاو ( قسواموليللاو ١ س مثلا

 ( نيكول ) ةرسشع سمخ ةليلو ةرشع عبرا ةليلو ةرسشع ثالث ةلل لاسيل ثالث لماكتو عمتجا اذا رمتلاب



 نم اهاقامو ىهوااهلاوهاوةمايقلا نطاومو توااىهوبئارملادعب ةدشلا نهبتاصوا

 ناسفالاباطخ ىبعجتفلاب نيكرتل ئاسكلاو ةزمحوريثكنبا أرقوةقبط عج هنا ىلع هاودلا |
 ةيلاع ةيئموةفب رش الاح نيكرتل ىنعم ىلع ماس و هيلع ىلاعت هللا بص لوسرلاوا ظفللارابتعاب ١

 باطخ ىلع ريدكلابو جارعملا ةليا قيط دعب ءاعسلا قابطانم اقيطوا ةيتيصو لاح دعب |

 قبطا ازواج ىنءب ريعتلان. لاحوا اقبطل ةفص قيطنعو ةبيغلاىلع ءايلابو سفنلا
 نآرقلا ميلع 'ئرقاذاو © ةمايقلا مو © نونمؤيال مهلاف» هل نيزواجيوا |!

 مالسلاو ةالصلا هياع هنا ىورامل هتوالتل نودجتلال وا نوعضمال © نودجمتللال |
 هءىرساةلل هعم كلذفللال مق دقو ءاعسدمب ءاعسىنمي #قيط نع اقيطو# دمعاي نيكرتل ||

 هللا نم برقلا ىف ةيئار دعب ةارو ”ةحرد دعب ةحرد ليقو ءاع دعب ءاع“ هدعصاف

 نع اسقبط نيكرتل لاق سادع نبا نع ( خا لاح دعب الاح نيكرتل هانعم ىلبقو ىلاعت
 ةءافلاورفظلا كلز وكي اذه ىنعمو ماسوهيلع هللا ىلع مكينل اذه لاخ دعت الاح قط

 مرذكىف مهيدامتو مه ذكت كنزحب الف ةقاعلا ليمجي كل متم ىتحنيكرشلا ىلع |
 سانلااهيا نيكرتل ىنمملاو عمجاباط+ نوكيو هبشالاوهو ءابلامغب نيكرتا 'ىرق 9

 نوريصي ف لاوحالا مهب باث ةمايقلا مقومىف كلذو سما دعب ار لاح دعبل ٠

 دئاد_ثلا ىنعي سابع نا لاقو ايندلاىف اهلع اوناك ىنلا لاحلا ريغ ىلع ةرخاآلا ف !١
 ميطف مْ 6 لاح دعب الاح ناسنالا لاح ىلدو ضرعلام“ ك ثعبلا مث توملالاوهاو ا[!

 ماوحاو مل ل ننس نيكل ءابم ليقو ج2 هلك ميلا

 2- اوف خد ول ىتح عار ,ذ دعب اعارو ربش دعب اريش لاو لبق نكأ

 هن دارا هنا ةيالا ىتعم لقو نف لاق ىراصنلاو دوهيلا هللالوسراي ائاق مهومتعتتل 1 :

 ةنع ققتو لهاا ةراتو ناهدلاك عدرو داب يفك نا 11١ را '
 نلكتتا ماهتتبا زهر ناسا و تسلا د 1 نو مهلاف ل ىرخا ىوطتو ||
 ةالصلا نع دوجيتلاب ريع نولصيال ىنمي © نودجحتلال نأ رقلا مهيلغ * ئرق اذاو © |

 دلعتولا و ةلاتادجم“ دحا رعلا,ذهو ٠ ةوالتلادو# هيدارا ليقو اهثم ءزج هلال |

 ا رقف ةمتملا ةريرهىنا عم تيلد لاق عفار نع »ق١ هقفاو نمو ىلا ظ '

 0 هيلع هللا ىل_ض مم ءاقلا ىنا فلخ اه تدم“ لاق هذه ام تلكوحدي ريسق تقشنا

 1 6س اخو 16 )الا قطو اقبل بذكلا 1

 ديح وتلا هلل نوعضخال (نودعسالو ىهنلاوسمالاب قا ةلا ) 4 1

 1 م هدا امو 0 ريغقباطاملوهو 0 0 قيط نا 1

 لحمو اهلاوهاو ةمايقلا

 هنا ىلع بصن قبط نع
 ازواجاق.طىا اًقيطا ةفص

 ريمضلا نه لاحوا قيطل

 اقيط نيكرتا ىا نيكرتليف

 وكم لاق و قطا نيزو'#

 نودحناماع نب شع لكف

 جفاو هيلع اونوكت مل اسما

 ةزمحو ىلعو ىكم ءاباا

 ىامالسلاهيلعهل باطآعاو

 ءامسلا قاسط نه اقبط

 جارعملا ق ىا

 مهلاف (نونمؤيال مهلاق (

 اذاو) اوتهؤب ال ناىف

5 

 قرط دعب

 نا رقلا مههيلع 5 رق

 نوءضخمال ( نودج“لال

 اتيط ) قالا ةلج ناو
 لاح دعنا الا ( قبط نع

 آلا مهةلخ نيح ند

 مهتوم نيح نمو اونومي
 راثلاواةنطااولذ دب ناوىلا

 . دق اي نيكرتل لاشو لاح

 ةليأ ءاعس ىلا ءاعم نم لوش

 322 ترق نأ .جارمملا
 اذه نيكريل لابو ءابلا

 لاثلاب أ 2 نا زاثلا ليخدم نا لا رولي نيح ن

 52 ,مهيلع ارق 5 ناو يلع وا ل رقلاو مالسلا فله دمع نوع يال دعت ةعربرو بنيح



 0 1 1 ا ع

 كلا نم 0 د دن وسجا# ( نوعوي اب ماعا هللاو) نا ئةلاؤثعبلاب (نويذك اورفك نذلا لب )

 ياذا عاونا نم مهسفنال نورذدبو ءوشاا لامعا نه وبما وا ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا بيذكتو

 ءاتتسا (تاطاصلا اولمعو اونما نيذلاالا ) مهترسشب ىلع هرثا رهظي اربخ مهربخا ( ميلا باذعب مهرسبف )

 ملعا هللاو صوقنم ريغ وا <21 587 ]ق*- عوامةمريغىا (نونمم ؟نونالثلاء زا ريغ رجا مهل ) عطقنم

 ١ 7 لردك زلط رو#ا

 621 نورظعو ناتها

 ( ميحرلا نة رلاهللا مس 0

 ىف (ج وربلاتاذ ءاعساأو)

 ليقو رشع انثالا جوربلا

 بك اوكلا ماظعوا موجنلا

 || تزن مه-ؤر قوف قفصت شارقو نينمْؤملا نم هعم نع ريس برتقاو دحم# اوأر 3

 ا دهيم و همس مذ هنا دوعسل ايَوَحَوَىلَع هنع ىلاعت هللا قذر ةفدحول هن , محاو

 ظ تيارنا دعنالا اهيف تدح#ام هللا ولاقو اهف دجحب هنا ةئع هللاىوضر ةربرهىنانعو

 ا ىا « نوبذكي اورفك نيذلالب 9 اهيف دع ملسو هياع ىلاعت هللاىلص هللالوسر
 | ةوادملاو رفكلانم مهرودص ىف نورعفلاع 0 امب ملعا هللاو ## نآ رقلاب
 ظ « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاالا © مهب ءازبتسسا # ميلا باذعب مهرشبف
 | © نوم ريغ رجا ملول مهنم نمآ و بان نم دارملاو لصتموا مظقنم ءانئَدسا

 | قاقشنالا ةرو 005 ماسو هيلع هللا ىلص ىلا نع © مهلع هب نونمتوا عوطقم

 ش )ا هرهظ ءارونه هاتك هيطعنا هللاءذاعا

 أ
| 
| 
 ا
 أ

 ( اورن كح نرذلالب )

 ا

 للاي دع ىنم نمو

 ىلس دمحب ( نويذكي )
 نا رقلاو ملبو هياع هللا

 ( نوعوب امب معا هللاو )

 *« نورشعو ناتثث اهياو ةيكم جوربلاةروس

 مد ميحرلا نمحرلا هللا مس 1-0

 || اهلزتت اهنال روصقلاب تيش. ريثع ىتالا جوربلا ني © جوربلاتاذ ءاوملاو 9و

 ايدج رع للا لوسر عم اندم لاق هنع ملسلو ءاقلا ىتح اهيف دجسا لازا الف ْ
 ىنعي © نوبذكي اورفك نيذلا لب تقشنا ءامسلا اذاو كبر مساب ار اف 00 أ ىف نورغتلو نوعع“ اع

 0 مهرودصف نوعمجم ىنعي 0 نوعوب امب ملعا تاو ثعلاو 0 هلا ا دمع اي ( مهرشبف) ممولق

 .اؤامعو اونمآ نيذلاالا و مه هرفكو مهداس دع ىلع ىتعي ا تاذعب مهرشف و ا تاّدمإ ): 4 نموا ال نك

 لاش و نول .عإو نولوشا

 2 اا نمو الو عوطقم ريغ ىنعل 6 نوم ريسع ردا ميلتاطاملا
 هع> و صاخم حو (ملا

 هاك را رمساو هدارع اعا ىلاهثو هن اع . 3 0

 1 «رسقوال وب نورشدعو ن و هم ىو عجدد؟ ةروس ريسّل نيذلا ىف ىثتسا مث ةرخالا ا :اقناو ةكم | 2: ا

 مد مح ىلا نمحرلا هللا مس -- مالا ها 14
 (| اول نا رقلا

 ندح امئاو ريثع ىتنالا جوربلا ىنوي © جوربلاتاذ ءاعملاو لف لجو ئع.هلوق © 0 ظ
 | ريقلاو نيشلاريسس وهو هلالج لج ىرالا ةمكح بنج نم اهيف ال اهعمسقلا || را ٌ
 - اصسييعس -تت 0م د معد

 7 (بكاوكلاو) لاّشو كلذ نوذعال لاو ردكمالو صوةنمريغ ( نونم ريغ ) ةنجلا ىف باوث رجا

 .نورشع اهنايآ ةيكم اهلك ىهو جوربلا اهفركذي ىنلا ةروسلانءوإف . توملاو مرهلادعب مهتانسح نم ضقتمال

 هدائسابو (ميحرلا نم#رلا هللا مس « نوثالثو ةساكو ةئامعنرا .اهفور>و تالك عستو ة ةئام 000

 2 تاذ لاشو جوربلا تاذ ا هللا ممسقتا لوي ( جوربلا تاذ ءاعملاو ) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا ن

 كلذ هللا ماعب ضرالاو ءافسلا نيب !رصق رسشع انا 0

| 
 هذ

 ١ ظ 1 0 افرح وخسو ةسجوةئامعب راو تألك ا نيذلاالا ١ 0 اوما |

 ا

 اهث تاعالعلا ( تاطاصلا



 مويا 5 6 ر ري م 0 و 0 جرت لزا وتلا ناف .ائسلا باوباوا اهر ,ووللا|

 اموقئالخلا نم موء ءااكلذىف دعش ندو دوش هو دهاشو 9 ةمايقلامو «دوعولا

 0 4 ل دووهشمو يبل 3 0 نمير |

 0 082 طفلا كللاوا هدوحو ىلع دعا وهو هتك ص |
 باد لآ 3 هلهاو مو د 2 1-0 هنا عمجملاو ةع اموبوا جيجملاو رح /

 نا * دوهشمو ده اشو 2 كا ىنعل * دا مويلاو ف: 00

 كيم سلال هللا باتسإالا ريح هللاوعدل ع نهؤم كنع اهقفاوال ةعانك هق .ةعملج امون ند | '

 هللاوه دهاذثلال قو اهف نيسملا ءاتجاو اهفرشو | يمظعل مايآلا هذه مسقلا ندح 1

 مثالا مه مهلع ىا دوهشملاو ءاسالا مم دهاسثلا لقو ةفايقلاموب دوهشااو ىلا 1 1

 ةمالاوده دهاشلا ل يقو هترذو مدا وه هلع قا دوهشملاو كلااوه دهاشلال قو ْ

 ءايينالا دهاشلال يقو ةءدقتملا الامه مهيلع دوهشملاو ملسو هيلع هللاىلص اهيدنو ٠

 اهفرع طك ا ىلاعت هللامسقا ماسقا دووشمو دهاشو دوعولامولاو جوربلاتاذو .ائسلا 57 /

 ليقو لتقو نمل ىا # دودخالا باكا لتق #9 ىلاعت هلوق مسقلاباوجو اييظعو ||:
 مهو اوفلتذاو ضْرالاق ل.طتسملاوشلا دودحخالاو ديدشل كرر شطب نا هباوح 1

 مكلبق ناك نيف كلم ناك لاق ملسو هياع هللاىلص هللالوسر نا ببهد نع ىوزرف 1
 رمخلالعا امالغ ىلا ثعباف تريك دق ىلا كلكلل لاق رحاسلا ربك الف رحاس هلزاكو ||

 ا نا وح ل هنأ 0 لَك دّقأ رردش 0 م ا هنأ لق 3 دوال

 | دودخالاو مهلبق نم ىلع ا مهريك ذنو مهاذا ىلع لا تددو ||
 | اجورب تيعس ماظعلا بك اوكلاجوربلاليقو فاتخال مولعمردق ىلع اهذ بكاوكلاو |

 ا هظفح لبق ند هباوردحا فءضو ىذمرتلاه>رخا هنم هللاهذاعا الا رش ند

 ا دهاشلاليقو 4 هفرع مون دوهشملاو ةعج موب دهاشلانا نيك الاو سابع نا لوق 1 ١

 | اعاو ةف رع موب دوهشللاو ةيورلا مون دها ثلا ىلقو رلاء وب دوهشلاو ةعجلا موي[

 هلوقو ةودنلاب هلاودهش هلبق ءايسالانال ملحو هيلع هللاىلص دم وه هلد ويشلاو |

 ٍْ لنا موب ا تبرع الو رعشلا حالا ةعماموي ا هفلع مون ريشا

 | همالك ععمو هيلا دعقف بهار هيلا كال اذا هقرط ىف ناكو هلعا امالغ هيلأ ثعبف

 سن 0 هلوةاما اما

 لدي هناك ترمضض> ااه

 ةلللاش نو هيرتكت طرفأام
 ق ماهباللاماو دوهشمو

 دهاشو ليقهناك فدولا

 |مهقصو هنتكالد ورشمو

 نيرسسفملا لب 100

 موبو دع لف | هيف

 هم 1و ةومعوأ ةمايقلا

 اديهشمهياع تنكو ةلوقا

 دمح ةماوا مف 6 ٠

 لاو مالا كاش
 لاو دوسالا
 كثي دول مدآ وو ىلابالاو

 ال1 ئداتنو آلا مون نمام
 لعشام ىلعو ديد> موي

 تباغواو ىئتغاذ دهشف

 موب ىلا ىتكردت مل ىنمش
 وو ةظفحلا وا ةمايقلا

 قلخلاو ىلاعت هللاوا مدآ
 هللا قكو ىلاعت هلوقل
 دعو ءاسالاوا ادهش

 باوحو ماللسلا مهيلع
 هيلع لدي قوذحي مسقلا

 (دودذ الاب ادا لتق )

 ملقا لبق هناك نمل ىا

 مهلا ءابنشالا هذ

 شي رةرافك نون وعلم
 نمل ا

 وهو ( دوعولامويلاو )

 ( دما_ثو ) ةءاقلاموي

 همح دهاشلاّهو ةمايقلاموي وه دومشمو مدا وئيدهتاش لاهو رمتلا مو.لاشو ةفرع مويوهو(دوهشمو) ةعجامويوهو ٠

 هودحالا بامصأ لت ة)هن نمؤيالن 1١ ديدشا كب رب اذع كد ءايشالا ءالؤبم 0 يم



 نع ىو رض رالاىف ميافع

 ملسو هياع هللا ىلص ىذا

 ردا اللا
 امالغ هيلا مض ريكالف
 ىف ناو :رهسلا لحل

 ععسف بهار مالغلا قي رط

 تاذ هش رطىف ىارف هنم

 سانلاتسحدق ةباد مو

 نا مهلل'لاقف ارح ذخاف
 كيلا بحا بهارلا ناك
 اهلتقف اهلتقاف رحاسلا نه

 كلذ دعب مالا ناكف

 صرإلاو هك الا ”ىربي
 ءاراق كلما سلع

 در نه هلاسف كلملاءرصباف

 ىبر لاقف كرمي كيلع

 ىلع لدف هيذعف بضغف
 ىلع لدف هب مف مالفلا

 بهارلا عجري م بهارلا

 ىناو راشتملابدقف هنيد نع

 ليج ىلا هببهذف مالغلا

 اعدق“ هنورذ نم حرايل

 الاهل 414 ره / نونالثلا 1

 ذا 0 ىئور قوقحالاو قل ىنعمو 0 اًغوو ضرالا ف علا وهو دخلا |

 | لاف بهار هّشرطىف ناكو رح لا لعل امالغ هلا مض رك الف رحاس هلزاك اكلم

 أ 1 0 لاقو | رد دحاف. ساناا تسح دق ةيح مول تذ هّشرط ىف ىارف هيلا هيلق

 1 ئربي دعب مالغلا ناكو اهلتقف اهلتقاف ر>اسلا نم كيلا بحا بهارلا اذه ناك نا

 00 17 نم كلملاهلأف د ار كلملاسياج ىمعو ءاودالانم ىنشإو صربالاو هكالا

 00 آذآ 7 تال اىا اذاق هلا دعتو نعارلاب نم رحاسلا وا اذا ناكف هبخاف
 1 0 | اذاف همالك ععحو بهارلاىلا دعق رحاسلا ند عجر

 1 لقف كلها تبشخ اذاو ىلها ىنسا> لقف ر>الاتيشخ اذا لاقف بهارلاىلا

 | مويلا لاقث ىانااتبخ دو ةيظع .ةباد ىلع اذا كلذكو ه اغيبف :رحاسلاىتسح |

 كيلابحا بهارلا ىماناكنا مهللالاقم ارح ذخ أف رحاساا ما لضفا بهارلا ملعا

 | ىتاف سانلا ىضُف اهاتقف اهامرف سانلاىّضَب ىت> ةبادلا هذه لتقاف رحاسلا ما نع
 ىراام كرما نه غلب دق ىنه لضفا تنا ىن. ىا بهارلا هللاقف هربخاف بهارلا

 ىواديو صرالاو هك الا ىربي مالغلاناكف ىلع لدت الف تيلبا ناف ىلتيتس كناو |

 لاقف ةريثك اياد هاناف ىمع دق ناك كلملل سيلج معسف ءاودالا رئاس نم سانلا |
 ناذ لجو نع هللاىئشي امنا ادحا ىنشاال نا لاق ىتيفش تنا نا عمحا كلانههام

 سلخ كللاىآف لح وزع هللاءافشف هب نم اف كافشف لجو نع هللاتوءد هللابتنما |
 بر كلوا لاسةف ىبر لاقف كرمص كيلع در نم كلملا هللاقف سلجم ناك اك هيلا |

 لاقف مالغلاب ؛ئخ مالغلا ىلع هلدىتح هبذعي لزي ف ءذخأف هللاكترو ىنرلاق ىديغ
 ىنالاقف لمفتو لءفتو ارز الاو ةكرالا: ئزرتام كرخس نم غلبدق هلا ب ىا كلملاهل
 ئش بهارلا ىلع لد ىتح هيذعب لزب لث ءذخاف لل> ونزع هللاىئشب امنا ادحا ىفشاال

 هسار قرفمىف راشيملاعضوف راشمملاب اعدقف ىناف كبد نع عجرا هل ليقف بهارلاب

 اعدف ىناذ كد نع جدا هل ليقف كلااسيلجم ىج مث ءاقش عقو ىتح هءهقشف |

 هلليقف مالغلاب ئع 3 هاقش عفو ىتح ههقشف 5 0 راشبملاعضوف راشمملاب

 اذك لح ىلا هءاويهذا مهللاقف هباحا نم رشن ىلا هعفدق ىناف كيد نع عجرا

 هباوهذف هو>رطافالاو هنيدنع عجر ناف هنورذ متغلب اذاف لجلاهباودمصاف اذكو
 ىذمي ءاجو اوطقسف لبجلاممب فجحرف تش امب مهتفك | مهللا لاقف لبيجلاهباودءصق

 لاقف هباحصانء رفنىلا هعفدف هللامهينافك لاق كباحصا لعفام كلملا هللاقف كلملالا
 هياو.هذف هوقذقافالاو هند نع عجرذاف ر ملا هناوطسوتف روقرقىف هول اف هءاوهذا

 هللاقف كلملا ىلا ىشمب ءاحو اوقرغف ةنيفسلامهب تافكتاذ تش امب مهينفكا مهللا لاقف
 لعقت ىتح ىلئادب تسا كنا كلعلل لاقف ىلاعت هللا مهيئافك لاق كباعصا لمفام كلملا
 ل عذدج ىلع ىنلصتو دحاو ديعص ف سانلا عمجم لاق وهامو لاف هن دل سما ام

 م ” مالغلابر هللا مسإ ل لق 6 كف مهسلا عض مث م ى 0 نم امه< ذخ 2

 (ىنمرا)



 ١ جووبلاةدو- 1

 راشملاب هدقف بهارلا ىلع لدق هبذمف مالغلا ىلع لدف هبذعف بضقف ىبر لاسقف ||
 هساحاو او | وكلهفموقلاب فدرف اعدقف هنورذ نم 0 ليج ىلا مالفلا لسراو

 تسل كلملل .لاقف انو اوقرقف همم نع ةنفسلا تافكناف دف قرغل يشل ا

 مالغلابر هللامس لوقتو ىتانك نه انتهس ذخأتو ىبلصتو سانلاعمجت ىتح ىتاق ||
 ليقف مالغلابرب انما اولاقو سانلانم اذ تا هغد_صىف عقوف ءامرف هبىنيمرت مث |

 عجري مل نف نارينلا ايف تدقواو ديداخاب صاف رذحم تنك ام كب لزن كإملل

 ىربصا هامااي ىصلالاقف تسءاقتف ىئص اهعم ةأسما تءاح ىتح اهيف ةحرط مهنم |

 من مالفلابر هللامس لاق مب سوقلاددكف مهلا غضو مث هتنانك نم امس ذخا مآ
 سانلالاقف تاق م لا عضوم هغدص ىلع هدب عض ود -- مهسلاعق وف 1

 كرذح كيلزت هللاو دق رذحن تنكام تءأرا هللقف كلملا ىتأف انالث مالغااٍترب انما

 عجرب نم لاقو نارينلامرضاو تدحن ككلاءاوفاىف دودخالاب ماف سانلانمادق |
 نأ تسعاقتق اهلىض'اهعمو ةأرسا ثنا تح كلذ اوان ايو ءريشلاو ل

 مح تردح اذه قحلا ىلع كنا ىتعاشالو ىريصا ءاماأي مالقلا اهللاَش 11 قت |
 ةىلصم ف بذكلازا وج هيفو ءايلوالاتامارك تابثا ثيدحلا اذهىفو © ملسم هحرخا ا .ٍ

 راشبملاو:* ىمعاقاخ ىذلاوه ا كالهلا نم سفتلاذاقناهيفو نبدلا ىلا عجرت 0 ظ ش

 فخرو * هالعا ركل و مضلاب ليلا ة ةورذو* نولاىورو جرمهلا فيفخمو ءايلاب

 0 ةليفلا 0 فاقلا مشب روقرقلاو * بزططشاو كرم | أَ

 نا لاقو رانلا ىف لوحدات َه 0 * اهذف مرانه وي '
 نب ليب>رش نب ساونوذ.فدوب هل لاش ريمح كولم نم كمل نارا ناك سابع" َ

 لاق مالغ هدالب ىفناكو ةنسنيعبس ملسوهيلع هللا لص ىئئلادلوم لبق ةرتفلافليحارش |
 نء ادب دحيم مالغلا كلذ .ركف رحسلاهلعي عم ىلا هلسي ءوباناكو سمات نبةتلادبعفل. ||

 نيد ىلع ىتب دق ناك الحر نا هبنم نإ بهو" لاقو بيهص ثيدح 1 ك5 كلذ

 مهريتنو زي نم دول ىدزولا ارتد اعيلاراقا ءوحاظ نار الاسم
 طاير باغ مث افلا رسشع ىنثا قر>و دودذالا د هيلع اوناف ةيدوهللاو راثلانيب

 نع ق“ءا نب دم لاقو قرغت هسرش رجلا مقاف ايزاه ساءنوذ . ير نع ىلع

 عذج ىلع هبلسو دحاو ديعصف سانلا عمل ىتتلتق كلذ تلمف نا كناف هب ىنمدا |

 | هبحاقتوصلاندح ةءارقلانسح بهارهق رطىفناكو ملخلا ىلا فل لم هيناةعاط |

 نب هللادبع اودجوف باطخلان, رمع نهزيف ترفتخا ةبرخ نا ركبىنا نب هللادبع ||

 او اطق موقلا تفجر

 رو“ رق ىلا ه,بهذف انو
 اعدف هوقرغلدب اودحلاف

 ةنيفلا مهب تافكنان

 كيملل لاقف انو اوقرغف

 عمجم ىتح ىلئاق تسل
 ىنلصتو ديمصىف سانلا

 امه ذخاتو عذدج ىلع

 هللامسإ لوقتو ىتاثك نم

 هب ىيمرت مث مالغلا بر
 هغد ص ىف عق وق هامرف

 تاق هيلع هديب عض وف

 مالثلا ب ربانمإ سإنلا لاقف

 كب لزن كلملل ليقف
 دق 5 تكلم

 نفق اراناه المو ادودخا

 هحرط هيد نع عجرم
 ةارصا تءاح ىت> اهف

 نا تسعاقتف ىص اهعم

 ءامايي ىصلالاةف اهيف عقت
 قمحلا ىلع كناف ىربصا

 اهيف هماو ىصلا لاف



 | ن٠ لاَعشا لدب ( رانا )
 (دوقولاتاذ )دودخالا

 اهل ةيظع اهنا اهل فو
 بطلا نم اهبهاهب عفتربام

 للا ناعاو رعكلا

 ىا لتقل فرط ( ذا )

 رانلاب اوقرحا نيح اوتمل
 (اهياعمه) اهلو> نب دعاق

 اونديام ىلع رافكلا ىا
 دودخ الا تاقاح نء٠ اهنم

 ىلع سولج ( دومق )
 ىلع مهو 2 تانزكلا

 نولعشام ىلع ) رافكلا

 قارحالان م ( نينمؤملاب

 مهضعب دهشي ( دوهش )
 ادحانا كالملادنع ضعبل

 هءرما ايف طرشب مل مهتم

 بيذعتلا نم هيلا ضوفو

 ىلع نيئم عمل ثح هيقو

 طفلا (دوق ولات اذ رانلا

 (نوئالثلا ءزجلا)

 || ةمايقلاءوي نولعفبامىلع نودوشيوا هباوصااهأ اورصقبمل مهناب كلملا دنع ضعبل مهضعب

 لاشو بطأاو تفزلاو

 نم مره ملاغو اوتيل
 رافكلا مهلتق نينمؤملا

 طفنلاب دوقولا تاذ رالاب

 (مهذا) بطحلاو تفزلاو

 ىلع ( اهيلع ) رافكلا ىنءي

 ىلع لاّشو قو

 سواح (دوءق) ىساركلا

 رانلاب هللا مهفرحا نيح

 نول شام ىلع مهو )

 روضح ( دوهش نينءؤااب
 ىلع نودوشي اوناكلاَغو

 لالض موق ءال وهنا نينمؤملا

 لالض نينم ٌواانا نودهشي ليقو روضح ىا 0 دوهش »2 مهند ىلا اوعجرب نا

 م م

 0 ةفد 3 دوق اا #8 لاقشالال دب دود> الان م لدب 6# رالا - ف
 ىلع انجاع مهذا ٍِه سنجلا دوقولا ف ماللاو أ_مهلاهن عش رام 53 ةريظعلاب

 0 دهن #١ دوهش نينمؤماب نولعشا» ىلع مهو 9 نودعاق 0 دوعق 2 رالاةفاح

 اا 1 اكو ايد تشتلا ابعدي تطبما اذا هسار“ةبّرش ىلع هدب اعضاوأ مات
 | اوديعا نا بتكف رمع كلذ غاف هللابر بوتكم هيف ديدح متاخ هديىفو اهناكم
 || راهدتفسا لها مزهما امل ىزبا نباو ريج نب ديعس لاقو هيلع متدجو ىذلا هيلع

 باتك لهاب اوسيل مهناف ماكحالا نه سوجلا ىلع ىر 'ىش ىا باطخلانب رمع لاق
 كل اهلوانتف مهلتلحا دق هلا تاكو ناتك مهاناك دق ل بلاطىبا نب ىلع لاقف

 اها لاقو مدن ركسسلا هنع بهذ الث هتخا ىلع عقوف هلقع ىلع تيلغف مهكولم ن.

 لوقتو سانلا بام كنا هم جرخلات !اق ه:م جرلا امو تينا ىذلا اذهام كحيو

 .ماقف هتمرط مهبطخ هوسانتو سانلاىف بهذ اذاف تاوخالا حاكن لحا دق هللانا

 هللاذاعم مهعمحاب سانلالاقف تاوذالا حاكت مكل لحا دق هللازا لاقف كلذب ابيطخ

 طوسلامهيف طسبف باتكىف انيلع لزنا الو ىن نم هبانءاحام هبرقنوا اذ نءؤن نا
 اهف دقواو دودخالا مهلادخ هباورش نا اوباف فيسلا مهف در اورش نا اوباف

 لاق ىلع نع ىورو هقلطا باحانءو رالاىف هفذقىنا نق اهيلع مهضرعو نارينلا

 انلسرا دقلو ىلع أرق مث هموق ىلا ةشبحلان م ثعب ىئثبح مهيبن دودخالا باتا ناك
 مهاعدف ةياالا كيلع صصقن مل نع مهنمو كياع انصصق نم مهم كلبق نم السر

 هلاودخ مث هوقثواف مهنم تلفنا نه ذخاو هبادصا لتقف راقكلا ىلاقف نانا هعباتف

 اتا مهعبات نمو رانلاىف هبىر ىبنلاكلذ عبت نف اران اهون ادودخا

 تناك ليقو ىسعاش الو ىق اناا ىصلالاقف تعز , عجب ىد اهم أصاب

 اوةرح سرافب ىرخالاو مأشلاب ىرخالا و نِءلاب نار ةدحاو ةثالث دودخالا
 مهنا نومحزيو رصنتخيف سرافب ىف اا اماو ىعورلا سوماطبا وهف مأشلاب ىتلا اماف رانلاب

 هلأ لزب لك سرافو ءاشلاب ىتلا اءاق تنسوب ساوتوذف نِيلاب ىلا اماو لايتاد باعحسا

 لها دنع ةرومش» تناك ةصقلاهذه نا كلذو 0 2 ىتلاف لزتاو انا رق 2

 . ىلع كلذي مهامحي مثسو هيلع هللاىلص هللا لور بادال كلذ ىلاعت هللارك ذف ةكم

 سعال مظعت وه 6# دوقولات اذ رانلا  ىلاعت هلوق و نبدلاف راما ممر كحل
 .مهحاورا ضم رانلاىف اوقلا نيذلا نينمؤملا للاى سنا نب عرلا لاق رانلاكلت
 مهتقرحاف رافكلا نم دودخالاريفش ىلع نء ىلا رانلاتج رخو رانلا مهسع ذا

 دخ_ ىذلاك ملا ىنءي مهو 2 دودخالادنع سول> ىا 0 دوعق اهراع م هذا 2

 مهتداراو رانلا ىلع مهضرعنم ىا 4 نينمؤملاب نولمفبام ىلع 8 هباكاو د 00

 (نيح)



 ٠ هلوقك ناميالا الا اوركنا امو مهم اوباعامو (اوئمؤينا الا مهم اومن امو) ةكم لها ىذا ليك ربصلا # '

 | رسكلاب اومقذ ئرقو * اويضغنان وملحم مهنا * الا ةيماىت نم | ومقنام هلوقو * مهفويسنا ريغ مهيف بيعالو

 اناغ ازيزع . هنوكوهو هب نءؤي نا اهن قحسسي ىتلا فانصوالا ركذ ( ديلا زيزملا هلو ) عفلاوه مضقلاو
 ٠ لكف (ضرالاو تاووملا كللع هل ىذلا ) هاون ىجريو هتممعأ ىلع دا هلبحي |مءم ادرج هباقع ىثخم ارداق

 نيقانلاناو لطدألا همقنمال ىذلا قحطاوه مى: اومش امنال اريرش هل ع ودألاو هتدانع هيلع قم“ امينا

 لع هنا ىنني مهلديعو ؟جوربلا ةروس) (درهش 'ىش لكللعةللاو) 4: 441/ رقح ميظع باذسب مهنم هللاماقتناللها
 هيلع مه زاجتوهو اولمفام | اوني ناالا مهتم » اوركئاامو © اومقتامو ف مهيدياو مهنسلاعرلع دبشق نحل | |

 | نينمؤلا اونق نيذلانا ) هلوق ةّشرط ىلع ءاثتسا © درا زيزملاهللاب ||
 د و تابوا ثئاستكلا عارق ند .كولف نبع © عهفنوبس نإ ريغ مقا

 كلمهل ىذلا# هلوّش كلذ ن رقوهءاوث حر امعنم ادرج هباقع ى شخ ايلاغا زب عدن وكب هفضوو
 دعيو هءنءؤي نا قحسللا4 راعشالل #4 ديرش *ىشث لكوع هللاو ضرالاو تاوعتلا

 © منهج باذعمهلف اوبوتنم مل #9 ىذالاب معولب ©تانءؤملاونينمؤللا | وتقنيذلانا## ||
 دعت 221277 أ نيذلاب دارملا ليقو مهتتشب قارحالاىف دئازلاباذعلا © قير اباذع مهلوإت مهرفكب | '

 1 مهقرحاف مهلعتبلقلا رانلانا ىورام قيرحلا باذعبو ةداخ دودخالابامحسا اوتتف ||
 ع َِك 0 َ ال مه اوه كا سابع نا لاق 52 10 مسلاةدابع 1 --5 ١ 0-0 اوس ود تاس ا يت تشتت ا

 (ميحباذع) ةرخ الاف ىني 6 0 يف لب مهناعبالا 3 6 ا ارك ليقو © هللب اووي ناآ
 0 و < ل عفادبالو بااغبال تنازع كلف َ را وه ةدابعلا قوتي ىذلانا

 را ياو وير ] 9 هلالج لح ةلاوهو كلذا لماردو لعن ل ق* ىذلا ندي
 | هل وق © نب رفاكلل مظع دعو ونينمؤملل مظع دعوهفو 0 ديد و نينه وان مهلاعفا 3 مهياع تعا ناكل | تك 6 شب لك ىلع للاو و ةدابعلل قحتسلا وهف ىا 4 ضرالاو تاو كلك

 | ىل © تانمؤملاو نيئمؤلا 8 اوقرحاو اوبذع ىا # اونتف نيذلانا »8 لجوزع |
 مهنا ىلع ليلد هيفو رفكلان« هيلع مهامع اومجري مل ىا # اوبوتي مل مث #8 رالاب
 مهنم لي ىلاعت هللازاو ديعولا اذه نم نوجرخيو مهنم لبق اونمآ و اوبات اذا ||

 باذع مهلو مهح باذع مهلف 9 آاوبوتي مل نا مهلاو ةلوبقم لئاقلاة بوت ناو ةبوتلا 5

 ” ناسا او“ نيذلاب ديري
 ”نيذلابو ةصاخ دودخالا

 ىف ني-حورطملا اونمأ
 مهونتف ىنعمو دودحخالا

 ديرينا زوو مهتقرحاف
 ىا نيئمؤلا اوف نيذلا

 مومحلا ىلع ىذالاب مهولب
 ناو نين وتفملا نيثئمؤااو

 ةرذ الاىف نيباذع نينتاف
 نينمؤملا اب اوقرحا ىتلارانلاب مهقرحا هللانا كلذو ايندلا ىف قير اباذع مهللبقو ١ 0 0 نينمؤلا اوقرحا اع قيرطاباذع مهلو مهرفكب مهح باذع مهلىني © قيرحلا
 موياع اونءط الونينمؤملا 2 1 7 # ر 1 ف 0 ب ع م و مهثر دود 0 مم هنر اا 5 1 3 ١ 5 ا ان | ّ ل >-ضلا و ل تعفترا

 كلير هل ىذلا ) هب نءآ نا. ( ديلا ) هب نمؤيألن ل ةمقنل ( زيزعلا ) هاب مهنابا لبقل الا (للباونمؤينأالا ) 0:
 اوقرحأ ( اونتقنيذلارا دب مش ) مهلامعأن . ( 'ىثلك ىلع للاو) تابنلا (ضرالاو) رطملاتاوعتلانازخ (تاوعسلا
 ناميالاب ءاسنلا نه تاقدصملا ( تانمؤماو ) ناميالاب لاحرلا ن٠ نيقدصملا ىنعي رانلاب ( نينءؤاا ) اوبذعو

 لاقبو رانلا ىف ديدشلا (قيرحلا باذع مهلو) ةرخ الاف (مهج باذعمهلف ) مهكرشو مهرفكنه (اوبوتيلمن)
 نيئمؤملا نه اموق اوذَخ ا لصوملالهأن . لابو نارجتن م اموق ءالؤه اوناكو رانلاب هللامهقرحأ ثيح ايندلا ىف
 نيئمؤملاركذ مث ساوذاااذ لابو فسوب ىم“إ مهكلم ناكو مهنيدىلا اوعجري ىكل رانلاب مهواتقو مهوبذمف

 لاقف مهباذعملمقل ناميالا نع اوءحرب مل نيذلا .

 ند )مم اومّشناهو )



 بيذعت ىلع اوربص نيذلاىا ( ريبكلا زوفلا كلذ راهالااهحنْنه ىرج تانج مهلتاللاصلا اولمعو اونمآ نبذلانا )
 'دآرملاو مانو فعاضتدقف ةدشلا,فصواذاف فنعلاب ذخالا شطبلا ( ديدشلكبرشطبنا) ماعوهوا دودخالا

 : ءادتنا مهتلخمي ىأ ( ديعبو ئدسب وه هلا ) ماقتالاو باذعلاب ةربابلاو ةلظااذخا
 "م شطببل مهادبا كمهديعبي هناب ةرفكلا دعواؤا هشطب ةدش ىلع ةداعالاو ءادبالا ىلع ءرادتقاب لد ابارت

  ركاسلا ( روفغلا وهو ) ةداعالا 5 528 رظح اويذكو ( نوثالثلا ءزلا + ءادبالا ةمعل اوركشي ملذا

 بو'ذلا نع ىفاعلابو.ءلل
 هنايلوال بحلا ( دودولا)
 لهال لعافلا ليقو

 دودولا هلعشام ةعاطلا
 اودارا ام م اطعا ن٠

 هنقلاخ ( شرعءلاوذ )

 رحلابو ( ديلا ) كلامو
 ةفص هنا ىلع ىلعو ةز*+

 هتهظع هللادعو شرعال
 هرظعو ءولع شرعلاد#عو
 فوذحم ادةمربخ (لاعن)
 نوكف وك (ديربل)

 دانعلالاعفاقاذ ةلالد هيف

 (دوذلا ثيدح كاناله)
 عوجللا ريخ كانا دق ىا

 ةلاخلا متالاىف ةيغاطلا

 ا كدي ( دوعو نوع )

 اولمعو)هللإ (اونمآ نرذلانا)
 نيبو مهني اهف (تاحلاصلا

 تح ن. (امتن نمىرجت)
 امكحاسم و اهرب

 ءاملاو رخل اراها (راهنالا)
 كلذ ) نإللاو لسملاو
 ةاتجملا ( رثكلا“زوفلا
 6«لب) هنا ديدشل ) هب نءؤيال نا كبر ذخ ١ (كبر ضطينا) رانلانه اوتوةنلاب اوزافةرفاولا
 نما و رفكلانه باننا زواجملا ( روفغلاوهو ) اديدج اقلخ توملا دمإ (ديعيو) ةفطنلا نم قلخلا( 'ئدبيوه

 ريرساا وذ (شرعلا وذ) هتعاط له اىلا بيحتلا لاّشو هتعاط لهال بحل لاقي و هثايلوال ددوتملا ( دودولا ) هللا

 دمشاي (كان | له) تييوىحي ديرك (ديرراللاءف) هللاوهف لادلامغب تارقزا ميركلا لاقيو ديجلا نحلا(دبجلا)

 نبذلاو ( دوو نوعرف ) عوج ربخ لوقب (دوذلا ثيدح ) كلذ دعب هاناف كلذ لبق هتأيلو كلذب هيبن مهفتسا

 - نحاقك

5 

. 

 . مهريصنا ني سدا

 || زوفلاكلذ راهنالا اهتحت نم ىرحت تانج مهل تاحلاصلا اولميو اونمآ نيذلاناإ#
 | فعاضم #4 ديدشل كبر شطب نا © هنود رغدت اهفامو ايندلاذا * ريكلا
 أ هدسعيو قلخلا ىد ديعنو ىئدب وه هنا 0 فئعب ذخا شطلاناف هفنع

 1! بات نا © روففلاوهو © ةرخ الا ىف هديعيو اينَدلا ىف ةرفكلاب سطبلا ئدببوا
 | كاملا شرعلاب دارملالبقو هقلاخ # شرعلاوذ #9 عاطا نا بحلا © دودولا »
 ]| بجاو هناف هتافصو هناذف مظنلا © دبجلا #9 كيرل ةفص شرعلاىذ 'ئرقو
 |١ ءاذعو شرمالوا كنزا ةفص نابكلاو ةزم ءرجو ةمكملاو ةردقلا مات دوجولا

 له هريغ لامفاو هلامفا نء دارم هيلع عتتمال  ديرإل لامف © هتيظعو ولع

 || وه نوعرفب دارلا نال دونلان. امهل دبا © دومثو نوعرف دونلا ثيدح كيلا
 || اهتمت نم ىرجع تانج مهلتاحلاصلا اولمَعو اونمآ نيذلانا 9 ىلاعت لاقف نينمؤملل

 || نيالاق # ديدعل كبر شطب نا 9 لجورع هلوق © © ريكلازوفلا كلذ راجنالا
 ْ ١ | مهتلخم ىا 0 ديعنو ئدس وه هنأ 3 ديدشل ةلظلازخا اذا باذعلان هذخانا سابع

 1( || «كروقفلاوهور# ةمايقلاف مهلامعاب مهيزاجيل توملادعب ءايحا مهديسي مث ايندلاف الوا
 | هؤايلوا هدويىا بولا لبقو مهلبحلاىا « دودولا  نينءؤاا عيمج بوأذل ىنعي
 *شرعااوذإ# ةرفغلاب هنايلواىلا ددوتملاوه لبقو رفغي نا دوبو رمفي لبقو هنوبحيو
 نم ديجلانال ىلات هلل ةفص هنا ىلع عفرلاب ىرق # ديلا © كلامو هقااخ ىا
 ةفص هنا ىلع رسكلاب ديملا'ئرقو ىلاعت هللابالا قبطال كلذو لالجلاو ىلاعتلا تافض

 هنسح داراىلبقو ىلاعت هللاالا هتبظعو شرعلاةفص ماعيال ذا ميظعلار رسلاىا شرعلل
 © ديرب 1 لامف 9 ىلاعت لاق مث ماسج الان حا شرعلانا لبق دقف ديجملاب هفصوف |

 || ضرتعم هيلع ضرتعبال دي ررا+ لاعف ل قو هبلط ئش هنم عنجالو ئث هزجال هلا ىندي
 | هءادعالخديو عنام كلذ نم هعنعال هتحرب ةخلاءءايلوا لخدي وهف بلاغ هباغيالو

 أ ىا 6 دونملا ثيدح ف كلا دق ىا © كنا لهوا رصان هنم معرصنبال "انا
 || © نوعرف 9 ىلاعت لاقت مهن« نيب مث ءايبنالاىلع اودنجم نيذلاةرفاكلا عوجلا ربخ

 ةروهشم ةكملها دنع مهتصق تناكو © دوور هموقو ىني |



 . لاو ) ادانع كنوردُك

 8 ىلع ريصاو لستف مهن .قاح امو لسرلل مهييذكت تفرع دق ىنملاو هموقو ||!
 هنع نووعريال © بيذكيف اورفك نيذلا لب 9 مهيقاحام دم مهرذحو كموق

 راثا .ادادو مهتصق اوعمس: مهلاف ءالؤه لاح نم بخحتا مهلاح نا بارضالا ىتعمو ||

 توشالاكهنوتوشال © طي مهلارونمهللاو 2 مهببذكت نم دبش اوبذكو مهكاله ْ

 فيرش باتكهب اويذك ىذلا اذه لب. 4 ديم نآ رق وه لب 9 طيخلا طاحلا |
 حواف د. بر نا 5 ىا ةفاضالاب دنجم نأ رق ئرقو ىنءعملاو مظالا ىف ديحو |[

 'ئرقو نآر قلل ةفص هنا ىلع عفرلاب ظوفحم عفان أر ةو فيرحتلا نم * ظوفح 2

 هللالو_سر نع # حوالا هيف ىذلا ةعباسلا ءامسلا قوفام ىنعي ءاوهلاوهو حوليف ْ
 نوكت ةفرعو ة ةعمح مون لك دن هللا ءهاطعا جوربأ! ةروس 0 نم ملسو 4 هيلع ىللاعت .

 ١, 0 2 تايخح رم ايا
 4 ةرشع عبس اهيآو ةيكم قراطلاةروس »

 3 ملاعىأ © طبخ مادو نم تلاوإل مهنم انكلها نع اوربتعي ملو مالا نم مهلبق نكن م ا

 نآ رق وهلب 8 مهلبقناكنمع لزناا١ مهب لزنينا رده مهلامعان٠ *ىث هيلعوذلالا| ١
 ةناهكو ضف هنأ نوكرشملا معز اكوهس 1 رتخلاو عفنلا ريثكتف يرش 5 "ىا «ةدع ا ش

 ليدتتلا نو ظوفحم نا رقلاناىنهإ كا رقللت عا هنا ىلع مقرلاب ئرآق © ظوفحم حول ىفإف ْ

 حوللاب فرعي هنال حوال تعن هنا ىلع رسكلاب ظوفحم 'ىرقو فيرخاو رييغتلاو ا 1

 نيطابشلا نم ظفح هنال اظوف ىغمو بتكلاعست. هنمو باتكلاما وهو ظ ونحلا |

 1 واعُتلا دانساب 0 شرعا ني نع وهو صقنلاو ا 0

 ةردند ا حوالاو لاقو ةةخلاهلذدا 0 عبتاو هدعوب قدصو لجحو نع هلا

 ودل ها ةفاحو برغملاو قرمشملا نيبام هضىعو ضرالاو ,ئسلا نيبام هلوط ءاضيب |

 12 هلصاو شرعلاب دوقعم رس همالكو رون نه هلكو ءارجح ةتوقاي ءافدو توفايلاو ََ

 هدا رم ىلع ىلا: هللاو كلم [

 ١ © نوتسو ىدحاو يآ ةرشع عبسو ةيكمىهو قراطلا ةروسريسفت «

 « اذ نع قوالثو تعض نات امو

 ذك 6 0 رقللو كلى 7# ذكتىف# داب كم وفن هىا #* اورفكنيذلا لب#

 نيذلالب ) مهبيذكشل مع لز' امو لس رالد وخلا كلت بي ذكت تف ع دق ىنعملاو هلا و هايا نوءرش داراو دوتملا نم ْ

 نكأ مهيلع دونجا لاخ ءافخلال 00 نوريتءاالو 0 ناولسإو ( بيقكت 7 كمت كك

 ةطاحالاو ةؤزجال م هو

 مهنا 0 مها رو ند مع

 ئنلا توغالاكةنوتوشال
 اذهلب (وهلب) ههظيحلا

 نآ رف ( هباويذك قذلا

 00 * ( دع

 ه_ىظن لدكلا ق

 0 هزاحتاو

 ريطاتسا هلاو ىرئفم' هنا

 (ظوفحت حواف ) نيلوالا
 قيال لوس ون
 نأ قال ةفض عفان ظوفح

 ليِدَتلاَو ريبغتلانم ىا
 0 نسحطادنع حوالاو

 هنؤزقيف ةكئالما حولي
 هللاىذر سابعا دنعو

 ءاضس :ةرد نم وه ئىهنع

 قرمشملا نيبام .هضيىعو

 ئثلكو روت هلل برغملاو

 وه لئاقم روطسم هنق

 ليقو شرعلانيمب ىلع

 شرعااب دوقعم هاللسعا

 ميركك لم رج ىف هلفساو
 عا هللاو

 ةكف قراطلاةروس ٠

 * ةيآ ةرشع مكس صو

 مدح ل نمو مهلبق ند

 مالسلا ةيلع دمج ( بيذكتىف ) ةكم رافك (او رفك نيذلالب) نا اعلق 00 مياس 22 ْ

 هللا ىلس دم مكيلع ١ رب ىذلا نآ رقلا عي ( وهلب ) مهلامعابو مهملاع لوقب (طحم"ههئارونم ماو نارقلاو |
 ةرؤساانمو#» نيطلتغلانم ظوفحم حول فبوةكملوش (ظوفحم حول ىف) في رش ميزك ( درج نا رؤ) ملسو هيلع

 6# نوثالثو عر لل اهفورحو نوتسو ىدحا اهتالكو ةرشع تس اهتايا ةكم اهلكى هو قراطلااهف ركذيىتلا ْ



 مظع ( بقاثلا ميهنلا قراطلا ام كارداامو قراطلاو ,اىسلاو 0( (محرا نمرلا هللا مس 2

 ث' 5 مولا سنج دارملاوق 0 مسقأف ةخلاقل>اهيفو هتكئالم نكسمو مهقزر ندعم اسهنوكل

 5 نقلا ىا بقاثلا مجتلاب هرمسف -4 49.٠ ]يي- مث اهتمفنم مظعل (نوثالثلاءزحلا) ام محرب ىتلا بهشلا
 اك لل ل ل ا ال يل

 هيف دفق مالظلا بقشي

 هنال قراطلاب فصوو

 ىتالل لاقباك ل يلب ودبي
 قرطي هنالوا قراط اليا

 باوجحو هكصي ىا ىجلا
 ال سفن لك نا ) مسقلا

 تناكنا امل ( ظفاح اهيلع
 ةءارقك الا ىنغع ةددشم

 صاع نباو ةزهحو مصاع

 لكام ىا ةيفان نا نوكتف

 ظفاح اهيلع الا سفن

 ةءارقك ةففخم تناكناو

 ةففخم نا نوكتف مهريغ
 سفن لكنا ىا ةل.قثلا نم

 نم اهظفحي طفاح اهيلعل

 اهلمع ظف#موا تاذ الا
 انا اهلح احا
 ليقو تام كلذ ىفوتسا

 ةكازاف لامعالا اكو ه

 ةلقثلا نيب ةقراذ ماللاو

 اري لاو ةففملاو
 ربخ ةلبْطاو ربخلا اهيلعو

 امم ىهف تناكامهتناو لك

 رظنيلف ) مسقلا هب قلتي

 ركذامل ( قلخ مث ناسنالا

 (ميحرلا نمحرلاهللامسإ )

 ادلع نبا نع ةداضإف
 ءاعملاو ( كاع هلوقفف

 امل # قاخمم ناسنالا رظنيلف 9 مسقلا باوج نيهجولا ىلع ةلملاو ةيفان ناو الا

 3 عاف ا

 م محرلا نم رلا هللا مس عجم

 ]| قيرطلاكلاسل.لصالاف وهو ليال ىدابلا يكوكلاو © قراطلاو ءامسلاو 8
 || مهلا قراطلا ام كاردا امو * هيف ىدابلل لمعتسا مث البل 5 لا[ فزع محو
 ْ ا سنا دارملاو كالفالا وا هيف ذدفنف ةنوضل مالظلا بقُس هن 80 ملا 4 نقاتل

 أ هنأشلامي كت هصخم اع هرمسف مث ماع فسصوب الوا هنع ربع لحز وهو بقثلاب موهعم وا

 | ناف بيقر *6 ظفاح © اهيلما سفن لك نأ_كلانا ىا © اهيلع ام سفن لكنا
 0| ىنمب اهنا ىلع امل ةزمحو مصاعو ماع نبا ارقو ةديصامو ةلصافلا ماللاو ةففحْلا ىه

 ىلا ىإ هلا كلذو بلاطفاىف تلزن لبق *# قراطلاو ءاعسلاو ٍِه لجو نع هلوق *

 مث * ءام ءالتماف مت طحنا ذا لكأب سلاجحوه اغيبف نبلو نيخي هفحاف لسو هيلع هللا ىلص

 هب صر م + اذه ملسو هيلع هللاىلص ى لالاقف اذه 'ىش ىا لاقو بلاطوا عرفت ارا

 را ىنعي قراطلاو ءاعسلاو هللا زئاف بلاطوبا 2 ىلاعت هللاتايا نم ةبا وهو

 ليللاب قرطي هنال اق راط معلا ىعمورامللاب كلذ ىعلالوق راط وهف لدللاب كانااملكو ليللاب

 : دنه تلاق

 قرافلا ىلع ىشع * قراطت انس نحي

 هللا ىلص ىلا نكي ملىلبق  قراطلاام كاردا امو ف هفرشو هواعىف مج مهارانا ديرت
 ' جوملا ل_قوريثملاءى خااىا * بقاثلا ىلا هلو هلهللا هب ىت> هقرعإ للسو هي هلع

 بقاثلا مجنلا لبق و هذفسس ىا هتقثيف ناطيشلا هب عرب ىذلا م ليقو ىلاعلا عفترلا ليقو

 مجن لكوهل قو هعافترال كلذب ىعت ل>زوهليقو معلا ايست برعلانال ايرثلاوه

 هذه برو هريدهنليقو اه هللا مسقا ماسقا هذهو هذفنف هبقشن هنال ناطيشلا هبىرب

 اهبلع سفن لكنا ىنعي *# ظذاح اهلع ا سفن لكنا 8 ىلاعت هلوق مسقلاباوجو ءارشالا
 مه سابع نبا لاق رش وا ريخنم بسكتامايلعىصحبو اهلمع ظفحي اهءر نم ظفاح

 اهعفدي ىتح اهلعفو اهلوق ظفحبو اهلظفح ىلاعت هللانم ظفاح قو ةكّتالملا نم ةظفحلا

 هلوق © اهلردقامالا بطاعملاو كلاهملا نم اهظفحم ليقو اهنع لحم مث ربداقملا ىلا اهلسيو

 *ىشىانمىا * قاخ مث 9 رابتعاو ركفتر ظن ىنمي  ناسنالا رظنيلف # لجونع

 (هقلخ) لاقف نيب مث كلذب هبجحا (قراطلاام) داي (كارد ااه و) قراطلاو ءاعساإهلامسق الوق وش (قراطلاو

 سفن لك لوب مس هلا ناك اذاهلو ( سفن لكنا) راها, سنخمو ليال قرطي لخز وهو ذفانلا ئغملا (بقاثلا محا
 كا العألا اهلعال سفن لك ام امسفن لكنا لاعبو ةلص انهه فلالاو ميملا اهيلءل ىنعي ( اهيلعامل ١ ةرجافو ١ ةرب
  هسفن ( قلخمت ) بلاطوبا (ناسنالا رظنيلف ) رباقملاىلا اهعفدي ىتح اهلمعو اهلوق ظفحي ( ظفاح ) دشلاب مبملا
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 هنداعا ةح 5 هيديمىف رظنلاب ناسنالا ةيصون هعمتا 3 اهيلع سفن : لك نا 1

 ءامو ماهفتسالا باوج # قفاد ءامنم قلخ# هتيقاعف ءرسياماالا هظفاح ىلع ىليالف |
 جر 3 هلوقل محرلا ىفنيئاملا نم جزتمملا دا رملاوعفد هير وهو قفد ىذىنعع قفاد ل

 وأو اهردص ماظعىهو ة ارملايئارتو لجرلا بلس نيب نم ©بئارتلاو بلصلا نيب نم
 دلوبنال دعتستىتح ءاضعالا عم نع لصفنمو عبارلامضهلا لضفنمدل وتتةفطالان اع ْ ظ

 غامدلاناكشالفنيتضي لادنعضعبااباهضعب فام قو رع اهرقمو ءاضعالا كلت لثماهنم

 فصلا عاملا ىف طارفالا عرسيو ههبشت كلذلو اهديلوتىف ةنوعم ءاضعالا مظعا |

 برقا اهو بئارقلا ىلا ةلزان ةريثك بعشو بلصلا ىف وهو عاختلاىهو ةفيلخ هلو هيف. |
 هيفو نيتمضب باصلاو نيت بلصلا ئرقو ركذلاب اصخ كلذلف ىنلا ةيعوا ىلا |
 هيلع لديو قلاغتلا ريمضلاو © رداقل هعجر ىلع هنا 9 بلاص ىهو ةعباو ةغل ||
 نم ىنحامو.ئامْصلاَنُم كاطام نيب رخو فرس © يارسلا لك ا ا

|| 5 

 هلعجامناو امهنمىواذعدإولانال ةأرملاءامو لجرلاءام هيداراو محرلاق بويصمقوفدم

 4 ِئارتلاو بلصلا نيب نم ءفىللا : و ءاملا كلذ ىني 5 رم © امهجازتمال ادحاو
 ةدالقلا عض وم ىم سابعن| لاقرح عااوردصلاماظعىهو ةارملاىئارثو لجرلا للص ىنعي

 رثكأو ناسنالاءاضعا عيج نم جرخ ىناانا لق ةأرملا يدئنيب اهنا هنعو ردصلانم

 مدقم نم ةريثك قورعىف لزنيو لجرلا رهظىف قرعىف بصنف غامدلانم ٍِج رخام

 ىلع هنا هركذلاب نيوضعلا نيذههلاعت هللا صخ ببسلا اذهلف ٍبئارتلا هو ةأرملان دب
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 ءانعمليقو لبقنم ناك اك ءامناسنالا در ىلءرداق ليقو هنم جر> ىذلا بلصلا ىف

 ليقو ةفطنلاىلا ابصلا نمو ابصلاىلا بابشلا نمو بابشلاى ا ربكلانم هتددر تْئْشْنآ |
 ناسنالاقلخ ىلعردق ىذلان او هانءمليفو رداقل جرم لال ىتح ءاملاكلذ سرح ىلع هنا |

 ىلوالاو متالاوه لوقلا اًذهو هيلعز وها وهو هنوم دعب اح هتداعا ىلع رداق ءادتنا ||

 رهظت ءانعم لبق ةمايقلاموب كلذو © رئارسلا ىلرت موب ف هدعب ىلاعت هلوقل ةياالا ىنعمب ||
 ءوضولاو ةالصلاو موصلاكلامعالاضئارف رئارسلا ليقو ربتخم ليتىنعم ليقو ايلا |

 دصلا نال كلو لَو نع هةير'نيبو دما نيي“رارس هذه لكف ةباتلا نم لسفلا)

 ةمايقلا مون ناكاذاف لستغي لو تلستغاو معي ملو تعكو لصي ملو تيلص لوش دق َ

 لك ةمايقلا موب ىلاعت هللاىدسب رمعنب هللادبعلاق اهعيضنمو اهادانمرهظي ىتحربتخم |

 نيج دو جر نيج جس جونو جت" وب + 4+

 ا

 ىا © قفاد 9 ىنمنم ىنعي #.ءام نم قلخ © ىلاعت لاقف كلذ نيب مث هبر هقلخ |

 | 0 ليلحالاىف ةفطنلا درب ناىلعرداقىلاعت هللانا ىنعل © رداقل هعحر

 ىلكألو ءاز زا مو: .|لمغيف هنازحو هنداعا ىلع رداق ه ًاشنانمنا عل سال واق رظنلاب ءسما فاح سفن 34 5

 0 قفاد ءام نم قاخ ( هءاوح قلخ * قى ىانه ىا ماهفتسا قلخ مثو هتيقاعف هرسامألا ل

 . ةغالا لها ضعب ١ نعو ؟قراطلاةر ل زاخم ءاملاىلا دانسالاو 491 رح ه.حاصا ةقيتلا ىف قفدلا وعفد ع

 هتيبص اقفد ءاملا تقفد

 ىا هسفن ءاملا قفدو

 نرءام نم لش ملو بصنا
 محرلا ىف ا« ازتمال

 'ىئدّتا نيح اهدا او

 ناب نم جر ) هةلخ ىف

 ند ) فارتلاو تلصلا

 بئارتو لجرلا باص نيب

 ردصلاماظع ىهو رمل
 ليقو ةدالقلا وكت ثبح

 لجرلا نم بصعلاو مظعلا

 ةارملا نم مدلاو معللاو
 ةلالدل قلالانا ( هنا )

 ىلا ءاّسمو هيلع قل
 نم ءادّسا ناسنالا قلخ

 ىلع ( هعجر ىلع ) ةفطن

 ( رداقل) اصوصخ هتداعا

 هنع رمال ةردقلا نيل

 "نيل ىأ ريقفل ىتا هلوقك

 (ىلس موب ) بصنو رقفلا
 وا هعج رب فشكت ىا

 هعجر هلوق هيلع لد رمض
 (رئارسلا) بتم وبشس كا
 0 رلا رشا ام
 قىخاامو تاينلاو دناقعلا

 هسفن (قلخ) لاقف نيبمن
 قوفدم ( قفاد ءامنم )

 ةارملا محر ىف قارهمو

 (بلصلان يب نه ج رخم )
 لاّشو (رداقل) ليلخالاىلا ءاملا كلذ در ىلع (هعجر ىلع) هللا ىنعي ( هنا ) :ارملابئارت (ٍِئاَرتلاو) لجرلا بلس

 هتلعلال لجرلا ىلا لكو . ”ىد لكى بلعوهو رارسلا رهظت ( رارمسلا يت موب )رداقل ايحاو توملإدعب هتداعاىلع
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 ءاهسلاو ) هنع مفديو هئيعي ( رصانألو ) هب لحام عقد ىلع هسقن ق (ةوقنم) ناسناللاش ( هلام ) لامعألا نم

 ال تاينلا نمضرالاهنع عدصتلام وه ( عدصلات اذ ضرالاو ) نيح لك هدوءا هب ىع”و رطملا ىا (عجرلات اذ

 دج هلا ىنعي لطابلاو بعللاب ( لزهلاب وهامو ) ناقرف هل لقاك لطاملاو قحلانيب لصاف (لصفلوقل) نا رقلانا

 ٠ زب ملينا هعماسو هنراق هب عشري بولقلا ىف امظعم رودصلا ىف ابيه٠ نوكينا كلذب هللا هفصو دقو هقحنمو هلك

 "ىف دياكملا نولمعي ( اددك نودكي ) 4597 2>- ةكمكرسشمىنعي ؟نوثالثلاءزجلا) ( مهنا ) حازم هكفتموا

 20005007050 | رون ءاقطا وهلا عا لاطنا

 (1135 دكاورل قحا

 مهدك ءازج مهزاجاو

4 

 أ نم © : وفنم # ناسلإلل اف © هلاف 8 همجرا فرظ وهو اهته ثخخامو لامعالا
 ا لكفف مجرت 0 عجرلات اذ ءاكجنسلاو #3 هةع.ع 0 رصانالو اهل عمت هسفن ىف 0

 || ةللازال ابوا ىمس اك هب ىعس راعملا عجرلا ليقو هم كرت ىذلا عضوملا ىلا ةدود
 أ هعجرب مث راحتلانم ءاملا لمح باحعسلانا نم لبق املوا اتقوف اتقو هعجرب ىلاعت
 20)| © عدصلا تاذ ضرالاو #3 باحسلا ءامسلاب دارنا زوجي اذه ىلعو ضرالاىلا
 || نآرقلانا < هنا 9 نويعلاو تابنلاب قشلا وا تابنلا نم ضرالا هنع عدصت ام
 || هلك دج هناف © لزهلاب وهامو #8 لطالاو قحلا نيب لصاف # لصف لوقل #
 1 دكاو رون ءافطاو هلاطباف « ادكن ودك © هك لكشأ ىنعإ 0 مهلا و

 لهف 9 نوبستحال ثيحمهنم ىعاقتناو مها جاردتساف ىديكب مهلباقاو # اديك

 46 اديور مهلهما ف مهكالهاب لست الوا مهنم ماقتنالاب لفتشت الف © نيرفاكلا
 ههحو ناكيما 5 ضئارفلا ىدا نم ىنعإ هوحو ىف انثشو هوحوىف انيز نوكيفرس

 ل017 010 | ا دلحو ناك ام ضقتلا وا اهعش نمو ةماشلامون اريثتسم افرمشم
 © رصانالو ف هللا باذعنم اهب عتب ىا * ةوقنم 9 ثعبلا ركتملا ناسنالا اذهل
 تاذ ىا * عجرلا تاذ ءاهملاو ف ىلاءت لاقفرخا اعمق ركذ مث هللانم هرمصني ىا
 قشناو عدصتن ىا © عدصلا تاذضرالاو #رركتو عجريو 'ىجحح هنال هن ىع“ رطملا

 لوقل# نآ رقلا ىنعي *6 هنا 9*ىلاعت هلوق مسقلاباوجو راهنالاو رجلا تاننلا نع

 بعالاب ىا © لزهلاب وهامو © لطابااو قا نيب لصفب دجو قمل هنا ىا © لصف
 ىبلاب ركملاب نولاتحي ىنمي © اديك نوديكي ف ةكم رشم ىنعي 46 مهنا #9 لطابلاو

 ثردح نم مهل ىحاردتساب

 دبكلا ءازج ىمسف نولعال
 ءادتعالاءازح ىعماك ادك

 ناوةئيسو ءادتعاةئيسلاو

 الو ةئيسو ءادتعا نس )

 فصول اذهقالطا زوجي
 هحو ىلعالا ىلاعت هللا ىلع

 هللا اوسن هلوقك ءازحلا

 وهو هللا ن وعدا مويسنف

 و ئرزيسل هللا مهعداخ

 ال ىا ( نيرفاكلا لهث)

 لهتسأالو مهك الب عدب

 مهرظنا ( مهاهما ) هب
 نيظفللا نيب فااخورركف

 ريصصتلاو نيكستلا ةدايزل

 2 ١ الو اريسي الهم (اديور)
 1 اديك و غن اورواشتو ةودنلا رادف اومقحا نيح كلذو ملسو هيلع لاس أ هو ةرغصمالا اهب ملكتي

 فيسلاب اندلاق 01 مقتنافنولخلال نم مهجردتسا ناب مهدِكى لع مهيزاجا ىعإ |[ ادور دورت حيرلا تدار نه

 سابعنبا لاقمهك اله عدتالو لجتستال ىا ** نيرفاكتلا لهف ظرانلاب ةرخ الافو | ةنفيشن ةكرح تكرمت
 اعتلاقف لدلقلاهمالا كلذنا نيب مهلاهها هسا امل« لح وع هللا رم مهادنعو اذه 0-0

 3 ٍ ا 00 0 5 9 0 و تلاع ىبال (هلاق 2ع
 5 ا 0 ا 9 هسفنس ةعئم نم (ةوقنم)

 «هئاححس)  راملا دعب رزطملا تاذ ءاعشلاب منقا و ( عجرلاتاذ ,احلاو ) هللا باذعنم هلعئامال ( رصانالو )

 نا رقلاىنعي (هنا) داتوالاتاذ لاقبو عورزلاو تابنلاب (عدصلاتاذ ضرالاو ) ماع دعب اماعباحلاد مب باوعحلاو
 ” ك4 لها ىعب ( مهنا ) لطايلاب ( لزهلاب وهامو ) هللا نه مح لاّسو ق>زنايب (لصفلوتل) مسقلا ناك اذهلو

 نا رقلاو ماسو هيلع هللا ىلص دم نع سانلا مهدسص وهو مهرفك ىف اممص نوءئصي 0 نودكي )

 لهش ) ردب موب دمشاي مهاتق كلر او ( اد دك او ) دمح اي ةودنلا راد.ىف ككالهو كلتق نوديري لاو

 ردب موي ىلا اليلق ( اديور ) مهلحا .(مهلهما) نيرفاكلا لجاف (نيرفاكلا



١ 
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 هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلاىلع * نيكستلا ةدايزل ةينلا ريضتو ريركتلاو اريسي ًالاهمأ |||

 تانسح ريشع ءامسلاىف محن لك ددعب هلياءاطءا قراطلاةروس ارقنم ملسو |

 4 ةرشع عسن اهياو ةيكم ىلعالا ةروس

 هقالطاو ةفئازلا تاليوأتلاب هيف داحلالا نع همسا هزن © ىلعالا كبر مسا عبس وف
 ىلعالا بر ناس ؛ىرقو ميظعتلا هحو ىلعال هركذو ءاوس هنف امهنا امعاز هريغ ىلع |[

 ىف اهواءجا مال_سلاو ةالصلا هيلع لاق مبظعلا كبر مساب مبسف تاز 4 ثيدخلاىفو

 مدوج ىف اهولعجا ماسو هيلعهللا لص لاق ىلعالا كبر مسا عبس لزن الف مكعوكر
 ىذلا 8 تدم“ كل مهللا دوجمكلاىفو تمكر كل مهللا عوكرلا ف نولوقب اوناكو

 هشاعم ميو هلاك ىنأتي هبام هللمج ناب هقلخ ىوسف 'ىث لك قلخ © ىوسف قاخ
 اهتاقسواهربداقمو اهصاخشاو اهعاوناو ءايشالا سانجا ردق ىا # ردق ىذلاو

 هلامفا ىلا ههجوف « ىدهف #8 فيفختلاب ردق قاسكلا ًارقو اهلا واهلاعفاو

 هدارك ملعا اكو هاوس

 #« نوعيسو ناتلاو ةبا ةرشع و ةكمىهو الا ةروسريسفن #

 - و 7

 « افرحزوعسنو ىدحاو ناتئامو ةلك »

 لوقوهو ىلعالا ىبر ناحبس لق ىا 6 ىلعالا كير مسا عبس وه لحورع هلوق *
 كك ممسو هيلع هللا لص ىنلا نا سابعنبا نع ىورام هيلعلدي نيعباتلاو ةباعتلا نم ةعامج
 ليقو ىباعثلا دانساب ىوذبلا هركذ ىلعالا ىبر ناحس لاقف ىلعالا كير مسا جس أرق |

 هز ءانعم لبقو ةلص مسالا نوكي اذه ىلعف نودهللا هفصي امع ىلعالا كبر هزن هانعم

 ىا مب سابع نبا لاقو مرتحت هركذلو مظعم هل تناو هركذي ناب ىلعالا كبر ةيعست

 لاق مبظعلا كبر مساب عبسف تازن ا لاق سماع نب ةبقع نع © ىلعالا كبر يماي لص
 لاق ىلعالا كبر مسا عستازت املو مكعوكر ىف اهؤلعجا ملثسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 حود ىذ لك قاخ ىا © ىوفقلخىذلا © دوادوبا هحرخا ؟دوجحسىف اهولعجا

 ىذلاو إف ةماقلا لدتمم ايوتسمناسنالا قلخ ليقونينيعلاو نيلجرلاو نيديلا ىوسف
 ىدهف هلكش 'ىثلكل ردق لقو اهاستكال ىدهو قازرالا ردقلبق « ىدهفردق

 نرديلاب هقلخ ( ىوسف ( حورىذ ا ( قاخ ىذل 2 دوجلاىف ىلعالا ىن ر ناحس د مخ اي لق لاش و كير ديح وت 55

 ليقوناكملافولعلا نبال |
 ىو ىلعالا بر ناحيس لق
 هيلع لاق تلزئامل ثيدحلا

 دوج ىفاهولعجامالسلا

 ىا (ىوسفقاخىذلا )

 هقلخ ىوسف 'ىثلكقلخ

 انوافتم هبتاي ملو ةيوست
 ماكحا ىلع نكلو متتامريغ
 رداص هءا ىلع ةلالدوقاسناو

 ىلع ءاوسوا ميكح ملاء نع

 ىذلا و)ةدصم وةعفئمهفام

 لكل ردق ىا (ىدهفردق

 هيلا ءادهف هحلصلامنا ورح

 هب عافتنالا هحو هفرعو

 نكلو لضاو ىدهف وا

 ءاقكدا لصاو) فدك

 ءاششي نم لي هلوشب
 ىلعردف ءاشي نه ىدهو

 د يقل روسلا نم
 ةيكم اهلكى هو ىلعالا اهف
 اهتالكو ةرسشع عست اهئايآ

 اهفورحوةلكن وعبسوناتثنا

 © نونامثوةعبر او ناثنام

 (ميحرلا نمحرلا هللامس )

 سابع نبا نع هدانسابو
 مسا مم ) ىلاعت هلوق ىف

 لص لوب ( ىلعالاكبر
 ىلعالا كبر ىمأب دمحإي
 رك ذالاقيو 'ىثلك ىلع

 مهلاو فرعف ( ىدهف ) ىتتاو ركذ لك لج (ردق ىذلاو ) هاضعالا رئاسو نينذالاو نينيعلاو نيلجرلاو

 هقلخ ةواقشلاو ةداعسلا ردق لاعبو اريصقوا اليوطوا اهمدوا انسح هقاخ ردق لاّغو ىتاالا ركذلا ىتأب فك



 : 10 ل دوسأ 2 تف اسإاي (ءاثغول) باودلاهاعر ' امتدنا (ىعرااجرخاىذلاو)

 5 00 هيلع ظفحنا هدنأ هللا نم ةراشب اذهو هش نإ ( هللا ءاشامالا ) ءاسنتالىتح نا رقلا كلعتس ( ىنتالف
 هظفح نع هب بهذي ء_ئن هي ؛ةع 28- نا هللا ءاشامالا ؟نويالثلا ءزلا ٠

 أ ىذلا و # ناي الالازناو لئالدلابصنو تاماهلالاو نويملاقلخم ارايتخاوا اعبط |

 م تاع 0 نح
 نالأسو هتوالثو همكح

 هنع ادينج ىو ناسك

 هب لمعلا ىسنت الف لاقف

 ليقو ردصي كلثم لاف

 ىهنلا ىلع ئسنت الف هلوق
 ةلدافلل ةديزم فلالاو

 لفتئالفىاالسسلاهلوقك

 الاءاسنتفمربركتو هنءارق

 عفدب كيش نأ هللا ءاشأم

 اه ورهجلا م اعبهنا ) هل 35

 1 كنا ىا (ىف

 ليريجح ةءارق عم ن 0ك 0

 ماعي هللاو تلفتلا ةفاخم

 امكسفن فامو هعمل رهج

 ارةتاموارهجلا ىلا كوعدب

 وانايسنلا ةفاخم كسفنىف

 متلعاامو مثررساام ماعي

 مكلاعفاو مكلاوقا نه
 نم نطب امو :رهظ امو

 كريسو ( مكلاوحا

 ىلع فولطعم (ىزرمسلل

 ماعي هنا هلوقو كنرقنس

 رثكلا نيف ىدهف
 رشلاو ريخلاو ناعالاو

 بالاخ !ىذلاف)
 الكلا ( ىعرملا ) رطملاب

 دعت ( هلم ) رضخالا

 اساب ( ءاثغ ) هتريضخ

 لا اذا درنا «ةعوسا)
 ) كلن رقتس ) لول اهياع

 هللاءاشدقو (ةللاءاشامالا ىبنتالف) نا رقلا ليربح كيلع .ارقيس لاقتو نا رقلا دمع اي: كلغتس

 0 0 واى ل معئاست ةلقلا ناف 2 ناسنلا ََك وا اهتاسن لاَقف ا

 .ٍ .نلا ىفا و اهتد ظ
 رهظام 0 ىف امو

 | نو ىا © ىرستلل ةلرشمو » ةئالثلاو رثلا لعل ىلانت هنا ىتمملاو امهنع ىنيي

 / © ىوحا ءانغإ هترضخ دعب 6 هلل 8 باودلا ءاعرتام تدنا 6 ىعرملاجرخا
 0000 ا ك0 نآ ىرخأ هجرخا ىا ىعرلانم لاح ىوحا ليقو دوسا اسيل

 أ الف #9 ةءارقلاماهلاب ان راق كلمجتسوا مالسلاهيلع ليربج ناسل ىلع © كثرقنس 9
 | رابخالازا عم كلىرخا ةيآ كلذ نوكيل ماكنا عم ظفحلا ةوق نم الصا 3 0
 '0 مان فلالاو ىب لبقو تالا نم اشيا كلذكه عوقو لبقتسإ امعدب
 امل ةردنلاو ةلقلا هب دارملا ليقو هتوالت خس 7 ناب هناسسن © هللاءاشام الا © اابسلا

 تزعسأ اهنا ىلا كتم : 2 ةالصلاف هنءارقىف ةبآ طقسا مالسلاو ةالصلاه.اع هنأ قىور

 كاعد امو ليربح عم ةءارقلا“ كرهج وا ناعب امو مكلاو>|نم

 © ىرسلل كرستنو # ءاسناو ءاقبا نم

 1 جورّخلا ىلا دعو محلا ىف نينؤلا ةدم ردق لبقو ىثالا نك ذلا ان 7 00 رمق 0

 ظ كواسل نيتفناطلا نم قيرفلك ىدهمن ماوقال ةواقشلاو ماوقال ةداعسلا ردق ىلقو هنم

 | ىطعا ىا ردق لبقو امهلا ىدهو رمشلاو ريدخلا ردق ليقو هلذعو هلردقام ليدس

 || ىلاعت هلوق وهو اهيعارل تاناويطلا راسو ماعنالا ىدهو هيلا جاتحي ام ناويح 0

 1 رفصاو رضخا نم ماعنالا ءاعزت امو بشعلا تبا ىل 6 ىعرملا جرخا ىذلاو #
 || ايشهىا 4 ءاثغ © ةرضخلادعب ىعرملا ىنعي # هلم # كلذريغو ضِساو رمحاو
 فلكر هاشجلا دعب دوسا ىأ ىوحا سي ليسلا قو ءارث ىذلا ءاثغلاك الإ اساب

 0000 00| 4116 كا رتل لجو نع هلؤق © دوسأ نمو فج اذا الكلا نا
 هيلع هللاىلص ىنلا نا كلذو كيلع أرقبام ئندي * ىسنت الف 8 كيلع ليربج ةءارقب

 ىلص هللا لوسر ملكتي ىتح ةيالا رخآ نم غرفب مل ىحولاب ليربج لزت اذا ناك محو
 0 ل“ لل الف كنرقشم'ىلاعت هللا لزتاذ اهاسنب نا ةفاخم اهلواي لث”و هيلع هللا

 نا رقلا نم هتوالت 1 هللاخنام وهو ءاسنتنا ىنعي #4 هللا ءاشام الا 8 كلذ دعب
 نم مح "كلذ دعب هركذت مث ءاسنتنا هللا ءاشامالا هانعم ليقو رودصلا نه هعفرو

 ا لوح ره الحر لسو هيلعدللا ىلص هللال وسر مع تااقاهنع هللاىخر ةشئاعثيدح

 | اذكو اذك ةروسنم اهبيسنا تنك ةبا اذكو اذكىنرك ذا دقل هللا همح رب لاقف لبللاب
 ءانثتسالا اذه لقو نيحيحسلاىف ءاحرذا اذك ةروسنم نهتطقسا تنك ةياور ىفو

 ١ © قخامو9لعفلاو لوقلا نم ىنعي *© رهجلا ملعب هنا 9 ايش هيسني نا هللا أشيملو عشب مل

 مكحالص هفام 0 نا. سنلا هقاْحح ٠ نم هيلا

 قو ناار اوشا

 (كيع)
 0 لعفلاو لوقلا نم ةينالعلا ( رهجلا ملعب هنأ 2( نأ رّقلانم م كلذ كولا ملسو هيلع 0 نا سش ماق قى“ فالنا

 تاعاطلا راسو ةلاسرلا غياب كيلعن وهمس (ىرسلل كريس و) دعلا كنف هيكدخم ملا# رمسا رسلان« ىنخاام (ىنخيامو)
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 لاق ةتكنتلا هذهلو اهل كقفونو نيدتلا وا حولا ظفحىف ىرسدلا ةّمرطلل كدعنو ا

 * رذن# ضارتعا رهجلا م اعب هناو كت رقنس ىلع فلعع كل رنسنال كرش ىلاعتا |

 تءاح اغا ةيطرشلا هذه لل لما © ىركذلا تن نا ف سعالا كل بتّتسا ام كعب ا

 مهيلع تهل و سقف ع دال علا نع سأيلا لوصحو يك ذتلا يركن د

 من ىركذلاويثأ داعتتساو كا هب ا ا هلرتك |[

 ماعيفاهيف ر يت هاف "لاق كاوتخ نشرات 4
 46 قشالا ا ىركذلا بنمتيو © اهنجتيو © ددرتلاو فراعلالوانتيوهو اهتقيقح |

 ىلعيىذلا رفكلاىف هلغوتل ةارفكلا نم قشالاوا قسافلا نم ىشا هنأؤ رفاكلا |[ ||

 1 نع ٌؤزج هذه مران لاق مالسلاهيلع هناف منهج راث © ىربكلا راثلا |

 4 يما و حيرتسف 6# اهيف تومال مث اهنم لثسالا كردلاىف اموا منهج دان
 ىوقتاا نم رثكتو رنه ل رن 4 م . 0 ةششملا كل يطت # ىزت 4 ذأ دق #9 هعفنت ةاح

 « ىلصنإ# هناسا ودهبلق © هبر مسا رك ذو 9 ةاكزلا ىداوا ةالصلل رهطت وا ءاكزلا نم

 صو ىرسيلا ةعب رمشال كقفوت لل-قو "0 ىت> كيلع هلمسنو اريخ لمعتنا كيلع 1

 لب ربح ىلع هو رشنامت رهجلا لعل هنا ىنعملاو لوالا مالكا لصتموه لقو ةمشلا ينزل

 كرمسنو لاقف هدعو مث نايسنلا ةفاذخ كسفنىف هؤرّهام قامو ةوالتلا نم م غرف اذا

 نأ رقاب ظمفىا © ركذف © ءاسننالو.هظفحم ىتح ىحولا كيلع نوهن ىا ىرسدلل |
 ركذو تنا ظع ىنءلاوا ريكذتلاو ةظعوملا عفن ةدم.ىا 6 ىركذلا تعفن نا ْ

َ 

 و
|| 

 ا

 أ

 ن٠ ظعتيسىا © ىشخي نمركذيس 9 غالبلا كيلع امنا عفنت ملوا ىركذلا تعفن نا

 2 رانلال قو ةعيظفلا ةميظعلا رانلا ىا 7 ىربكلا رانلا ىلصي ىذلا ط ىلا | |

 ىا # ىزتنم فا دق # لجو نع هلوق © هعفنت ةببط ةايح ىا © ىمحتالو |

 ابكاز هلمع ناك ,ه حلفا دق ىل قو سابعنبا هلاق هللاالا هلاال لاقو ك رمشلا نم رهطت |

 ند ملفا دق هلوقىف هنع هللاىضر ىردخلا ديعس ىبا نع ىور رطفلا ةقدصوه ليقو |[

 ىلصف ديعلا ىلا جرخلاق 8 ىلصف هبر مسا ركذو 9 رطفلا ةقدص ىطعا لاق كت |[

 قشاا (ىقثالا) لل نآ رقاب نسل

 |١ هللا لعىف ىا #2 ىتشالا © اهنع دعأبتيو ىركذلا ىا © اهينجتيو » ىلاعت للاىشخم |

 | ميرتسيفرانلاف ىا 4 اهيفتومبال مث 9 ايندلا ران وع ىرغصلا راثلاو ةرخ الا ران |

 وتلا مشايات ليقوأ حولا ظفح "نمي لب ساو رسب ف ىلا ةطارأسلل ل هاك ا كش 3

 ةلوق وادم نأ ناو ( يدرك دلا' تقع نايل انا رقلاب ظع (ركذف) ةنلا لمعل كقفونوا عئارمشلا رضا عقل

 ركذف هلوقكقالطالا ىلع ربك ذتلاب نماوهليقو مهيف ىركذلا 2 داع سا هانعمو طرش هرهاظ لق وذا

 هللا (ىشخم نملة ؟ذنلا (ىلعالاةروس» ليهو ظعتيس ( ركذيس ) 216 هزت عفلاب ط طورشمريغكذه تناامآ

 «اعو) ةيقاعلا ءوسو

 الف ىركدلا نع دعاشو

 1 ( ىتشالا ) اهلَش

 ةرفكلا قشاوه ىذلاوا
 لوسر ةوادع ىف هلغوتل

 دياولافتازئ لبق هللا

 ةعيبر نبةبتعو ةريغما نبا
 (ىربكلا رانلا بصي ىذلا)

 ىرغصلاو مهج ران لخدب

 (اميفتومعالمن ) ايندلاران

 الو) باذعلا نم يرتسف

 ليقو اهيذذإتنةايح (ىحي

 ةايحلا نيب ح رتلان الم

 بتنا ىص قهنع خارتم وهف

 زوفلالان (عفادق) ةدشلا

 نه رهطت ) 5 ند (

 واةالصلل رهطت وا كرمشلا

 ةاكزلا نم لعفت ةاكزلاىدا

 ةقدصلا نم قدصتك

 ريكو )ع هير معأ ركذو (

 سلا (ىلصف ) حاتتفالل

 نارا دفع ( نك ذه )

 (ىركذلا تعفن نا) هللابو

 ةظعلا عفنت ال لوب

 ىمش نمالا لابو نأ رقلاب
 ح زحزابو دعايتي « اهبنججو ) ماسملا وهو هللا (ىشخ نم) هللاو نا'رقلا طعشس( 5 هس) نم ولا وهوا ةللا ١

 (ركلا) ةر اف 0 لخدي ( رانلا ىبعي ىذلا ) هللاماع ف

 دق) هعفنت ةايح ( ىبحالو) جيرتسيف رانلاف ( اهف تومبالمن ) رمال ا هم وش ننيلو .ىظعلا
 ( ىفصف ) اهريغو سجلات ا ولضلب(هير) م 1 (مساركذ و)هللادحووناءر قلاب ظتا نم: (ىزتنم) انو زافدق (علفا 1



 اللا ىطتشوهو اهلع تقطع هالصلانآل ةالصلا ند تسيل اهناىلعو حاتتفالا ةرييكمت بوجحو ىلع جحي هنو
 ركذ امهنعهللا ىض رسانعنبانعو 4455 لح لج ونعهناعما نم مسا ؟نونالثلا» زلا) لكب لئاج حاتتفالان ا ىلعو

 5 لقو ميرعتلا يك رك ذلاب دارنا زوحمو ىركذل ةالصلا مَ ىلاعت هلوقلأ | ا

  ةويحلا نورئؤت لب #9 هتالس ىلصف ديعلا موي ءريكبر مسا ركذو رطفال قدصت ركذو كاحضلا نع هل ىلصف
 ىلع وا تافتلالا ىلع نيقشالل باطخلاو ةرخ الاف كدعسيام نولعفت الف # ايندلا 00 536
 اذه نا# هلعا_اطقناال لثا وغاا نع صلاخ تاذلاب ذإ+ اهميعن ناف « ىقباو ريخ 5 7 ) ايندلا ةونخلا نؤرؤن ةرخ الاو#) ءايلاب ورمعوبا أرقو ةلما ىف ثكأ ايندلل ئلاناذ لكللوا لق رامضا | الد 0

 ةصالخو ةنايدلا ما عماج هناف فا دق نم قبسام الا ةراشالا © ىلوالا ىلا ىنل
 لاق © لوآلا تكلا نم لدي .# ىمومو ميهاربا ف # ةلزالا بتكلا

 نولعفت الف ةرخ الا ىلع

 هب بطاخملاو نوامت ةيام
 ىبا ةءارق هليلدن ؤرفاكلا

 ءايلإب نوراؤي ورع
 (قباو ريخ ةرخالاو )

 لأ عفان لاقو ةيالا ك1 م لط مم قدصف ارمإ ها مر لوش دوعسم نأ ناكو
 || ىضغمعن تاقناف ةقدصلا تحرذا مفاناي لاق ديعلاموب ىنعي ةادغلاىلص اذا رمحنبا ناك ا

 ١ : : ٌ ١ نا)موداواهسفن ىف لضفا | ركذو ىرتنم كنا دق اذهىف ةي الا هذه امنافرخافز الاف لاقال تلقناو ىلصملاولا
 | ديع ةكب نكي ملو ةيكم ةروسلا هذهو ليوأتلا اذه هجو اف تلقناف ىلصف هبر مسا ( ىلوالا فججصلا ينل اذه

 | اذهل لح تناو لاق مك مكحلا ىلع اًهاس لوزتلا نوكيا زوحم تلق رطف ةاكزالو مفادق هلوقولا ةراشااذه

 || نولويو عملاء زهس ةكك لزن اذكو خفلاءوي لحلارثا رهظو ةيكم ةروسلا هذهو دلبلا
 | ناك الث مزهيس عمج ىا ىردا ال تنك باطخلا نب رمع لاق ردب موي كلذ ناكو ربدلا

 | ىبدلانولويو عملا مزيسلوقيو عردلاىف بني ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيأر ردب موي
 | هيرمسا ركذو لبقو هنعربخاف كلذز وكيس هنا ىلاعت هللا ٍلعناك هنا وهو رخآ هجوو
 * دعلا ةالص ةالضلابو ديعلا تاريكترك ذلاب دارا لبقو سما تاولصلاىنمي ىلصف

 | ةيلاف ايندلانا ىني © ىقبباو ريخ ةرخ الاو ايندلا ةويانورثؤتلب لجون هلوق
 | مثالا ةخ رع لاق قالا ىلع ىنافلازورثؤت متتاو ىافلا نم ريخقابلاو ةقاب ةرخ الاو
 ةادلا | انلا هلا ثا م نوردتا انلاقف ةياالاءذخ ًارقفدوحم نا دنع انك

 | اهتحهلو اهتاذلو اهؤانو اهارشو اهماعط اننل تو ترمضحا ايندلا نال لاقال انلق

 | كلذب ديرازا للدو لج الا انكرتو لجاعلا انبحاف انع تيوزو تييغت ةرخ الاناو

 | ديرانأو ةرخآلاب نوسؤيال مهنال ةرخ الا ىلع ايندلا َنورئؤي مهنا ىنملاةرافكلا

 | ةرخ الاف لصحي ىذلا باوثلا ىلع ايندلا نمراثكتسالا نورئؤي ىتعلافنولسملا كلذي
 |١1 عبرا وهو انهىلا ىزتن. كفا دق هلوقنم ركذ ىذلا ىا © اذهنا # ىتباو ريخو

 | ركذ نآ رقلا لبق تلزن ىتلا ةمدقتملا بتكلا ىا * ىلوالا فيتا ىف © تايآ

 نيب مث ىتباو ريخ ةرخ الا ناو ايندلا راثياو ىلصملاو ىكرتنم حالف فصلا كلتىف
 فخ ىف روكذملا ردقلا اذهنا ىنعي « ىمومو ميهاربا فد © ىلاعت لاقف كلذ
 ىسومو ميهاربا فاهم ىتلا ءايبنالا فت عيج ىفر وك فهنا لقو طوع ميهارإ

 اذه ىنعمزا ىا ىتبا ىلا

 ةروسلاىفامىلا وا ىوحلا

 زاوج ىلع للدوهو اهلك
 ةسرافلاب نأ رقلا كارق

 يد هنزل كال سلا
 عم ف وحلا كل: ىفاروكذم

 مظنلا اذهب اهفنكيمل هنا

 ميهاربا فحص ) ةغللاهذهمو

 يعل علو (ىمومو

 ةعاما ىف سلا تاولضلا
 2 | دق را هحو اهلو

 نم ير نم اجيوزاف
 لق رطفلاةقدصب قدصت

 رك ذو ىلصل اى لاهجورخ
 ءربكو هلله هبر مسا

 0 ١ | ١
 | ىلصتف ئجملاو باهذلايف
 «نال) باوثولع انثدلا باو”و ايندلل نليمعلان 0 راتخم ( اندلاة وحلا نورت لب) مامالا عم ديعلاةالص

 (قباو) امندلال معو ايثدلا باوث نم لضف !( ريخ ) ةرخ الا باوثو ةرخالا لمع ( ةرخالاو ) ةرخاألا

 ( ىمومو مهارإ فح) نيلوالا بتكىف ( ىلو الا ىئضلا ف 2غ:اتيهنخا للا حلفا دق هلوق نم ( اذ هنا )مودا
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 فرد 0 تال رقع قا ءاطغا لالا ةروس م ماسو ةيلع لارض |

 مالسلاو ةالصلا مهيلع دّمحو ىسعو ىءوهو ميهاربا ىلع هللا هلزلا

 « ةيازورشعو تس ىههو ةكم ةشافلاةرودب 7

 هد: ميجرلا نجرلا هللا مش قت

 ةمايقلامون ىعي اهديادشب سانلا ىثفت ىتلا ةيهادلا 0 ةيشاغلا ثيدوح كيتا لهو أ

 ةللذ © ةعشاخ ذشموب هوجو © رانلا مههو_حو ىئفتو ىلاءت هلوقنم زائلاوا

 ةقفتم عئارسشلا عيب لب ةعيرش هيف فلتخمال تايآآلا ءذهىفروكذملا ردقلا اذهنال |
 هيلع 3 1 05 وسر اقف دجحملا تلخد لاق هنع هلاور دو ىلا نع فل

 هللالوسراي تلق امهتكرتناتمكر لاق هللا لوِسراي هتسحامو تلقف ةح يا سو ||

 ملفا دق ًأرقا رذابا اب لاق ىمومو مهاوا فن ىف ناك امم ايش كيلع هللا لزنا له 1

 اذهنا قباوريسخ ةرخ الاو ايندلا ةايلا نورثؤت لب ىلصف هر مساركذو قرت نه |[

 لاقىموم فد تناكاف 3 تلق ىمومو مهارإ فك 1 ىلا وإ ا ْ

 كومضي فيكرانلاب نبا نا تحت حرفي فيك توملاب نقيا ناب تنجم اهلكاربع تناك ]
 تجنب صن مثردقلاب نهانا ت 0 فيك اهلهاب اهيلقتو ايندلا ضاَ نمل تح

 ريثالا نبا هركذو هباتكىف نيزر ثيدحلا اذه ٠ جرخا لمعلال مث باسسحلاب ندا نم

 ىنلاناكلاق امهنع هللاىضر سابع نبا نع * أيش هيلع لي مو ٍكوسالا عباج هءاتكىف

 لا اوهلق و نورفاكلا اهماي لقو ىلءالاكبر مساعي رب ,ولاىف ف رش ملسو هيلعهللاىل» |

 انلأسلاق يرج نب زيزعلا دنعنعو # فاسنلاو يطري

 بسلا ىلوالا ىف رَد ناك تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رئوي ناك ؛ىش ىاب ةشئاع

 نيثذوعملاو دحأ هللاوهلّس ةثلاثلاىفو نورفاكلا اهءاابلش ةيناثلاىفو ىلبعالاك.ر ا

 لعا هللاو و بيغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو قاسنلاو دوادوبا 0

 4 ناتلثاو ها نورشعو تسو ةكم ىهو ةيشاغلا ة ةروس ريسفل 3

 « افرح نونامتو ىدحاو ةئامئالثو ةلكن وعسل 0

 ةمايقلا ىءب يا ضم هدول

 ىشغت اهنال كلذب تبع“ راثلا ةيشافلا لبقو اهلاوهاب ئوش لك ىثغت اهنال ةيشاغ تيس ١

 هود وايداولاو هذ قلي «ةئان# ةمايقلاموي ىنعي © ذوب هوجو#رافكلاةوجو
 ةلماع 9 هنع هب ربعف ناسنالا ءاضعا فرشا هجولا نالو لكلا نع ءزجلاب ربعف اهباحصا
 ةديعنم مالسالا ندريغىلع اينذلا ىف اوبصن واولمغ نئذلا ىنعي سانعنبا لاق # ةبسان

/ 

, 

]| 
: 

 ا
| 

 ا

 لبالاضوخ راسنلاىف اهضو>و لسالسلا رك هيف بمتتام لمعت © ةبصان ةلمام 9 ||

 افراع هناسلل اظفاح نوكي (ةيشاغلاةروس) نالقاعلل ىنبذي ميهاربا سه[ غو. هع فد ىفو رئالافو ددالا

 هناش ىلع البقم هنامزب

 ىهوةيكمةيشافلاةروس
 ةيا نو رشعو تس

 ( ميحرلا نحر لا هللا مس )

 كانا ) دق ىنمع ( له )

 ةيهادلا ( ةيشافلا ثيدح
 اهديادشب سانلا ىشفت ىلا

 ىءب اهلا وها مهسيلتو
 هلوق نه رانلا لقو ةمايقلا

 داتا مههوجو ىذغلو

 هوحو ىا (هوٍجو )

 هجولا صخامتاو رافكلا

 اذا رورسلاو نزحلا نال

 ىف ارثا ءرملا ىف امكحتسا

 ذاموب ( دموي ) هحولا

 امل ةلءاذ (ةعشاخ) تيشغ

 ىزلا نم اهادكا ىرتعا

 ( ةبصان ةلماع ) ناوهلاو

 هيف بعتن المع رانلاف لمعت

 لاسالسلا اهرو وهو

 ةاروتلا ىمود تانك

 كلذدللا لعل مي .هارباباتكو

 ركذبي ىتلاةروسلا نمو و
 ةيكم اهلكىهو ةيشافلا اهف

 نورمشعو تس اك

 نوعستو ناتثثا اماظكو

 ةئامن الث اهفورحو

 « انرحنونامثو ىدحاو
 ( ميحرلا نمحرلا هللامسب )

 سا.ءنبا نع هدائسابو

 ( كاثا له) ىلاعت هلوقىف

 كانا مث دماي كاناامل وش

 اهلها ىلع راالا ةيشاغ ىه ةيشاغلا لاّسو ةعاسلا ماق ريخ 6( س ”#*“ اخو اق ) (ةشاغلاثيدح ) كانا دق لاّشو

 (ةبصان) رانلاىف رحم (ةلمط) باذعلاب ةللذ ( ةعشاخ ) .ةمايقلا موب ( دموي ) رافكلاو نيقفاثلا هوجو (هوجو)



 د اهؤاقتراو لحولا ىف لبالا - 444 192- سضوخت اك رانلا (نوثالثلاءزملا> ىف اهضوخو لالغالاو
 اهطوبهو ران نم دوعص ىف
 تامجليقو اهتمرودح ىف
 ءوسلا لامعا ايندلا ىف
 ىهف تمعنمو اهم تذتلاو

 ةرخ الاف اّْمبصنىف
 عماوصلا بامصسا مهلقو

 هلل تستحم اجا ماتستو

 اهلامعاىفتدصنو تلمحو

 رجحمتلاو يئادلاموصلا نم
 (2ا ا لس ىلا
 اديس 5 111 لك د

 | اهرحلدعي رحالفةليوط

 ركب وباو ورمعوبا ىلصت

 نم (ةينا نيعنمىقسن )
 اهرح قا دق ءام نيع

 تافصلا هذهىف ثننأتلاو
 | ىلا عجار لامفالاو

 اهماما دارملاو هوجولا

 ماعط مهل سدل) هلوق للدب

 تبنوهو ( عيرض نمالا
 سيباذاف قربشلا هللاَه
 لتاق مموهو عيرض وهف

 نوبذعملاو ناولاباذعلاو

 موقزلا ةلكا مهنف تاقبط <
 ميمو نيلسفلاةلكا مهنمو

 ِ ضقانن الف عيرضلا ةلكا

 هلوق نيبو ةي الا هذهنبي
 | نيلسغنمالا ماعط الو

 ةلماع لاّشو ءانعو بعتىف

 ةرخ الاف ةبصان اينادلا ف
 باحصاو نايهرلا مهو

 مه لاهو عماوصلا

 ةيلع دودرم وهف هدنعنم هعدتنا ايش مالسالا نيدىف ثدحا نب صتخم اهناف ىلوالا |

 ىبصت هملاعت هلوقوهورانلا ىف ديدحنم لج ءاّمرا نوفلكي ليقورانلاىف مههو>و |

 اهنم تعقوول تقاخ ذم منهج اهيلع تدقوا دق ةرارحلا ىف ةيهانتم ىا  ةيلآ نيع ْ
 مهماعطركذم* مارش اذهف اشاطع ادورو اهيلا نوعفديف تباذل ايندلالابج ىلع ةرطق |

 باذعلا نم هيف مهام مهدنعل دعي ىتحعوجلا رانلا لها ىلع لسري ىلاعت هللانا ءادردلا |

 اهعقتنال لامعا ىف تدصنو تلمعوا اهداهوو اهلالتىف طونهلاو دوعصلاو لحولا ىف

 نم ىلصت ركب وباو بوقعيو ورمع وبا أرقو امهلخدت © اران ىلصت #9 ذئموي
 نم قست 9 رملاف ةيهانتم © ةيماح 9 ةغلابملل ديدعتلاب ىلصت "ىرقو ةللاءالصا
 قريشا سيبب © عيرض نم الا ماعط مهلسيل ف رخلاىف اهانا تغلب # ةينآ نيع
  ماعط هلعلو عيرضلا هبشت ةيراث ةرش ليقو ابطر مادام لبالا هاعرت كوشلاوهو
 ' ءافاعتبو لبالا ءاماحتن اع مهماعط دارملا وا .مهريغ ماعط نياسفلاو موقزلاو ءالؤه

 اداهتجا مهنم هللالبشال عماوصلا باهساو نابهرلا لثم باتكلا لها رافكو ناثوالا

 قى ) بعتلاب لمعلا ىف بدلا بصنلا ىنعمو ةمايقلا موب رانلا نولخدب لب ةلالضىف

 | انيما ىف ثدحا نم ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنع هللاىضر ةشئاعنع

 ةياورلا اما دروهف ان ىما هيلع سل المع لمعنم ةياور ىفو دروهف هنم سلام اذ_ه

 نيد ريغوا مالسالا نيدىف لماعلك ىلع لشن اهناذ ةيناثلا ةياورلا اماو هنم لقال
 ةياالا ىنعمىف لبقو ملسو هيلع هللا ىلص انيبنل اعبات نكي مل اذا هيلع دود م هناف مالسالا
 لمت +ل اهنال رانلا ىف ةبصان ةلماعليقورانلا ىف ةرخ الاىف ةبصان ىصاعملاب ايندلا ىف ةلماع
 نبا نع ةيوار ىهو لالغالاو لسالسلا ةحلاعمب رانلا ىف اهصناو اهلمعاف ايندلاىف هَل
 ىلع نورجب ليقو لحولا ف لبالا ضوخم اك رانلا ف ضوخم دوعسم نبا لاق سابع

 نم قتسق 9 لجوزع هللا ءادعا ىلع ىظاتنىهف تيحدق سابعنبا لاق ** ةيماح اران

 أ ضرالاب ئطال كوشوذ تينوه لبق © عيرضن. الا ماعط مهلسبل © ىلاعت لاقف

 ةيوار ىهو هعشباو ماعط ثبخا وهو عيرضلا وع“ جاه اذاف قربشلا شيرق هين
 ىذلا سبايلا كوشلاوه ايندلا ىف عيرضلا ليقو ةباد هبرقال سبي اذاف سابعنبا نع
 عيرضلا هعفري سابعنبا نع ثيدحلا ف ءاحوراننم كوش ةرخ الافوهو قرو هلسبل
 ||| وبا لاق رانلاترم ارح دشاو ةفيحجلا نم نتناو ربصلا نم ىما كوشلا هشيرانلا ىف ئش

 ]| اوناكهنا نورك ذيف ةصغىذ ماعطب نوناغيف نوئيغتسي مث عيرضلاب نوثاغيفن وثيغتسيف
 ||| ةيتآ نيعنم نوقسي مث ةنس فلا مهشطعيف نوةستسيف ءاملاب ايندلاف صصقلا نوزيجي

 ]| اذاف اهاوشو مههوجو ةدلج خس مههوجو نم هوندا اذاف ةئيرمالو ةئينهال ةبرش
 | نورسفملالاق مهءاعما عطقفاميم<ءام اوةسو ىلاعت هلوق كلذف اهعطقمهن وطب ىلا لصو

 | نافذ كلذفف اوبذكو عنرضااىلع نعستل اناا نا نوكرمشملا لاق ةيالا هذه تلزن الف

 1 3, ا لاع ند قسل#/ اهرج ىج : ىلصن) ج (لبالا) )راج (ةنا نع ل راثاف ( وسن) اهرج ينادق :زاح(ةضاح ارن) لجدت (ىلضت) جراوخلا
  سياذاو لبالاهنملك ات ابطر ناكاذا ةكمقيرطب نوكي تبن قربشلا وهو ( عيرضنمالاماعط ) كردلا كلت ىف (مهل



 ا
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 ماعطلا نم دوصقملاو © عوج نم ىقفبالو نمسيال 8 لاق اك هعفن مدعو هرشل ||
 © ةيضار اهيعسل 99 ةمعنتم وا ةح#ل تاذ © ةمعان ذّممون هوجو # نيمالا دحا |||
 * عمستال 9 ردقلاوا لح اةيلع 46 ةيلاع ةنجىف ف هباوث تأر ام اهلمعب تيضر ) ْ

 سورو ور# وباو ريثك نبا ءايلاب لوءفملا ءانن ىلع ارقو هوجولا وا بطاتخماي ||
 ةنللا لها مالكن اف وغلت اسفنوا وغل تاذ ةلكوا اوغل © ةيغال اهيف 9 عفان ءاتلابو |

 ميظعتلل ريكتتلاو عطقتبالو اهؤام ىردب © ةيراج نيع اهيف ف مكحلاو ركذلا ١
 وهو بوك عمح © باوكاو 9 ردقلا وا كمسلاةعيفر © ةعوفرم ررس اهيف ف |
 فلاب ةقرمت عج دئاسو © قرامتو 9 مهيديا نيب © ةعوضوم 9 هلةورعال ءانا |

 ضع ىلا اهضعب © ةفوفصم 9 مضلاو

 46 عوج نم ىنغبالو نمسبلالإ# ىلاعت هللا ل زنا هلكأتال سبب اذاف ايطر هاعرت امنا لبالا ||
 اذا وهف هلكا ىلع ناسنالا ردقب فيك هلكا ىلع ملاهي ردقت ال ماعطلااذه نا ىنعي ||
 الا مهل ماعطال هنا ةيالا هذهىف ىلاعت هللا ركذ دق تلقناف عوج نم ىنغيالو نعال |

 امهنيب عملا فيكف نيلسغ نم الا مهل ماعطال هنا رخآ عضومىف ركذو عيرضنم

 ريغال موقزلا هماسعط نم مهنه تابوقعلا عقت بونذلا ردق ىلعف تاكرد رانلا نا تلق
 ىلاعت لاقف ةنجلا لها فصو مث نيلسغلا هماعط نم مهنمو عيرضلا هماعطنم مهنمو

 اهيعسا # ةماركو ةمعنو نسحو ةج# تاذ ةمعنتم ىا © ةمعان ذئموب هوو 9 |[
 ةنجىف © اهلل ةنهلا تيطعا ثيح ةرخ الاف ةيضار ايندلاىف اهعسل ىا © ةيضار ||

 ةنلانالكلذو ناكملا ف ولءلانم ليقو فرسشلا وه ىذلا واءلانم وه لبق # ةيلاع
 46 ةرغال اهيف مهستال #9 ضرالاو ,اهسلانبب كة رد لك ضعب نم ىلعا اهضعب تاجرد |

 لبقو دودخا ريغف ضرالا هحورىلع 6 ةيراجنيع اهيف 99لطابالو وغل اهبفسيلىا |
 اهحاولا سايعنبالاق ©ةعوف صررس ايف مهروصقو مهلزانم نماودارا ثيح ىرجت ا
 اهلع سول+لااهلهادارااذافاهلها ئج ملام ةعفىمتوقايلاودحربزلاب ةللكم بهذ نم |

 ىتلا نازيكلا ىندي © باوكأو 9 اهعضاومىملا عفرت مث اهيلع اوسلجمب ىتحمهلتعضاوت |
 ةيراخلانيعلاتافاح ىلع ةعوضومليقو مهيديانيب مهدنعىنعي ؟ةعوضوموف اهلا عال أ
ْ 

 ةدافاو عوجلا ةطاما اهو هنع نائرْمَتْنم ءاذغلااعفنم ىا(عوج نم ىغغي ألو ) عبرمض فصو هنال للا رو رج( نعسشالال ْ

 مطقناو لاط دق لوالا مالكلا نال ايا لش لو نيئمؤماهو>و فصومن (ذئمو هوحو) ندبلا ف نم ا

 باوثلاو ةماركلا نم هيلا مهادا ام تارامل اهتعاطو اهلمعب تيضار (ةيضار ٠ اهعسل) شعلا نيل ىف ةمعشم (ةمحان:) !

 وأ وقل تاذ' ةلكوا اول

 ةزلا لها ملكتيال وغاناسفن
 ىلعةهاذمحو ةمكحلاب الا
 مئادلا ميعتلا نم مهقزرام

 وباو ىكم ةيغالابيفععسنال
 عفان ةيغالاهيف معستالو رمع
 نويعىا (ةيراح نيعايف)
 سفن تلع هلوقك ةريثك

 تال مل ( ررساهبف )

 ةعفر نم ( ةعوفرم )

 ىريل كععلاوا رادقملا

 عيمج هيلع هسولم نمؤملا
 كلملا نم هير هلو ام

 عمج (با وك اود ميعنلا قا

 حدقلا وهو ب و

 اهل ةويعال ةنا ليقو

 ميديا نيب ( ةعوضوم )

 وا اهيلا رظنلااباوذذإتيل
 تافاح ىلع ةعوضوم

 برسشلل ةدعم نويعلا

 اكوا ( قراتجيو )

 بنج ى ا اهضعب (ةفوفصم)

 اهنبا حراطمو دن اسم ضع

 ىلع ساج سل نا دارا
 ىرذالاىلادنتساوةدسوم

 (نعسيلال)ةرهلا رافظ ًاكراص قفارمو كاشف ىنمي © ةفوفصم قرامتو #9 ةأولم اهودحو اهثم برشلا اودارا الك أ
 ةلمح ةنسد (ةمعان) ةمايقلامو (ذئمو ) نيصلخلا نيئمؤملا هوحو (هوحو) هلك |نم (عوج نم ىنغبال و)هلكا نه

 الطابافلح (ةيغال) ةنملا ىف ( اهيفمعستال ) ةءفتيمةجردفف ( ةيلام ةنجىف) ةيضار اهلمعباو ل لوقب (ةيضار اهيعسل) ٠
 (ةعوفيم ررس ) ةنلا ىف (ايف) ةمحرلاو ةكربلاو ريب ميلعىرجم ( ةيراح نيع) ةنطاىف(ايف) لاب ريغالو ا

٠ 
 ئ
 ْإ

 ةرودم ميطارخالو ىرعالو ناذا الب نازيك (باوكاو) اهلهالةءفتيم لاو اهلها اهلا ”ىجي ملام ءاوهلا ىف ٠

 ىلا امهعب دضن دق لاهو ضعب ىلا اهضعب فص دق (ةفوفصم) دئاسو (قرامنو) مهلزانم ىف ( ةعوضوم ) سؤرلا



 ضارع طسو(ينارزو)
 (ةثوثبم) ةيبرز عمة رخاف
 سلال ا ةقرفمواةطو سم

 دع لا هلا لت
 رسفو ةنخلاةفصىفت ايالا
 نأب مالسسلا هيلع ىنلآ
 ةثام نوكي ررسلا عافترا
 ةعوضوملاباوكالاوغرف

 قلؤلا باسحف لخدنال
 قراغلا لوطو اهترثكل
 اذك ىبارزلا ضرععو اذك

 فيك اولاقورافكلار كنا

 ريرسلا اذه ىلع دعصي
 باوكالا شكت ؛ فكو
 قراغلالوطو ةرثكلاءذه

 يبارزلا طسبولوطلا اذه
 دهاشن ملو طاسسالا اذه

 ىكاعت هللا لاقفاسن دلا ىف كلذ

 لبالا ىلا نورظن الفا )

 مث ةليوط ( تقلخ فيك
 لمي وا بكرت ىتح كربت

 ريرسلا اذكفموقتمث اهيلع
 'ىطأطب كنم ملل ئطألمي

 هبشهو (ىبارزو) ضعب
 هطردق وتس رفاملا
 ىنلا مه 55 اق اهلهال

 كلذب ملسو هيلع هللا ىلص

 دي ب ادت ةكف امك لاق
 الوسر انيلاكلسرا هللاناب

 الفا ) ىلامت هللا لاقف
 ىلا ) ةكمرافك (نورظنس

 اهتوش (تقاخ ف كلبالا

 الو اهامح موش اهتدشو

 (نونالثلا ءزحلا)

 عونلااذهنم برعلادنعاميجااهنالو اهتصاهرثك اوتايكرملا ف رشا ىهىتلاتاناودلا |

 ٍ ا
 56 نورك 210 ةطوسم وسم 6و ملا ة ةمرز عمج ةرخاف طسو بو «ىبارزو#
  اهقلخ ثيح هريبدت نسخو هتردقلاكىلع الاد اقلخ# تقلخ ففيكلبالا ىلا 8 رابتعا

  اهداقا نمل ةداقنم لجلاب ةضهان لمعلل ةكراب ةيظع اهماجف ةملانلا دالبلا ىلا لاقثالار
 : ا اهل قأتل ادعاصف رسشعىلا شطعلا لمت وت بان لكىعرت راقوالابءونتل قانعالا لاوط

  ىفةثبنلاتاي الاناببل ركذلاب تصخ كلذلو رخا عفانم نماهلامعم زوافملاوىراربلا عطق

 ا ان دارا ابخأ نشد ناش ةفوفمم
 أ اهل ىتلا سفانطلا ىه سابع نإا لاق ةضيرعلا طسسبلا ىنعي * ىبارزو © ىرخالا

 هلوق * سلاجلا ىف ةقرفتم ليقو ةطوسبم ىا # ةنوثبم © ةيبرز اهتدحاو لمح
 هللا تعنامل ريسفتلا لها لاق ©« تقاخ فنك لبالا ىلا نورظنسالفأ 8# لجو نع
 مهركذف هوبذكو رفكلا لها كلذ نم بجت ةنلا ىفامت ةروسلا هذه ىفام لجو نع
 سشنا نم اهنال لبالاب أدب ماو تقلخ فيكلبالا ىلا نورظنب الفا لاقف هعنص هللا

 ىذلاوه ايندلا ىف اذه مهل عنص ىذلانا ىنعملاو ةريثك عفانم اهيف مهلو برعلا لاوما
 000 ١1 | ]] شمل دو ىف ريسقتلا الع نملكتو عنصام ةنلللا لهال عنص
 دهاشي مو اهنم مظعا طق ةئ« اوريمل برعلا نال لتاقم لاقف تاناويحلا رئاس نيب

 ةداتق لاقو ةكراب تناك دقو اهلم< ضهنت اهنال ىلكلا لاقو مهنم ردانلا الا ليفلا

 37 21 لركاف اهدعصت فك اولاق اهشرفو ةنجلا ررعس عافترا ىلاعت هللاركذال

 ١ اما لاقف ةبوالا ىف مظعا ليفلا هلليقو يالا هذه نع نسما لئسو ةيآلا هذه

 000 1 لع نك رال تالا هف يحال وه مث هي دهملا ةدسإ برعلا ناف ليفلا
 هريغو تقلاو ىونلا لك أت هسفناو برعلا لام نعا لبالاو هرد باحبالو هم

 دئاسقلل داقتتو لبقثلا لمعلل نيلت اهمظع عم اهنا ىلبالا عفانم نمو نبا جرخمو
 ظ اهنا اهثمو ءاش ثيخ اهب بهذيف اهمامزب دا ريغصلا ىصلا نا ىتح فرعضلا

 ظ ةنيزلل اما ىتتقت امنا تاناويطلا عييمح نا كلذو ك0 كارلا دام لع كاشف

 ظ لبالا ىفالا لاسمخلا هذه عيب دجوتو محلا لجالوا نيللوا لمعلاوا بوكرللوا

 ظ
 أ

 ظ
 ظ
 ظ

 تقلا 2 لقا لمحو ةدعلا تازاقللا ايلع عطقيف بلكرتو ةئيز اهناف

 ىهو اهيلع لم هنا اهنمو مايا ةدع شطعلا ىلع ربصتو ريفغلا ا اهل نم لكأبو

 ا لك ىف ىرتإهنا اهنمو تاناوملا رئاس فالخم اهلمحم ضيهن م 2
 عطقبو ليقثلا الع لمحت ربلا نفس ىهو تاناودملا نم اهريغ هاعربالام ىراربلا ىف

 لبالاىلا رظنن ىتح ةسانكلا ىلا ان اوجرخا لوّش حيرمش ناكو ةديعبلا زوافملا اهيلع

 ةيسائمالو لاجلاو ضرالاو ,اىسلا عم لبالا رك ذ نسح فيك تلق ناف تقلخ فيك

 لك ذ دازرلا نك ال تلق لابملاو ضرألاو ءاعحلا لق لبالا ركذي أدب مو امهنيي

 | | لبالا 7-5 اهعيمج ءايشالا هذهل قلاخلاوه هناو هنردقو هديحوت ىلع ةلادلا لئالدلا

6 



 ىف لخدنالف ةزكحلا هذه رثكت اهموحم مث دمعو كاسماالب ىدملا دعب اهقر (تعفر فيك يل لبالا

 3 اذكف اهلوطعم ليمتال سار ىهف اتناث ابصن ( تيصن فيك لابجلا ىلاو ) باوك الا كلذكف قلخلا باس
 ىنارزلا اذكف قفالا ىلا قفالانم طسبنت دحاو طاسإ اهلك ىهف ةئطوتو ديهمت 5 ( تيلعس فك رالا ىلا و)

 هرادتقا اوركبال ىتح قلاخلا ةردق ىلع ةدهاشلا تاقوللا ذهىلا نورظني الفا ىنملا نوكي نا زوو
 ناطخم اذه ناراشعإ ةميرالا هذه صيصخنو ناقل اودعتسيو' هناوتمويو لوسرلا راذنا اوسع كلا

 مهرظنو ىداوبلا ىف نوكتبرعلاو هلهتدهاشم رثكحت امب لدتسي امنا ءرملاو لالدتسالا ىلع مهاثحو ب رمال

 الامعتسا رثكا اهل مهو ؟ةيشاغلاةروس) مهلاوما نعا ىهف 5٠١ ح لبالاولاجلاوضرالاو ءاعملاىلااهف

 دنع الي © تفر فنك ءامسلاىلاو  ةرامتبلالا لع بالا اهندارلا لي

 لئالد ىلاعت هللا ركذ املو 'ىش لك ىلع رداقلا هللا ريغ ضرالا لثم مطسإوا لابجلا
 ىلاعت لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هين بطاخ اهنف اوركفتي ملو اوربتعي ملو ديحوتلا ||

 4 رطيتتتت قاع تدلل ظعاو تنا امنا ظمف ىا # ركذم تنا امنا رك ذه © |

 نمالا © لاتقلا ةيآ اهتضسن ةخوسنم يالا هذهو ناميالا ىلع مههركتف طلسمب ىا ||
 ريك ذتلا دعب رفكو ىلوت نم نكل هانعم هلبق امع عطقنم ءاقتسا « رفكو ىلوت ||

 كا
 مهنال ريكألا لاق امناو راثلا هلخدي نا وهو # ربكألا باذلا هللا هب ديف ©

 تاناويحلا راسم مهم

 بر الاعيج عمجاهنالو | يي نولطس فيك ضرالاىلاو 9 ليمال ةمسار ىهف © تبصن فك لابملاىلاو 9 |
 ىهو ناويحلا نم ةبولطملا || ىذحو ملكتملا لعافلا ءانب ىلع ةعبرالا لامفالا *ئرقو اداهم تراص ىتح تطسب |
 لجلاو ردلاو لسنلا | تايكرملاو طئاسبلا نم تاقولخلا عاونا ىلا نورظني الفا ىنءملاو بوصنملا عجارلا ||
 فالخم لكالاوبوكرلاو | سما هب بقعكلذلو ثعبلا ىلع هرادتقا اوركتي الفيلات وهناحسقلاخاةردق لاك وققحتبل ||
 ةداقنم اهرحس هتاف اهريغ | اورظنسملناكيلعالف © ركذم تنا امنا رك ذفو# لاقفريك ذتلابرصالاهيلعبتروداعللا ||

 اهتمرأب اهداتقا نم لكل ناكلا : نعو طلستمي © رطصمب مهيلع تسلا وف غالبلا الا كيلع امذا اوركذي ملدا ا

 قلو ايش زاستال رفكو ىون ني ناكل © سك ل1  نمالا 9# ماعمالاب ةزمحو لبصالا ىلع نيسلاب ا

 قائعالالاوطاهأر باريس | رافكلا داهح ناف لصتم ليقو ةرخل الا باذع ىنمي « ربكالا باذعلا للا يذعيف ف ١

 اهلمجو راقوالاب ءوتتل ]| ادافساو انعظ اهنوبحاصيو اراهنو اليل اهيلا نورظنيف برعلا دنع *ىش مظعا نم ا
 نع لم ىتح كريت حم || مهدنع تاناويملا ب ببعا نم اسهنالو اهب أدب اذهلو ايف مهيلع هتمين يظع مهركذ |

 امب ضهنت مث رسيو برق || ىلاو © 'ىثاهلانيالو دمع ريغب ضرالا قوف ىنعل * تمفر فيك ءاعسلا ىلاو 9 ||
 داللا ىلا اهرحتو تلح || ضدالا ىلاو ف لوزإل نار اننا اين ضرالا ىلع ىنا « تبصن فيك لابملا
 ىلع اهريصو ةطحاشلا نبا لاق 'ىث لك اهرهظ ىلع رقتسي ثيحب تدهمو تطسب ىأ » نوطس فك

 | ىتح شاملا لاقتحا ليتم نبعد وا كاع 0 لبالا لثم قلم نا دحا رده له ىنعملا سابع

 رششعلا ىلا عفتريل اهأمل

 لكىعرت اهلمجو ادعاصف
 هءاعربالا# ىراربلا ف تبان

 مع (رك ذف) مث اهيلا رئاس

 امنا ) اهيف اوركفتيل ةلدالاب
 ُكِلَع دل( دم تنا]إ

 مصاعو ىلعو ىرمصلو قدم راعيصع راج مهيلع ةعأل | امو هلوقك طلشمب ( رطيسع مهلع تسل) غيلتتلاالا '

 رفكو مهم ىلوتنم نكلو مهلع لوتسع تسلىا عطقنم ءاثتتسالا ( ريكالاباذعلا هللا هيذعيف رفكو ىلوتندالا)

 *ىش اهكري ال ضرالا ىلع (تبصن فكلانجلا ىلاو) ءىثاهلانبالقلتخلاق وذ ( تءفر فيكءاعسلا ىلاو ) اهريغ موش

 لاعبو نا رقلابفوخم ( ركذم تناامتا ) ظع (ركذف )مهلا اذهلك ءاملا ىلع تطسب ( تمطس فيك ضرالاىلاو ) '

 لاتقلاب كلذ دعب مما م ناعالا ىلع مه ربحم نا طلسع ( رطيسع ) دمعاي (مهيلعتسسل) هللاونا | رقلاب طعم طظعاو

 (ريك الا باذعلا) ة ةرخ . الاىف (هللاهءذعف) هللاب رفك هناا نعيفلإلا ب يضتريلوأ مالا اخو ) رفكو ىل وت ن مالا ) لاقف



 3 ا دنا دف هل وق نم ءانثتسا وه ليقو منهج باذع وهو نبك الاباذعلا هيذعإ وهف رهقلاوهلع ةبالولا هللناف هلل

 ضاق اما دكلا باذعلا ه4 65٠ زهؤح ىمتساف ىلوتو (نوثالثلا ءزجلا» هناعانم كعمل مطقنا نمالا

 مهعوج د( مهباياانيلانا )

 فرالا مدقق ةدافو

 ناو ديعولا ىف ديدشتلا

 رابجلا ىلا الا سيل مهبايا

 نامت ) ماقتنالا ىلع ردتقملا

 مهيساحتق ( مهباسح انيلع

 اهب مهيزاجتو مهلامعا ىلع
 دك أتلىلعو مهلاثماءازج

 بحنالذاب وج والالديعولا

 'ىش هللا ىلع
 ىهو ةيكم رهفلا ةروس#

 # ةيآ نورسشعو عسق
 ( ميحرلا نمحرلا هللامسب)
 روفلاب مسقأ ) رهفلاو (

 جيصلاو هلو ةكعيصلا وهو
 رغفلا ةالصبوأ رفسا اذا

 ىدومع( ع لالو)

 نء لوالارشملاوا ةججلا
 ناضهرنم ردعألا وامرهلا

 اهتليضف ةدايزاتركتاماو

 انيلا نا )رانلا باذعىنعي
 ّ رخ الاف معجم (مهايا

 مهتايث(مهاسحانيلعنا من)

 مهباقعو مهباونو ايندلا ىف

 ةرخ الاى

 ركذي ىلا ةروسلان موف
 ةيكم اهلكى هو رجلا اهيف

 نورشعو عست اهتايآ
 نو: الثو عست و ةثاماهتاطكو

 ةعيسوةثامسمح اهفورحو

 1 ليلا را

 ا

 - 1م 1

 ءاشتساوهلقوةرخ . الاىف رانلا باذعوايندلا ىف داهجلاب مهدعوا هناكو طلت مهلتقو

 امهشن امو ريك الا باذعلا راو ل نمل 34 قا وف ةلوق نم
 ئرقو مهعوجر © مهبايا انيلا نا 9 هيبنتلا ىلعالا ئرق هنا لوالا ديؤيو ضارتعا
 واو تبلق بؤالا نم لاعفوا ٍبايالا نم لعبف سا ردصم لاعبف هنا ىلع ديدشتلاب
 ميدقتو رشحلا ىف © مهياسح انيلع نا من ماندالا ةيناثلا مث ناوبد ىف اهيلق ىلوالا

 ةووس رق م مذلسلاو ةالصلا هيلع ىلا نع * ديعولا ىف ةغلابملاو صيصختلل ربخلا
 اشي اناني هلأ هلل ةشاغلا

 « نوثالثوا نورشعو عسن اهياو ةقك اررخلا زون

 م7 ميحرلا نمجرلا هللا مس قهعس

 أ رش ليو ذلصبوا لن اذ عيسلاو وتكةوا جلا مقا 6 راو ل
 | | اهريكتشوريخالا ناضمر رشعوا رختلاوا ةفرع رفا 0 كلذلو ةحملا ىذ ريشع

 أ رانلاتناكف رسالاو لتقلاو طعقلاو عوملا لتم باذعلا نم عاونأب ايندلا ىف اوبذع

 0 انيلع نا مث 8# توملا دعب مهعوجر ىا © مهبايا انيلا نا ف هلك هذه نم ربكأ
 | ملعا هللاو انيلا عوجرلا دعب مهءازج ىنعي # مهباسح

 | « ةيآ نوثالث ليقو ةيآنويرشعو عسن ةيكم ىهو رجفلا ةروس ريسفت إ»
 ٠ْ ظ « افرح نوعسنو ةعبسو ةئامسمحو ةلك نونالثو عسنو ةئامو ©

 ظ
| 

 ةميتهنس حام -

 9 000070 لا

 م25 ميحرلا نمجرلا هللا مسبإ -

 | دئاوفلا نماهيفامواهفرشلهدعبامورجفلا,لج و نم هللامسقا ؟ رجغلا زل لجو نعهلوق ©
 ]| ةيويلدلا ئاوفلانم اهفو دححوتلا ىلع ةعطاق نيهاربو ةرهاب لثالد اهنا ىهو ةينيدلا

 | لاف لا صاغ لأ نع ىورف ظافلآلا ءذه ىناغم ىف اوفلتخاو ركشلا ىلع ثعبت اهلا
 ليلا ءاضقنا نم هيف لصحم امل هب ىلاعت هللا مسقا موي لك ىف حضلا نهر حلا

 / ريشن همشي كلذو قازرالا باط ىف تاناولا راسو سانلا راشث'او ءوضلا روهظو

 مسقا هنا ىنملاو رجفلا ةالص هنا اضيا سابع نبا نعو ثعبلل مهروبق نم قوملا
 | ةكئالم و لبللا ةكئالم اهدهشي ةدوهشم اهنالو راهنلا متفم اهنال رجفلا ةالصب

 ظ هنم نال مرلا نم موب لوا رخ وه ىلتف هيف اوفلتخاو نيعم رخل هنا لقو راهنلا

 | ىحنلا موي رف وه ليقو ةريشعلا ىلايللا هب نرق جملا ئذ رف وه ليقو ةنسلا رجنت
 أ اهف ام اهركت امنا لق #ك رسنع لايلو 8 ثابرقلا هيفو لا كسانم رثك | هيف نال
 لوالارشعلا اهنا سابع نبا نع ىور اهريغ ىف لصحال ىذلا فرشلاو لضفلا نم

 6 نم ) ويك نلت لزخ فئات نع هدانسابو 6 ميحرلا نمحرلا هللا مس ) © نوعستو

 لوانم ( رمشع لايلو ) ةنسالا وع رهفلا لاهو هلك راهنلا وه لاشو راهنلا مصوهو رِفلا هللا مسقا لوش



 اءلوسإ قلخلاوا عساتلامويلا ه7[ ه . م زيوس هنآل ةفرع مونو رشاعلاموي هلال ا

 نيجوز انةلح ؛ىُث لكن هو ىلاعت هلوقك قالا وا اهرتوو اهعفش اهلكءايشالاو

 تاولصلاعفشوا تارايسلاو جوربلاو كالفالاو رصانعلاب اهرمسفنمودرف هنالقلاخلاو

 عاونانمركذلاب درفا هلعلف اهريقب وا اعوفسم ىوردقو ةفرعورحتلا ىو وا اهرتوو
 رثكا وا اهلبق امل ةيسانموا نيدلا ىف الخدموا ديح وتلا ىلع ةلالدرهظا ها رام لولدملا

 ربطاو ربط اكناتغل امهو ىاولا تب رتولاو ىناسكلاو ةزمحر يغ ًارقو ركشلل ةجوم ةعفنم

 بقاعتلاىف ام كاذب دينقتلاو ربد اذا ليللاو هلوقك ىضمب اذا © رسب اذا ليالاو ©
 تفذحو ماقملا ىلص مهلوقنم هيفىرسي وا ةمعنلاروفوو :ردقلالك لع ةلالدلاةوق نه

 نا سابع نبا نع ىذمرتلا جرذاو 7 لامعأب لاغتشالا مايا اهنال ةجلاىذ نما

 هذه نم هللا ىلا بحا نهبف لملا مايا نمام لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر |
 ناضمرنم رخاوالا رشعلاىه لاق سادع نانع ىورو كيدللاركا5و رشمعلا مايالا |!

 ريخالا ريشعلا ل>داذا ناك ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نالو ردقلا ةلل انف نال

 مران ملوالا رشعلا هلبقو ةدابعال ىنعيهلها ظّشاو هرزسدشو هليا امحا ناضمر نم 1

 قاخلا وه عفشلا لبق 6# رئولاوعفشلاو 9 ءاروشاعموب هيف نالو هفرشىلع هيبنتوهو ||
 هلكق لخلا وه عفشلا ليقو ىردخلا ديمس ىنا نع كلذ ىورب ىلاعت هللاوه رتولاو

 ضرالاو راهنلاو ليالاو ةواقشلاو ةداعسلاو ةلالضلاو ىدهلاو رفكلاو نامالك |!

 هللا وه رتولاو سنالاو نجلاو ةلظلاو رونلاو رحيلاو ربلاو رمقلاو ىونثلاو ,ائسلاو د

 نا رمعنع * رئو اهنموعفشاهنمتاولصلاامهلبقورتوهيفو عفشهيفهلكق ل !ليقوىلاعن |
 رتولاو عفشلا نع لس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر نيصخنإا

 نعو بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا ه>رذا رئو اهضعبو عفش اهضعب ةالصلا ىه لاق

 لاق رعبزلا نب هللا دبع: نعو ترقملا ةالتط رتولاو ةاديغلا ةالص عفشلا لاق سابع نبا

 رتولاو عفشلا نع لاس الجني نا: غورو طخال) رفنلا رولاو لوالا رفنلا عفشلا

 متاالف نيموب ىف ل 0 لحونع هللا لوقف رولاو فشلا اما لاقف ينقل ىلابالاو

 رلاو ةفررعو ناغلاف رمشعلا ىلامللا اماو رئولاو عفشلا امهف مئاالف رضا قفل

 عفشلا ليفو ةمايقلاموب وهو هعم ةليلال ىذلا مو.لا رئولاو ىلادالاو مايالا عفشلا ليقو

 رانلاو ةنجلاب مسقا هناكف عيسس اهنال رانلا تاكرد رئولاو ناُث اهنال ةنخلا تاحرد

 ةوقلاو زجملاو ةردقلاو لذلاو زعلا لثم ةداضتملا نيقولخلا فاصوا عفشلا ليقو
 رتولاو ةادبخلاو توملاو ؛ىمعلاو راصنلاو لهجلاو ماعلاو رقفلاو قفلاو تملا

 الب ىنغو فعض الب ةوقو زج الب ةردقو لذ الب نع اهب درفت ىتلا ىلاعت هللا تافص
 الب ةايحو لهج الب ملعو رقف

 ظ0100070:0001أ]أ111011|]|]|اأ]|]1 ]| |“ 090117"

 «رتولاو عفشلاو 9 مايالا رسثعلاب دارملا نا ىلع ةفاضالاب رششع لايلو ”ىرقو ميظعتلل

 يملا موبوا اهركثوو ةاللصلا 0 همراوو ىلايللا هذه عفشول اهرتوو ءايسغالا لك عفش ( رتولاو شل ١١

 ىلعوةز+ رتولاوقلاخلاو 7 يفل

 ناتغلاهواهريغواولا فو
 رسكلاو ىزاهح فلو
 ليالاب مسقا امدعبو ىمعت

 (لبللاو) لاقفمومعل ا ىلع
 ردقلا ةليا هب ديرا ليق

 ءايدىضع اذا ( رسياذا )

 جردلا ف فذحم رسي
 * كلاراهتع ءافتكا

 شفخالا د>او لاو

 لاقف ءايلا طوقس نع

 هلاسف ةئس ىنمدخم ىتحال

 ىرمسيال ليللا لاقف ةنس دعب
 نعلدع ايفدف ىرساما

 ةقفا ومهظفل نع لدعمانعم

 ىرمسل ىرمسإ ىنءم لبقو

 مانيىا متن ليل لاعبا هيف

 موي (عفشلاو) ةجحلا ىذ

 (رتولاو) رحنا مويو ةفررع
 ردا مون دعب مايا ةثالاث

 ةالص لك عفشلا لاَشو

 ٠ تيارا شكر لص
 رهظلاو ةادغلا ةالص

 0 رار ءانملاو رصملاو

  ةنالث ىلصت ةالصلكى هو
 رثولاو برغملا ةالصىعو
 ءاععلا عفثلا لاّقو

 ةرخ الاوانندلاو ضرالاو
 شرعءلاو رانلاو ةنحلاو
 رمقلاو سعشلاو ىسركلاو

 ليقو بهذو راس اذا ىا © رسياذا ليالاو # توم
 نوكيامرتولاو عفشاذهلك

 ك0

 اذا ليللاو) هللاوه رئولاو لاطلاو اصلاوقفانملا وصاخلاو نهؤملاورفاكلاو ىتالاو ركذلا عفشلالاّشو ادرف

 داصرملابل درعا كير نا ءابشالا ءالؤبم هللا مسقا سانلا هيف ئجيو بهذي لاشو ةفلدزملا ةلل صو بهذي ( رسي



 0 ا ا اذف
1 

 002 ية

 نع 0 هلال ا لفع ( رجح ىذل) هيمسقم ىا (مسق) ءايشالا هذه نم هب هر وسل | اهفىا ( كلذىف له) هيف

 3 لهوا اهب ماسقالاب : ءانشالا هذه مظعت نأ هدنع ققحم له ديرب ىهنيو لقعي هنالةيهن و القع ىعماك ىنن.الاهف تفاهتلا

 :ةم منق ءايشالا هذهب مسقلا ىف لهوا هيلع مسقملا هلثمع دكؤي مظع مسقوه له ىأ رجح ىذل ماسقا اهب ىئاسقا ىف
 | م دولا ملاهل وقهيلعل دب نيذعيل هه 1: هلوقوهو وذ هيلع ؟نودالثلاع 0 مسقملاو بلو لقعىذل

 لساوفلا تاءارمل فقولاب ورمعوباو عفان هصخ دقو افيفخت ةرسكلاب ءافتكالل الا | باذع طوس كيز مهيلع
 هال زج رن دنا نوح رس *ىرقو الصا بوقعي و ريثك نبا اهفذح ىلو ظ ىنلا مالا بيذعت ركذمن
 | كرجح ىذا 9 هب قواحوا فلح مق ب مسقلاوا مسقلا 6 كلذؤ له# | رثملا ) لاقف لسرلاتبذك
 | يحاك ىنبنإلامع ةاقغا ل اون نقبلا رجملاو هققحت دير امادءدك يؤ ربي ظ مرا داعب كبر لعف فيك

 | لد نبذعيلوهو فوذحي هيلع مسقملاو طضلاوهو ءاصحألا نم ةاصحو ة ةيمنو القع ] ملعت ملا ىا( راوعلا تاذ

 ا ماس نإ مدا نإ صوع نب داع دالوا ىنمي © داعب كبر لمف فيكرت ملا ف هلوق هيلع | نايعلا ىزاوب اذع دمحعاي
 | «؟ مراه عاب مشاه ون ىعس م مها مسا اوعماللسلاهلهدوهموق مالسلا هيلع 0 نا ظ ماهفتسالا وهو ناشالا ىف

 1 مهتدلب مسأ هنا ثنا مرا لها وا مرا طيس ىا فاضمر دقت ىلع داعل نان فطع أ

 1 تاذ# ك ثينأتلاو ة_لعلل هفرص عمو مهدج م ءان ىلوالا داع مهو مهللاوا ىعسليقو ] داع حون نءماسنب مرانبا

 || نانبا داعا ناكل بقو تابثلاو ةعفرلاوا لاوطلا دودقلاوا عبف 0 ءانلا تاذ  دامعلا تاذ © دامعلا | مث مشاه مشاه ىنبل لاقباك

 || اهيف راسي ىتلا رحتلا ةليل ىهو ةفادزملا ةلل نع لبقو ةليل لكهب داراو لبقاو ءاحاذا او لقاو ءاحازا || ىلدالاداعمهنمنيلوالل لبق
 1 أ « كلذؤله ل هيفراسي ىذلا لللا و ىنعملا نوكي اذه ىلعف ةفلد نم ىلا تافرع نه م مهل ةيع“ مزألاو
 | ديكألا ىنمب ماهفتسا وهف مسقلا ىف ىنتكمو عنقم © مسق 9 تركذ اه ىا داع مهدعب نملو مهدح
 ىتش:الو هللحال امع هيحانص اروح هلال كلذب ئع“ للقع ىذل ىا رح ذل ناب طع مراف ةريخألا

 ىئشالو لحال امع ىهنس هنال ةهن ىعتو حئابقلا نع هيحاص لقعي هنال القع 006 قوالاذاغ مهنا ناذياودال

 هناك قيلبال امع اهل طباض هسفنا ىهاق وه نملالا رجح وذ لاقبالو عنملا را لاو مهتدلب مرا, لقو هعدقلا
 هللا مسقاام نا ماع لقعو بلاذ ناك نم نا ىنعملاو ديرت ام اهعنمو هسفن ىلع رجح اهيف اوناك ىتاا مهضراو
 001 ]اشرت لع لع لئالدو بئاجع هنف'ةانشآلا دنع نم هب لدور || ,رهذلا نبا ةءارق هيلع لذ
 داصرملاب كبر نا ىلاعت هلوق مسقلا باوج لبق هقااخ ىلع هتلالدل هب مشي ناب قيقح 00 0
 باوجح ليقو داعب كبر لف فن رولا ىلاعت هلوق هباوحو مدقلا ناب 'ضاتَعاَو مدا ع داعب هريدشو
 رئملا ىلاعت هلوق هيلع لدي رفاكلا نيذعيل ءايشالا هذه برو هريدقتو فوذح مسقلا 0 كاكاو هلوقك
 000000 زو لاذع طوس كبر نيلع لصق هلوق ىلا داثإ كبر لف فك || 0 02 فد و
 | دومتو داع رابخا نال ملعلا ىلع ةيؤرلا ظفل قلطا امتاو ماعت ملا ىا كبر لعف ةفكا 010000

 أ هنكلو ماسوهيلعةللا لص ينل باط>- ةرتملا 9 هلوقو * مهدنعةهواعمتناكنوعرفو 1 0 3 ١
 11 5 انقاذ نم دوصقملا «دامعلا تاذ. ءرا داع كنزا لق فك ف ذخا لكل ماعا] ” 0
 وهف داع اماف ءالؤه ند ةوق دساَو ارامعا لوطا اوناك مهو مكلها فيكو ةكم لها | 2 لها لاوطوا دمع لها نييودب
 ةبدسثلا ىلع ماسحالا

 4050 > هلا ىورو نيطاسا تاذ اهنا ىنعملاف ةدانلل ةفص تناكزاو ةدمعالاب مهدودق

 دم اي ربخم ملا (رثملا) لفعىذل (رجىذل مق ) تركذ اه لوس (كلذىف له) هلع قيرطلاوقيرطلا ىبلع]وشب

 مرا نبا ( مرا ) بيذكتلا دنع ىلاعت هللا مهكلها فيكدوهموق ( داعب ) كبر عنص (كبر لعف فيك ) نا رقلا ىف

 صوع نب داع تقعلرب رقت
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 هلتناذو ةروهثملا كلمؤ دادشل مالاص لت ديدش تاممث ارهقو اكلف ديدشو دافع

 تئالق مرا اهاع“ : ةنج ندع ىراك ضعب ىف اهلاثم ىلعىتنف ةنحلا 21 مهسف اكوا

 نعوا 2 ١! نمةعص مييلع هللا ثعب ةلبل وموب ةريسم ىلعاهنم ناك الف هلهاب اهيلا راسل ظ

 46 دالبلا ىف اهلثم قلخب مل ىتلا ف اهيلع عقوف هلبا بلطىف جرخ هلا ةبالق نب للادبع |
 ىلاعت هلوقل ةلدقلل اعسا اداع لم نم مهنمو حون نب ماس نب مرا نب صوع نب داع |

 نيمدقتملا نا ليقو داع ةيسن ىف ركذام ىلع داع دح وه مراو ىلوالا اداع كلها ها
 كلما مهيف ناكو داع نم ةلبق مهمرا لبقو مهدح مسا مراب نوع اوناك داع موق نه

 ميش نب داع نب مرا وهو هيلا اويسنف ماا 00 مسا ةرهب اوتاكو ١

 داوسلا لهاو دوو داع بدن هلا عم ىذلا وه مرا ىلكلا لاقو حوت ن ماسنبا

 لهاو داوسلا ل هاققباو دوو داعكلهاف مرا دومثومرا داع لاش ناكو ةريزجلال هاو

 نال تفمضهنفو ةيردنكسالا ليقوقشمد داملات امرا بيسملانبديعسلاقو ةريزخلا |

 اداعزا ليقو فاقحالاو لامرلا دالب ىهو تومرضح ىلا نامع نم تناكداع لزانم |
 ىلا اوُمجر سبيو دوعلا جاه اذاف عيبرلا ىف ةرايس ةيشامو مايخو دمع لها اوناك |

 ىلات هللا لاق ىتلا هو ىرقلا ىداوب مهلزانمو عورزو نانج لها وناكو مهلزانم
 ةرايسس دمع لها اوناك مهنال دامعلا تاذ اوعحو © دالبلا ىف اهلثم قلخم مل ىتلاف

 لوطل داملا تاذ اوعي ليقو سابع نبا ةياورو ىبلكلاو دهاجيو ةداتق لوق وهو

 رشع ىنتا مههدحا لوط ناك لتاقم لاق هبشلا ىف ىحامعلا لثم مهاوط ع مهتماق

 لوطلا ىف ةلببقلا كلت لثم قاحم مل ىنعي دالملا ىف اهلثم قلخم مل ىتلا هلوقو اعارذ

 مهضعب هانب ءانيل دامعلا تاذ اوعس ىليقو ةوق انم دشا نه اولاق نيذلا مهو ةوقلاو

 دالبلا ارهقو هدعب اكلق ديد_ثو دادش نانا داعل ناك لبقو هءانس عفرو هدمع ديشف |

 بحي ناكو اهكولم هلتنادو ايندلا كللف دادشل كلما صلخو ديد تا داعلاو

 اوتع اهلثم“ ءانب ىلا هس هعدق اهتنضو هلاك ا مع ةميدقلا بتكلا ةءارق

 هل لبا بلط ىف جرخ هلا ةبالق نب هللا دبع نع هيثم نب بهو ىور اي

 4 تاويعلا كلل ىف ةسدم ىلع عقو ذا ندع ىراكتىف ريس وه امهنييف تورش 1

 هللاننع هلا ادحا ]بت نإ نطااقتم د الك 5 رف ندحلا لو-و نصح '

 وه اذاف ةنيدملاباب نه ل دو يشلخو اهلقع وهاد نعل زف الخادالو احراخ ريملف ١

 لخدو بابلا تف شهد كلذ ىأر الف رمحالا توقايلاب ناعصرم اههو نيهظع نيببايب
 فرغلا قوفو فرغ اهنم رصق لك ىف روصق اهف اذاو اهلثم دحارب مل ةنيدع وه اذاف

 لثم روصقلا كلت باوبا اذاو توقايلاو ٌواؤللا راك او ةضفلاو بهذلاب ةينيم فيغ

 كسلا قدانبو ٌولؤللاب اهلك ةشورفم ىعو اضعب اهضعب لباقي ةنيدملا باب عيراصم

 لامجاو نسحلاب دالبلا ف اهلثم قاخي مل ىتلا ةضفلاو بهذلا دام

 اهكولم هل تنادو اثدلا كل دادشل نصالاصلخو ديد تام مث ارهقو اكلف نيدعو دادش نأ هالاا

 ةئس ةئاثلث ىف ندع ىراخ 0 كارو ص قمرأ ىف هك ه٠ 5 ل اهاثم ىنالاقف ةنلا ا

 ةاس ةئارعسأ , رمع ناكو

 اهروصق ةيظعةنيدم ىهو

 ةضفلاو بهذلا نم

 كر زا نف اهنطاناو
 فائصا اهفو توقاللاو

 - متالو راهنالاو راجشالا
 لهاب اهلا راس اهؤانن

 ل اهتم ناكالف هكلمي

 ٠ هللا ثعإ ةليلو موي ةريسم
 اعلا نم ةحص مهلع
 نب للادبع نعو اوكلهف
 بلط ىف جرخ هنا ةبالق

 لم اهيلع عقوف هل لبا
 هريخ غلبو مثامم هيلع ردقام

 صقف هرضحساف ةيواعم

 هلأ ف بك ىلا ثعبف هيلع
 دامعلا تاذ مرا ىه لاقف

 ن٠ لجر اهاخديبسو

 نما كنامز ىف نيلسملا

 لاخ هبجاح ىلءريصق رشا

 ىف جرخي لاخ هبقع ىلعو
 رصصباف تفتلا مهل لبابلط
 لاو اذه لاقف ةبالق نا
 قاخم م: ىتلا ) لجرلا كلذ

 داع ل ثم ىا (دالبلا ىفاهلثم

 مهتماق لوطو مهن وق ىف

 مهنم .لجرلا لوط ناك

 قاح موا عارذ ةئامترا

 عيمج ىف دادش ةسدم لثم

 دامعلا تاذ هلع ناد اها ىتلا ةندملا مسا وه مرا 2 اخو اق ) لاّشو لوطلاو ةوقلا ( دالبلا



 نيذلا دوو ) ايندلا دالب

 ردح وءطق(رؤحلا اوباح
 انوِس اهفا وذختاو لابجلا

 لايجلا ع نه لوا لق

 املا اودو دوم روؤحااو
 نه اهلك ةنيدم ةئامعبسو

 ىداوب (داولاب)ةراجملا نم
 ىذ نو-ءرفو) ىرقلا

 دونا ىذ ىا ( داثوالا

 مهل تاكو ةريثكلا

 اهنوب رضي ةريثك براضم
 دانوا هلزاك ليقواولزئاذا

 لعؤ 3 اهب سانلا بذعي
 كل _-

 ةيس أب

 كلها فكلوش (دوثو)

 اواحنبذلا)ااصموقدومث

 اوي 6( اذاولاب - رزصلا

 ىرقلا ىداوب رؤصلا

 كلها فو (نوءرفو)»

 امئاو(دانوالاىذ)نوعرف

 لعد هنال داتوالا ىذ ىع“

 بضغ اذاف داتوا ةعبرا
 دانوالا نيب هدم دحا ىلع

 بذءاك تومي ىتح هيذعيف
 محام تنب ةسا هنأ صا

 |اواج نيذلا دومتو 9 ةدللاوا ةلبقلا مسأ تلمج ءاوس اهل ريعشلاو مزال رخل. ةفص

 0 ةقزالا ىلا رظن مث كلذ هلاه ادحا ربملو كلذ نباع الف نارفغزلاو

 هه. ]و

 ىداو « داولاب © انو لابجلانم نوتحتتو هلوقك ل زانم هوذختاو ءومطق © رؤصلا
 ا اهنوبرضي اوناك ىتلا مهبراضمو هدونج ةرثكل « داتوالا ىذ نوعرفو # ىرقلا

 دانوالاب هسذعتلوا اولزتا اذا

 ١ ةضفنم تاونق ىف اهّؤاَم ىرجم ةدزطم اهنا راجثالا كلت تحتو ةرفم راجشا ةقزالا

 ' اهكدسم قدام نمو اهبارأ وول نم هعم لمحو ةنلا هذه هسفن ىف لحرلا لاقف

  ةيوامعم كلذ غلق ىأد ام اع ثدحو هعم ناكاف رهظاو نمي ىلا عجدو اهئارفعزو

  بمك ىلا ةيواعم لشراف ىأرام هيلع صقف كلذ نع هلأسف هيلع مدقف هيلا لسراف

 . تاذ مرا ىه عن لاق ةضفو بهذ نم ةنيدم ايندلا فله قحاب ايدإلاق هانالف رابحالا
 اهيلعسمااهلمع داعزب دادش دارا ا لاقف اهثيدح ىنثدش لاق داعزب دادش اهان. ىامعلا

 ىف امب هودعنا ضرالا كوامىلا بتكو ناوعالا نم فلا نام رهقلكعم نامرهق ةعام

 | ةقفاوم اضرا اود ضرالا ىف نوريسب ةمراهقلا تجرح ىهاوإلا نم مهدالب
 | ضرالا ءذه اولاقف جوصمو ءام نوع اهنف اذاو لالتلا نم ةيقن ءارخح ىلع اوفقوف
 | ةئاحثلث اهئانب ىف اوماقاو ىناهلا عذلا نم اهساسا اوعضوف اهبف ىنبت نا كلملا سما ىتلا
 | [ولمحلا) اوقلطنا لاق اهنم وغرف دقو هونا الف'ةننم ةئامعست :دادش' رمع اكو ةنسس
 | لكىف نوكيل ماع فلا رصق لك دنعو رصق فلا هلوح اولعجاو اروس ىنعي انصح

 | ةلقنلل اؤهتب نا ريزو فلا مهو اهءارزو كلملاسماو اولعفف فارزو نم ريزو رصق
 اوناك الف اهلا اوراس مث نيئس رشع مهزاهجىف هلهاو كلما ناكو دامعلا تاذ مرا ىلا

 ,اوسلا ني ةربص هغم ناك نم ىلعو هيلع هللا ثعب ةليلو مون ةريسم ىلع ةئيدملا نم
 | كتامزفنيلسملانم لجر اهلخديسو بمكلاقمث دحامهنم قب ملو اعيج مهتكلهاف
 رصبأف تفتلا مث هللبا بلطف جر لاخ هيقعىلعو لاخ هبجاح ىلع ريصق رقشا رمحا
 ىا « دومثو # لجوزع هلوق »8 لجرلا كلذ هللاؤ اذه لاقف ةبالق نب هللا دبع

 رجلا ىإ # رؤصلا © اوماطق ىا 6 اوباج نيذلا # داعب لمقام لثم دوم لمفو
 اوذفتاو هتحنو رؤصلا مّلق نه لوا دوت تناكو ىرقلا ىداوب ىنعي 6 داولاب

 ةرثكو هدونج ةركل كلذب 'ىعم #4 دانوالاىذ نوعرفو  انوسولاجلا ف نكاسم
 ىف * لقاك كلا ىذ هانء» للقو اولزت اذا اهنوبرضي اوناك ىتلا مهمانخو مهبراضم

 ىورو داثوالاب نالا بذعي ناكهنال كلذب ىعس ليقو * دانوالا حمار كلم لظ

 ١ هدنع تناك هلال دانوالا اذ ىمعم انا نوعرف نا سابع نبا نع ىلاعثتلا دانعاب ىوغبلا

 تناكو ةنس ةئام هلامبا مك انام فك لاف رع ةأرعا ىهو ةنمؤم ةأرما

 طقس ذا نوعرف تب سار طش. مون تاذ ىه بف نوعرف تب .ةطشام هنأ سمعا

 ريغ هلا نم كللهو نوعرف تن تااقف هللاب كا سعت تلاتف اهدب نم طشملا

 6 يبا 2



 (رهفلا ةرو-) أ ه0 رجح ا

 تاخدوتماقف هلكبرشال دحاو ضرالاو تاووعسلا هلاو كيسا هلاو ىهلا تلاقف ىنأ
 كهلا نا معز' كنزاخ ةأرما ةط_املا تلاق كيكسام اهل لاقف ىست م و اهنا ىلع
 تلاقف كلذ نع اهلأسف اهلا لسراف هلك هرششال دحاو.ضرالاو تاومسا ١ هلاو يي

 نيب اهدشق لمفاال تلاق كهلا ىنا ىرقاو كهلاب ىرقكاكحيو اها لاقف تقدص '

 اذهب كتبذعالاو للاب ىرفك ١ اهل لاقو براقعلاو تايحلا اهيلع لسرامث داثوا ةعبرا |
 اهتنياب ءاخ ناتنبا اهلناكو هللا, ترفكام ارهش نيعيسىنتبذءوا تااقف نيرهشباذعلا
 تناكد كيف ىلع ىرغملا تحيذالاو هلل ىرفكالاق متاهبلق ىلع اهي ذف ىربكلا
 الف اهتنباب ىتاف لج و نع هللاب ترفك ام ىف ىلع ضرالا ىف نم تحيذوا تلاقف اءيضرا

 يا اهتبا نآنل مها قلطاف ةأرملا تعرو اهحذ اداراؤ اهرب لذ تمهضا ا
 هللا ناف ىعرجتال ءامااي تلاقو الافطا اراغص دهملا ىف اوملكت نيذلا ةعبرالا نم حسو
 ثبات ملف تحذف هتماركو هللا ةمحر ىلا نيضفت كناف ىربداف ةئملا ىف اب كل ىن دق ٠

 اورد ملف ليقزح اهجوز بلط ىف ثعبو لاق ةنجلا هللا اهنكساف تنام نا مالا

 ثعيف اذك لبح ىف اذكح عضوم ىف ىؤر دق هنا نوعرفل ليقف هيلع

 هفاخ شحولا نم فوذص ةثالثو ىلصي وهو. نالجحرلا هيلا ىحتناف هبلط ىف نيلجر :

 ةئام ىئاميا تتك ىنا ملعت كلا مهللا ليقزح لاقف اوفرصنا كلذ اوأر الف نولصي
 نه هطعاو كيد ىلا ءدهاف ىلع مك نيلجرلا نيذهاعاف دحا ىلع رهظيملو ةنسس

 ءريصم لعجاو ايئدلا ىف هتبوقع ف ىلع رهظ .نيلجرلا نيدعاجاو لوشن اني
 رخ الااماون ماو ريتعافاهدح) اماقن وعرف ىلانالجرلا فرضناف رانلاىلا ةرد آلاو ١

 هباعدف نالف ين لاق كريغ كعم لهو نوعرف هللاقذ الملاسؤر ىلع ةصقلاب نوعرف ريخاف
 هلتةفرخ آلااماو لزحاو نوعرفءاطعافأيش ل وام تيارام َلاَئاَذَه لوشامقحالاَق |
 تن ةيسا اهلداقب ليا رساىنب ءاسن لمحا نم ةأرما جوزتدق نوعرف ناكو لاق هيلصمم ٠

 و ىلع ريصانا ىنعسإ كد تلاقف ةطشاملاب نوءعرف عنصام تأرف محام ١

 سا نوعرف اهلع لخد ذا اهسضنماؤت كلذك ىه امنيفرفاكنوعرفو ةلسم اناو
 لاق اهتلتقف ةطشاملاىلا تدمع مهئبخاو قلخلا رندا تنا'ننوعرفاي تلاقف اهنم 5

 هلاو ىهلاو كهلاو اههلا ناو نونج نه ىبام تللق اهب ناك ىذلا نونا كب لعلف

 اهماو اهيبا ىلا لسراو اهبرضو اهيلعقصيف هلكبرشال دحاو ضرالاو"تاومسلا
 ىنا كلذنم هللاب ذوعا تلاق اهباصا ةطشاملا ناك ىذلا نونجلا نا امهل لاقو اهاعدف '

 ةيسا اياهوبا اهللاقف هلكي رشالدحاو ضرالاو تاومسلابرو ك.رو ىنر نا دهشا '

 ناك نا كلذ نم هلي دوع) تلاقى نِلابصلا هلا كوز نيللاعلا ءأسن يت
 هلوحبكاوكلاو هفلخ.رمقلاو هماما سلا ن وكت احانىنج وتب نا هلالوقف اقحلونام ٠
 ةنخلاىلا اب اهلهللاهتفف اهيذمي دانوا ةعبرا نيب اهدم مث ىنع احرخا نوعرف امهللاقف '

 ن٠ ىمتو ةنخلا ىف اتيب كدنعىلنبا بر تلاق كلذ دنمفنوعرف اهب عنصيا٠ اهيلعز وويل



 ٠ !نوغعرفو دوو دأع نروك دملا تنسو ىلع رجلاوانيذلا مه ىلع عفرلاو ا ملا ىلع بصنلا لح ىف ( نذلا (

 7 ا(باذع طوس كبر مهلع بصف ) ملظلاو لتقلاو رفكلاب ( داسفلا اهف اورثكاف ) دحلا اوزواجت (دالبلا ف
 7 طوسلاو ماودلاب رعشب بصلاذا 9٠< 8190- هوجولا غلبا ىلع مهب (نوثالثلاءزجلا) باذملا عاّشانع زاج

 اوبذع ىا ماليالا ةدايزب
 كيرا ) اًئاد اوم اياذع

 ناكملا وهو ( داصرملال

 دصرلا هؤ بقري ىذلا

 اكل نفر ع كام
 مهناودابعلا هداصراللثم

 ردصي اءملاعهناوهنوتوشال

 مهل زاجف هظفاحو مهم

 ارشناوريك اريخ نا هيلع

 اماذا ناسنالااماف ٠١) رمشف

 همملو ةم ركأذ هير هالشأ

 اماو نمركأ ىنر لوف

 هيلع ردقف هالّسا اماذا

 هلع قض ىا( هقزر

 ) دالبلا ىف اوفط نيذلا (

 ضراىف اورفكو اوصع

 مهلم مهن ايفط لانو رسم
 (اهيف اورثك اف )كلذ ىلع

 ( داسفلا ) رعم ضرا ىف

 نانوالا ةداعو لثتتلاب

 مهيلغ ) لزئاف ( بصف )

 اباذع (باذعطوس كرر

 دمهاي (كير نا ) اديدش

 هيلع لوس ( داصرملابل )

 قلخلا رئاسرمو مهرم

 كير ةكئالمنا لاّشو

 نو سحم طارصلا ىلع

 نطاوم عوسسسم ف دايعلا

 اذا ) فاخنب ةيما لاّقيو فاخنب ىنا رفاكلاوهو (ناسنالااماف) لاصخ عبسنع مهنولأسيو

 ' ( فط

 'بوصنم مذوا نوعرفو دومثو داع نيروكذملل ةفص © دالبلا ىف اوفط نيذلا ©
 . كبر مهيلع بصق # ملظلاو رفكلاب © داسفلا ايف اورثكاف © عوفرموا
 . دلسجلا هب ىعم امناو طلخلا هلصاو باذعلا عاونانم مهل طلخام  باذع طوس
 ١ ام طوسلاب هبشلبقو ضعس اهضعب تاقاطل اطولخم هنوكل هب برضي ىذلا روفضملا

 | ظوسلاك ناذملا نم ةرخب الاف مهلدععا امىلا سايقلاب هنا اراعشا ايندلاىف مهب لحا

 || لاعفم دصرلا هيف بقرتي ىذلا ناكملا © داصرملابا كبر نا 9 فيسلا ىلا سيق اذا
 أ « ناسنالا اماف 8 باقعلاب ةاصعلا هداصرال لشمموهو هتقو نم تاقيملاك هدصر نه
 000111 ١ ذاق ركل الا نما داس رملابل هلا لبق هناك داصرملابل كبر نا هلو لصتم
 ا رسبلاو ىنغلاب هريتخا 46 هير هالّسا ام اذا 8 اهئاذلو ايندلاالا همهيالفناسنالااماف اهل

 | وهو ىناطعا امب ىتلضف ©« ىنهركا ىبر لوقيق #9 لاملاو هاجللاب 6 همعنو ةمركاذ لف

 ا

 ْش
 ظ

 ظ
 ]| ىف طسوتلا فرظلاو طرسشلا ىشم نم اماىف أل ءافلاو ناسنالا وه ئذلا ًادتبملاربخ
 || اذكو ماعنالاب نالتبا تقو ىنمركأ ىبر لئاقف ناسنالا اماف ليق هناكريخأتلا ربدقت
 ٠ هالتبا ام اذا ناسنالا اماو ريدقتلا ذا © هقزر هيلع ردقف هالتيا ام اذا اماو © هلوق

 أ اوفط نيذلا #9 لجو نع هلوق * ةنجلا اهلخداو اهحور هللاضيقف هلمعو نوعرف
 ًْ ناغطلا كلذ رسف مت اوربجحنو ىصحاعملاب اولمت نوعرفو دوو اداعىنعي » داللاىف

 أ حالصلاناامك حالصلا دض داسفلاو لستقلا ىني 6# داسفلا اف اورثكاف  هلوش
 || كبر مهيلع بصق 9 مثالا ماسقا عيمح لواتتي داسفلا كلذكف ربلا ماسقا عيمح لواتتي
 0| ايندلا ىف نوكي امب هييشتوه ليقو مهيلع هبص باذعلا نم انول ىني © باذع طوس
 01| طوسلا لصا نال باذعلا نم مهل طلخام يلا ةراشا وه لبقو طوسلاب باذعلا نم
 0| كلذير كغ باذعلا ةياغ طوسلا نال ةراعتسالا ىلع اذهليقو ضع هضعب *ىثلا طلخ
 || هذه ارق اذا نسحلا ناكو باذعلا هب مهبرض ىذلا هطوس لعج لبقو هنم عون لكل

 «داصر ملابل كبر ناؤ#لاهنم طوس, مهذخاذ ةريثك اطاوسا ىلاعت هللا دنعنا لوقب ةياالا
 هيلع ليقو دحا هنوشال دابعلاقيرط هيلع ليقو عمو ىرب ثيحب ىنعي سابعنبا لاق
 هيلاو ءيماو همكح ىلا قالا عحرت ليقو قيرطلا داصرملاو دصرلا نال سانلارمت

 امكدابعلا لامعا نم ئش هتوشبال هنا ىتعملاو مدا ىنب لامعا دصرب هنا ليقو مهريصم

 لجوزع هلوق * مهكلمىتح مه رط ىلعرانلا دصرا لق دقو داصرملاب نم توشال
 لامابىا # همركاذ 89 ةمعالابىا © هير 9 هنحتماىا 4 هالتباام اذا ناسنالااماف 8#
 ةمعنلاو لاملانم ىناطعا امب ىا * نمركاىبر لوةيفإ# هيلععسو امب ىا © همعنو 9
 | © هقزرإ» رقليقوهيلعقيضفىا 6 هيلعردقف 9 رقفلاب ىنعي © ءالتبااماذا اماو 9»

 2( ىار



 ةلجاملاهمهنالو ةنقاعال ىعسي نأ داصر لاب هيرنل ب جاولاىا (نءاهاىبر لوقيف) ديزيو ىاشردقفهتعأب رادقمب هلعجو
 ةرثكىف ماركالاىريف ىناطعااب ىلضفىا قنمركا ىند لاق زكميل ةمدنلاوةمعتلابدب رهختمااذا هتاف سكعدقوهو
 هنال ايئدلا نم ظحلا ةلقىف ناوهلا ىريف ىتتاهابر لاق ربصيل هقزر هيلع ردقف رقفلاب هنتتما اذاو ايندلان مه ظحلا '
 لالا ةرثكىف ةناهالاو ماركالا سبل ىا ( الك) هلَوَد همعز هيلعدرف ايف ههعنيو هذإيامو ةلجاعلاالا همهتال ١

 ىلات هلوقو نالذخلا ( رجلا ةروس ) ىف ةناهالاو 4 005 زف- ةعاطلا قيفوتىف ماركالالب هتلقو ' ظ

 وهىذلا ادتاربخ لوقيث | ركف ءوسو هرظن روصقل 6 ىتاها ىبر لوقف و ههسق نزاويل ريتقتلاو رقفلاب ىا | |
 امءافلا لو>دو ناسنالا | ءاهنالاو ءادعالادصقىلا ىضغتدق ةعسوتلاذا نيرادلا ةماركىلا ىدؤي دقريتقتلاناف ||
 طرمشلا ىنعم نماما ىف أ لوالا هلوق نا عم # الك هلوعب هنع هعدرو هيلوق ىلع همذ كلذلو ادلا بحف ||

 نيب طسوتملا فرظلاو ]| لضفت ةعسوتلانالو همعنو همركاف لاق ام هيلعردقو هناهاذ لَه ملو همركأل قباطم

 ريدقت ىف ييلاو ادتبلا | لسولاىفءايريغب نئاهاونهركا نويفوكلاو صاعنبا ًارقو ةناهانوكيآل هلالخالاو | |
 اماف ليق هناك ريخأتلا || ديدشتلاب ردقف صاعنإ ًارقو فقولا ىف عفان مهقفاوو هلثم ورمعىبانعو فقولاو

 ىءركاىرلئاقفناسنالا || مهلوقنم أوسا مهلمفلب ىا * نيكسملاماءط ىلع نوضحالو ميتيلان ومركتال لب ف ||
 لوقف اذكو ءالتبا تقو || مهلها نوحي الو ةربملاو ةقفنلاب ميتيلانومركبأل مهنا وهو لاملاب مهكلاهت ىلع لداو |"

 6 ثارثلا نولك ايوإ#ن وضاحتالو نويفوكلا أرقو مهريغنع الضفنيكسملاماعطىلع ||
 هبر هالتباام اذا وه اماو | ال اوناك مهناف مارحلاو لالحلا نيب عمج ىا ملاذ امل ذلك ا # ثارو هلساو ثاييملا |
 نه نيرمالا الك ىعسو | لالح نم ثروملا هعمح ام نولكأ, وا مهءابصنا نولكأيو نايبصلاو ءاسنلا نوثدوب |

 هريدقتو قزرلا طسب ) تلزن لق رقفلاب ىلذا ىا « نئاها ىنر لوقيف # هيفكيام ءهاطعا دقو ىا
 امهنم دحاولك نالءالسا |[ دارملا لي هنيعب ادحاو هب دارملا سيل ليقو رفاكلا ىلا فلخ ن ةيماىف | 1

 هل طسب اذاف دبعلل رابتحا || ايندلاىف ظااو لاملا ةرثكب هدنع ناوهلاو ةماركلا نوكت ىذلاوهو رفاكلا سنج ||
 ما ركشيا هلاح ريتحا دقف ىلاعت لاقف ةناها رقفلا ناو مارك قزرلا ةعسنا نط نم ىلع ىلاعت هللادرف هتلقو |[!

 دقف هيلع ردق اذاو رفكي || ”ناربخاف هناوهلرقفلاب هلتباملو هتماركل ىتقلاب هلتبا مل ىا كلذكسمالاسيلىا « الك ١
 عزجم ما ريصيا هلاح ربتخا هللاري دقن رقفلاو ىنغلا نكلو هتلقو قزرلاةعسو لاملاىلعنارودبال ةناهالاو ماركآلا |[
 و ىلاعت هلوق هوو || هناوهلال نمؤملا ىلع قيضيو هتماركلال رفاكلا ىلع عسوب دقف هتمكحو هلالح لح |

 ركتااماوةنتفريخاورمشلاب || عسوب دقو هتيصعمب هنيهيو هتعاطن ءرملا مركب امئاو ىلاعت هللا ةمكح هتضتقا مال نكل

 د اح نانا

 هنا عم ىنركأ ىبر هلوق | رج ما ريصيلا هريتتتل هيلعقضيو رفكي ما ركشبيا هريتخيالاملا فانصانم ناسنالا ىلع
 هلاقهنال همركاذ هلوقبهنبثا || ناكلئاقملاق ثاريملاف هلتباثلا هقح هنوطغيالىا © ميتيلا نومركيال لب 9 قلَهو

 ا الخ دست قع | نوضحم الو ف هقحنع همفدي ناكف فاخ نب ةيما رجحىف اهب نوعظم نب ةمادق ||

 هدصتوهو هتبئاو ءرمنإ || نوضاحيالو *ىرقو هماشعلباب نورمايالو انكسنوممطيالىا © نيكتبلا ماتطول
 00 استاد ه6 امل الكا لف ثاريملاىا 4ثارتلا ن ولك أي و © كلذ لعاضعب مهضعإ ضحبالو هانعمو

 لب ) هّنم قاةحشسا ريغ نم ءالشنا ىلاعت هللا ءاطعاامتاو ىدنع ماعىلع هتيتوا امنا هلوقك هقاقحتسال هل اماركأ
 نودؤي الف ىنغلاب مهمركيهللانا وهو لوقلا اذهنم رش كانهلب ىا ( نيكسملاماعط ىلع نوضاحنالو ميتيلا نومركتال ٠
 (ام الك ) تاربملاىأ (ثارتاان ولك أتو) نيكحسلا ماعطىلع هلها ضحو ةربملب ميتيلا ماركا نم هيف مهمزايام ٠

 ىئاركان كل ولاملاةلقورقفلابىناهاو ىنغااولاملاب ىاركا سيل هيلعدر وهو (الك)ةشيعملاقيضو رقفلا (نئاها ىنز لوقيف)

 نسحيموهقح فرعي ميني هرج ىفناكميتيلا نوف رتال( ميت نوم ركتال لب)نالذخلاوةركتلابىتاهاو قيفوتلاوةفرعملاب
 ام الك )٠ ثاريملا (ثارقلان ولك أتو) نيك اسسملاةقدص ىلع (نيكسملاءاعط ىلع لاهريغو مكسفنانوةحيال و (نوضاحنالو) هيلا
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1 0 : 9 
 اا (لاملانوبحتو) مهئارثعم مهئارت نولك ايو نايبصلاالو ءاسنلا نوثروبال اوناكو مار اولالحلا نيب عجل وهوملاذ

 7١ نولك ًايونوضحبالونومركي ورمجو.او ىزاع ىنر قوقحلا عنمو صرحا عم اديدش اريثك (امح ابح) ىنمعهبحاو هبح
 ٠ - مهر سسجت رك ذو دعو لاب ىنامث مهاعفل 1 . وع راكتاو كلذ نءمهاعدر (نو.الثلاءزيلا) (الك)ىرصب نو.“ و ٍ

 1 3 رهو عر تا 235 2 2322 2935222 2 238 تن: م ت0 271115 137 3100122067062 ٠1 3 7209 ح7

 70010 111 نر م اريثك 6# اج ان لامأ نويحتو ولف كلذي نيلاع مارحو | "نس سف اوطدف امىلع
 أ دعب اكدىا 04 اكد اكد ضرالا تكد اذا 2 هيلع ديعو هدعب امومهلءفل راكناو كلذ نع تلزاز اذا" (شرآلاة كد 0000 زا ١] نوقالاو ءالإ نوي ىلا قوم ركيأل بوقييو ليدو وربع || 317 لاقف ةرسكلا عفنتال
 ا( ترهلت ىا 46 كبر ءاجو ف اننم ءابهوا لالثلاو لالا ةضفخنم تراست كو | كا كددمب اكد (اكداكد )
 ا 0001 01 ٠ نامالاروطغ دخ رهظراع كلذ لن هر وتراتاو ةتردق نإيآ || تداعوت> كدلا املعدزك
 ىلاعت هلوقك © مه كمون ىرو مهنا مو مهلزانم بسحب «افص افصكلملاو# ( كير ال اًينم هايه

 1 نوءبسمامز لكعم مامز فلا نوءيس اهلذتموي مه قؤي ثيدحلاىفو مح اتز ربو 2 تايا روهظل ل
 ا «ناسنالا ركذتي © امهفلماعلاو:تكد اذانم لدب 6# ذئموي © اهنورجب كلمفلا ||| *اطلسو هرهقراتا نينو
 ا! ةعفنمىا ©« ىركذلا هلىناو © اهياعمدنيف اهحق ملعلل هلال ظعتي وا هيصاعمر كذب ىلا ||| اذا كولملا نم ادحاو ناف

 | ةيلهاجلا ىف اوناك مهنا كلذو هريغ بيصنو هببصن لك أي هنا ىنءلاو 1 دوش ييليدخ
 ل ىذلا مللالك الا ليقو مومديصل نولكأيو نايدصلاالو ءاينلا نورا رهظيالام ةسهلا راثا نم

 ااا( 10 لالل نوح و ف ءرغاو هلىذلا لك ًافمارح ما لالحا لآن ال هدجع | هصاوخو ءركاسعروذطج
 سمالا نوكي نا ىنيذبال ىا © الك هبحبو هب نوءاويو لاملاعج نوح ىنعملاو اريثك هيما سابع نأ نعو
 ميتيلا ماركا نم هباوسما ام نولعفبال هانعم لبقو هبحو لاملا عمح ىلع صرألا نم اذكه (افسافص كلل ناشف
 لاف مدنلا مهعفنيال نيح كالذو مهنم فل سام ىلع مهفهلت نع ربا مث نيزسملا نم هريغو ءاعم 0 لزن, ىا

 هذهنا معا ©« كير ءاجو # ءىث اهرهظ ىلع قسسالىتح هريغو ءانبو لج نم اهيلع || سنالاد نملاب نيقدح 00000 ا هم تركو تقذ ىا < اكد اكد ضزالا تكد ذأ 92 ىلامت | "تنص دعب اس نوفطصبف
 1 | ربو فاشلا ةفاع اسهلئمننعو اهتع تكس ىلا تافصلا تايآ نم ةبرالا || لبق ( مهجيذتموب جو )
 نامالا انمزاي اولاقوليوأت الو هيبشتالو فيكت ريغنءتءاجاك اهورجاواهفاوملكتي |[ 4ل وقك اهاهال تزرب اهنا

 ظم_تي ىا © ناسنالا ركذتي قف منهجي ءاجب موي ىنعي © ذئموي #9 شرعلا راسي نع
 ةيوذلا هلنبا نو ةبوتلا رهظي هناونعي © ىرك ذلا هلىفاو 8 بوتيورفاكلا

 نمو ( ىركذلا هلىناو)
 ىركزلا ةعفنم هلنإا

 (لوّشال 2 لوَش ( اكد اكد ضرالاتكد اذا ) هيلع دروهو (الك) اريثك( امح احلاملانوبحنو) اديدش

 لهاف صك (افصافص) ةكئالملا 'ىجيو (كالملاو)فيكالب كبر *ىجحنو (كير ءاجو) ةلزازدعبةلزاز ضرالاتازازاذا

 فشكيو رشحلا ىلا اهنودوقي كلم فلا نوءبس مامز لكعم مامز فلا نيعبسعم ( منهجي ذئموي جو ) ةالصلا ىف ايندلا

 ةظعلا هلنيانم (ىرك ذلاهىناو) فاخ ن.ةيماو فاخنبىبا رفاكلاظءّس (ناسنالاركذتي)ةمايقلا موب (ذئموب ) اهنع

 للدِب تين اولاقف نييلكتملا بلاغونبر خان لا شعب اهلوأتو اهيهاظ ىلع اهؤارجاو ابن || نيوافلل محبا تزربو
 كبر سما ءاجو اهلبوأتىف ليقف ةياالا لب وأ:نم دب الف لاحم هللا ىلع ةكرط انا ىلقعلا ||| هتقيقح ىلع ىروهليقو
 ىل-هل كير تايا لئالد ءاحو ليقو هؤاضقو كبر سما ءاجح ليقو ءازللاو ةساحلاب مح قؤب ثيدحلا ىفف

 ءاعم لكةكئالملزنت ىا 4 افص افص كلملاو #9 تايالاكلتل اميخضت هلائيوع اهتم | مامز فلانوعيساهلذئموي
 عيسس نو وكيف سنالاو نيملاب نيقدحم فص'دعب افص نوفطصيف ةدح ىلع افص افص (] فلا نوءبس مامز لك عم
 ةيالا هذهىف دوعسمنبا لاق «منهجم #9 ةمايقلاموب ىنعي 46 ذئموي جو © فوفص || ذئموي ) اهنورب كلم
 بصنتتىت>ريفزو طظرغت اهاك مله فلانيعبس دس مامز لك مامز فلا نيعبسب متهج دات || ظمتبىا (ناسنالا 1



 ىنايل ةيئافلا ةايحلا ىف ةلاصلا لامعالا تمد ىتبلاب ىا ةرخ الا ةايح ىهو هذه (قايل تمّت ىتيلي ل

 (قثوبالو) مويلاكلذىفهدحو هللرمالانال ددا هللا باذع ىلويال ىا (دحا هباذع بذعبال ذئمويف ) ةقانلا

 دخا قثوبالو هللا باذعك ادحا دحا بذعبال فاثكلا بحاص لاق ( دحا هقاثو ) لالغالاو لمالسلاب
 عجروماسوهيلع هللاىلس ( رجتلاةروس ) هللا لوسر ةءارقىهو 4011 ]قف ىلع ونالو بذسبال هللا قاث وك ادحا ٠

 ا اذهناف ةبوتلا لوبق بوجو مدعىلع هب لدتساو هلبقام ضقانب الثل ىركذلا َ ْ

 ايندلاىف ىنامح تقووا هذه قايل ىا © نامل تمدق ىتلاب لوش 9 ةلوبقمريغ ةيونا ظ :

 'ئىثلانع روجحلاناذ هلعشب دبعلا لالقتساىلع ةلالد ىنتلا اذهىف سيلو ةحلاص الامعا ||
 ءاهلا © دحا هقاثو قئوبالو دحا هباذع بذعيال دوف 9 هنم انكم ناكنا ىنّئدق |[

 ناسناللوا هل هلكيمالا ذا ءاوس ةمايقلا مون هقاثوو هللا باذع ىلوبال ىا ىلاعت هلل ||

 لوعفملاءانب ىلع بوقميو ىاسكلا اهأرقو هنوبذعي ام لثم ةيئايزلانم دحا بذعيالىا |
 سفنلا ناف هللاركذب تنأمطا ىنلاىهو لوقلا ةدارا ىلع * ةنئمطملا رفنلا اهتيااي

 هب ىغتستو هتفرعم نود زفتستف هناذا بجحاولا ىلا تاسسملاو باسالا ةللسىف قرتت

 نزحالو فوخ اهزفتربال ىللا ةنم الا وا كش اهييرال تيححب قلنا ىلا وا ء رس
 را اهب "ىرق دقو |

 تومالىتلاةرخ الاىف نايل اصلا لمعلاو ريا تمدقىا © ىئايطتمدقىنتيلايل ول
 ذئموي رئاكلاهللاباذمك ايئدلا ىف دحاب ذم الى ا #دحاهءاذع بذعنال ذئوبف# اهف
 قاثولاو باذعلاىف هللاغالك قاخلا نم دحا غابيال ىنغي 46 دحا هقاثو قئوبالو لف

 بذعبالءانعمو ءاثلاولاذلا عقب قث والو ب ذعيال ئرقولالغالاو لسالسلا ف رسالاوه |

 هوتعو هرفكةدشل كلذو فا> نب ةيماوهو دحا هقان وقثوبالو دحا رفاكلا اذهباذع

 ةقدصملاناعبالاو نامبالا ىلع ةتباثلاىا 6# ةنئمطملاسفنلا اهتناي 9# لجونع هلوق * |
 لبقو هتعاطو هسمالتعضخو اهير هللا ابو ىلاعت هللا تندبادقىنلا ةنق وما ىلاعت هللا لاقام |
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 بيبحىف ليقو دحاب دهشتسانيحبلطملا دبعنب ةزحىفتلزنلبق هللاركذب ةئئمطملا | فاس نجل دفا اوم ويا ابا
 قيدصلاركب ىنا ىفلبقو اهلبسو ةمورري ىرتشانيح نافع ىفلبقو ىراصنالاىدعنا |
 ىلا ىججرا 8 ةيكم ةروسلا هذهنال ةنئمظم ةنمؤم سفن لكىف ةماع ةباالا نا عحالاو ||
 اهجورخ دنع كلذ اهللاق لق باوثلاو ءازجلا نم كبر دعو امىلا ىا ©« كير |

 نيكلم هيلا لحو نع هللا لسرا نءؤملا دمعلاىفوت اذا نمعنب هللادبع لاق ايندلا نه |

 ىجرخا ةنئمطملا سفنلا اهتيا ىحرخا لاقيف ةنجلا نم ةفحنب هيلا لسراو |

 ةكئالملاو هفلاف دحا هدجو كسم مير بيطاك جرختف ضار كنع كءرو نا<يرو |

 لوش كلذ رعشيو توملاب هدعوموا ءصا ىلا © كير ىلا ىح

 ىهليقوهللاباذعن ةنم الاه لقو هللاءاضَهس ةيضارلا ىهلبقو ةنقوملاةنمؤملا ةنئمطللا |

 | حور ىلا

 هرمعرذا ىف ورمعونااهلا
 ناسنالاىلا عج ريريعغلاو

 نيرفاكلاوهو فوسوملا
 ىا فاخ ن ىباوه ليقو
 هباذع لثم دحا بذعبال

 لثم لساللاب قئوبالو

 ردك هيهانتل هقانو

 ىلامت هللا ل وه من هدانعو

 ( سفنلا اهتبا اي ) نمؤملل

 ىسو٠ مك ام هلاماركا

 ىلع نوكيوا مالسلا هيلع
 ( ةنئيطلا ) كلم ناسل
 اهزفتيال ىلا ةئمالا

 ىهو نزحالو فوخ ١

 ةيئرطلاوا ةمّولا نسفنلا

 يش ايدك لا وخلا ىلا

 كش اهحلاخمالف نيقيلا
 لوالا ري_سفتلل دهشيو

 سفنلا اهتبااي ىنا ةءارق

 لاشامناو ةنكمطملا ةنماالا

 ثعلادنعوا توملادنءاهل

 ةنلا لوخد دنعوا

 دعوم ( ىلا ىجرا )

 كبير باون وا ( كير )

 لود, ) : ةظعأا هتتاذ دقو
 ( ذئمويف ) ةقايااىامل ةيلافلا نايحىف تلمع ىتتلاي لو ةيلئافلا ىناح نم ةبقالا (ىناطتمدق) ىنت (ىتبلاب

 لاذلارسكب تارقنا رخآ هجو هلو هقاثوك (دحا هقاثو قئوب الو دخا ) هياذعك( هباذع بذعبال ) ةماحتقلا موي

 هللا غلاك باذعلا ىف دحا غلببال ىا دحا هللا قاثوكهقاثو قث ةوبالو دحا قانانك هباذع بذعال لوس ءاثلاو

 هللاءامعني ةركاشلا هللآ ديحوتب ةفداصلا هللا باذع نم ةنماالا ( ةئئمطملا سفنلا اهيا ) قالا باذع ىف

 كديسملالاّشو نجلا ىفكل هللا دعا امىلا ( كير ىلا ىعجرا ) هللاءاطغب ةعئاقلا هللاءاضسن ةيضارلا هللاءالبب ةرباصلا

 000000101010107 وا



 ةلجح ىف ( ىدابعف ىلجداف) تامعاج -251؟ رفح هللادنع (ةيضرم) (نونالثلاءزجلا» تيتواامب هللانم ( ةيضار)
 ىمظنناذ نيحطاصلا ىدابع
 (ىتج ىلخدا و)مهكلسيف

 عمىا ةديبعوبأ لاق و مهعم

 ىا ىدابع نيبوا ىدايع

 ىلخداو لاقاك ىصاوخ

 نيملاصلا كدانعفف كتحرب

 هانعمو حورلا سفناا ليقو

 ىدابع داسحا ع ىل> دا

 دوعسم ن هللا دبع ةءارقك

 تام املو ىديع دسح ىف

 ءاح فئاطلاب سابع نبأ
 لخدفهتقلخ ىلعري مرباط

 ان فد اف هشعنىف

 ملو ربقلا ريفش ىلع ةيالا
 ىفتلزن ىلرق اهالث نم ردن

 ليقو بلطملادبعن ةزخ
 لها هيلص ىذلا سبح ف

 ىف ةماع ىه ىلقو ةكم
 مومل .ةريعلاذا نينمؤملا
 بسلا صوصخلال ظفالا

 ىهو ةيكم دلبلا ةروس 9
 © ةبآ نورشع
 (ميحرلان محرلا هللا مس 2
 مقا (دلااذع مسقأال)

 ( ةيضار ) دج ا ىن#

 كنع (ةيضىم)هللا باو ٠
 ىف ىلخداف ) ديحوتلاب

 هده تسع

 قبلوا 3 هر (ىدا.ع

 ىلا ) ىد ىلخ داو )

 كل تدعا

 3 ذ.ىنلاةروسلا نمو#

 ةكم اهلك ىهو ىلا ايف

 اهتائكو نورمشع اهتايآ
 اهفورحو نونامثو ناتثلا
 افرح نورمشعو عع

 ) دإبلا اذهب 2 مسقالوش (مسقاال) ىلاعت هلوق ىف سابع نانع هدانسابو (ميحرلا نمحرلا هللامسب)

 2 دراج 000
 ها ديب

> 

 14 ©« ةيضار 9 ثعبلاب وا سدقلا ملاعف ةدوجوم نادبالا لبق سوفنلا تناك لاق نه
 ٍْ ايمانا ىدابع ةلج ىف 6 ىدابع ىف لخداذ  ىلاعت هللا دنع 46 ةيضرم #9 تينوا

 | ةيسدقلا هاوجلاناف مهرونب ئضتسنف نيب رقملا ةرمز ىفوا مهعم © ىتنج ىلخداو

 | ىلا ىباوتراد ىلخداو اهنع تقراف ىتلا ىدابع داسجا ىف ىلخدا وا ةلباقتملا ايارملاك
 ا هلرفغ رسشعلا ىلابللا فر جلا ةروس ًارقنم ملسو هيلعهللا ىلص ىننلا نع # كلتددعا
 ةمايقلا مون اروت هلتن اك مايالا ا اهأرقنمو

 ! 1 ع 1و ةكم نزلا هروب ج

 مد ميحرأا نمحرلا هللا مدل جو

 ٍإ | مارحلا دلبلاب ىلاعتو هناحس منقا ل لح تناو دالا اذهب مسقاال ف

 ]| عقالابابب رمتالف ةببط ةعفو ةبيط حور ضدالان ه ءاحدق نولوقي ,اعسل أ ءاحرا ىلع

 أ ليئاكيل لاقي مث هلدمستف هلال لج نمحرلا اهب ىتؤي ىتح اهيلع ىلسالا كلمالو اهل

 نا رقلانم م هعم ناكناف ناحيرلاو حورلا هيف هلذبنيو هلوط اعارذ نوعبسو هضم

 ماني سورعلا لثم هلم نوكيو هربقىف سعشلا لثم رون هللعج نكي ملناو هرون هافك
 ةعطق لسراو نيكلم هيلا هللالسرا رفاكلا ىنوت اذاو هيلا هلها بحا الا هظقوب الف

 ةثلا سفنلا اهتبا لاقيف نشخ لكنم نشخاو نتن لكنه نتنا ءاسك نم ىا داحب نم
 كير ىلاىمجرا هلوقىعمىف ليقو نايضغ كيلع كدرو ميلا باذعو. مهج ىلا ىجرخا

 مجرت نا حاورالا هللا سم أف ثعبلا دنع كلذ اهل لاش اعاو دسحلاوهو كدحاصوملا ىا

 ىحرا لقو سانعنب| نع ةياورو ءرائضلاو ءاطعو ةم ركع لوقوهو اهداسحا ىلا

 فاىضر ىا «؟ةيض مف كلدعا اب هللا نعىا 46 ةيضار لف هتماركو كبد باوثومل
 اهلليق ةمايقلا موب ناك اذاف ةيضرم ةيضار كبر ىلا ىعجرا ايندلا ىف اهاىلقو اهنع
 © ىتج لخداو # نيفطصملا نياصلا ىدابع ةلمح ىف ىا # ىدابعف ىلخداف ©
 رااط هقلخ ىلعر, مل رئاط ءاخ هتزانج تدهشف فئاطلاب سابعن:ا تامريبج نب ديعسلاق
 000 | رع جالا اه تنك نفد 0 لخدف طق

 أ ةنكمطملاسفنلا اهتباي هب " هذه ريسفل ىف لا لها ضعإ 0 ىاح سدو

 عا هللاو ةرخ الا 0 كواسوه هيلا عوجرلاو اهكرتب كبر ىلا ىعجرا ايندلا

 ناتاو 31 نورشعو ةيكم ىهو دلبلا ةروسريسفن 20

 * افرح نورشعو ةئامالثو ةلك نونامثو 9

 مد ميحراا نمجرلا هللا مس لج هس

 نحصل” ةقالع نهد

 ةروسلواىف مسقا ال هلوقىلع مالكلا مدقت 6 دليلا اذهب مسقا ال لجوزع هلوق »

 (ةمايقلا) ٠



 ناكملا ف رشزإب اراعشاوهلضف ديزملاراهظاهيفمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلالولحم هديقو ||
 كللالخوا هريغف ديصلا ضرعت لحتسلاك هيف كضرمت لمتسم لح لقو هلها فرمشب ||
 © دلاوو ف فلا ماع هللحا امب دعو وهف راهنلا نم ةعاس ديرتام هفف لع نا

 هتيرذ © دلوامو © مالسلاو ةالصلاامهءلع ىارباوا مدآدلاولاو دليلا اذهىلع فطع |[]

 ىفاك يجينا ىنما نم ىلعام راثياو مظعتلل ريكتتلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دموا |
 دبك نم ةقشمو بعت © دك ىف ناسنالا انقلخ دقل 9 تمضو اب ملعا هللاو هلوق ||
 اهؤديم دئادشلا ىف لازيال ناسنالاو ةدباكملا هنمو هددك تعجو اذا اددك لجرلا ]|

 هب يقم ىا © دلبلا اذهب لح تناو © نيرسفلا عيمج لوقىف ةكم ىه دإللاو ةماسقلا أ

 ىا لح ليقو اهب ميقم سو هيلع هللاىلص هنا لجانم ةكم ةمرح مظع هناكف هيفلزان

 ساسنلا ىلعام كبلع سيلرسالاو لتقلا نه ديرتام ايف عنصت كلتلحا ىنعملاو لالح
 لطخ نبا لتقب ماو لتاقىتحخفلاءوب ةكم هللجونعع هللا لحا اهلالعتساىفمئالانم

 موق ءامد مرحو موق ءامد لحاو اهريغو ةبابص نب سيقمو ةبعكلا راتساب قلعتموهو
 رهسلا لخ د نمو نما وهفهباب قلغانمونما وهف نايفسيبا رادلخدنملاقفنيرخا
 دحال لحنملو ضرالاو تاوعسلا قاخ موي ةكم مرحهللانا كلذ دعب لاقمث نما وهف

 ةمايقلاموبىلا هللاةمرحم مارح ىهفراهننم ةعاسىلتاحاامتاو ىدعب دحال لحتالو ىلبق |

 كلذعمو اهتىرحو اهفرشو اهردقمظع ىلع كلذلد ةكمب مسقا امل ىلاعت هللا نا ىنعللاو |

 اذهف هدب ىلع اهحيشل ناو اهبف لئاَش ىتح هل اهلج هنا ملسو هيلع هللاىلص هن دعو دقف |
 ةرجملا دعب ليقتسملا ف هيلع اهحتتل نا ةكمب ميقم وهو ىضاملا ىف ىلاعت هللا نم دعو

 نومري مهناىا دلبلا اذهب لحتناو هلوقىنعمف ليقو دعو اكناكف اهنم ه+ورذو
 مدآ ىنغعي © دلوامو دلاوو »© هنم كجارخاو هيف كالتق نولحتسيو اديص هب اولتق نأ ا

 هتيرذنم نيملاصلاو ءايبنالابو مد ابو اهتمرحو اهفرشل ةكمب ىلاعت هللا مسقا هتيرذو ا

 ىلاعت هلوق مسقلا باؤجو هب مسقب ىتح هلةمرحالف هتيرذنم ناك ناو رفاكلا نال ||

 ايئدلا بئاصم دباكي ليقو بصن ىف سابع نبا لاق © دكىف ناسنالا انقلخ دقل © |
 هلاصفو هماطفو هعاضزو هتدالوو هل نم ةدشىف لاق اضيا هنعو ةرخالا ٌداَدشَو |!
 نبا دباكيام دباكي الخ هللا اخي مل لقو ةدشلا دبكلا لصاو هتومو هتايحو هشاعمو ||
 ةماقتسالاو ءاوتسالا دبكلا لاق اضيا سابعنبا نعو قالا فعضا كلذ عموهو مدآأ |[

 هيلع مسقلاو مسقلا نيب ضرتعاو قاشملا دباكم ىف ارومغم قاخناسنالاناىلع ءدعبامو مارملا دإبلاب هتاصسأ ١
 ديصلا لمس كةكمىني دلبلااذهب لس كئئمرحمظع ىلع كلثمنا ةدباكملانمو ىا (دلبلا اذه لح تناو)هلوشب ١|

 ىلعشمبو هللا لوسرل تيت هيفو كلقوكجارخا نولحتسا و اديصاهباولدَش نا نومر < ليبح رش نع مرحلا ريغف
 هللالوسر ىلسوا هتوادغ ؟دلبلا ةروس) ىف مهلاح نم برججتو 481: زؤ- .ةكم لها نم دباكي ناك ام لاقحا

 ناسن الا نا ىلعمدلبس مسقلاب
 ديادشلا ةاساقم نمولخال
 ةكمعقءدع و نابض رتعاو

 هنعسفنتلاو ةءاستللامقت
 اولي لح تناو لاقف

 الخ تناو ىادتللا
 0 عنصق لبقتسملا ىف
 ريمالاو لتقلا نم ديرت

 هيلع ع' ىلاعت هللانأ كلذو

 تحف امو هلاهلحاو ةكم
 هلت احا الو هلق دحا ىلع

 ءاشام مرحو ءاشام لحاف

 قاعتموهو لطخ نءالتق

 نب سيقمو ةبمكلا راتساب

 راد مرحو اهريغو ةبابص

 تناوهلوقريظن ونايفس يبا
 كناهلوقلابقتسالا ف لح
 كافكو ن وتيم مهناو تيم

 نا لامةّسالل هنا ىلع اليلد

 نياوقافنالاب ةيكمةروسلا
 اهلوزن تقو نم ةرجملا
 امو دلاوو ) ممفلا لإ اُم

 وا هدلوو مدا اه ( دلو

 مهاربا وا هدلوودلاو لك

 وا نه ىنءعامو هدلؤو

 انقلخ دقل ) ىذلا ىنعع

 اك ةقلعل دك
 لاشو كدعبالو كلبق دحال لحالام دإبلا اذه ىف كلهللالحا (س 56 اخو اق) لوس (دابلا اذ لحتناو) ةكم ْ

 هونب دلو امو مدا دلاولاف ( دلوامو دلاوو ) دإلا اذه ىف تمئصامم لح ىف تنا لاهو دابلا اذهبل زان لحتناو

 دقل) ءايشالا ءالؤهب هللا مسقا ءاسنلاو لاجرلانم دلبال ىذلا دلو امو ءاسنلاو لاجرلانم دلي ىذلا دلاولا لابو ٠
 ةدشو ةوقىف دككى لاقب ةرخ الاو ايندلا ىما دباكيل اشو ةماقلا لدتعم (دبكف) ديسا نب ةدلكىنعب (ناسنالا انقلخ



 يشل ل و هالو رامتثالا ىلا اوعدم ءاضقلا لبا طوبى لد نوتا ىذ نعو رح آلا دادنشو انها اضم

 دشالا وباوهلبقمن دياكيام مهنم داك هللا لوسرناكن بذلا شيرق ديدانص ضعل (دحا 000 بسحنا )ىف

 ةريفملا ن ب 2 ولا لقو

 هنم 3 ردش ملو
 عمج اريثكىا ( ادلالام

 ]| رثكىا ديلئام وهو هديل

 هقفنا امةرثك دير عحاو

 ةلهاجلا لها ناك اهف

 ىلاعمو مراكم اهو

 (دحا هرب ملزا بسحتا )

 ققتي ام. قفني ناك نيح
 هللا نا نأ اراكتفاو ءاير

 هيلع ناكو هارب 0

 هيلع همعنركذ مث

 0-0 هللعجت مل 0

 ءريمخ قف 8 هزيم
 هرغلامهم رتسي (نيتفشو)

 قطنلا ىلع 0
 رفلاو 10 اك الاو

 قب رط(نبدعأ ملا ءانندهو)

 نييضفملا رشلاو ريخلا

 ليقو رانلاو ةنجلا ىلا

 رفاكلا نظيا ( تسحا )

 ردش نانا)هيدشوهنوقىف

 هذخا ىلع ىنعي ( دحاهيلع
 هللا ىنعل دوحإ هتوقعو

 | ديسانبةديكىني ( لوش )
 ةريغملا نب ديلولا لاَشو
 تقفنا (اديل الامتكلها)

 دمحم ةوادع ىف اريثك الام

 ل م فعضتملا هموق ىف ىوقلا ديدنتصلا اذه نظيا ىنعملاو

 تكلهال وش )هناو مولا كلذ ىف 0 014 ريح هل َش ام ركذ م* ؛ نونالثلا ءزحجلا )

 امم مالسلاو ةالصلاهيلعل وسر الة يلتوهو هدعبامو توملا اهاهتنمو هقيضمو محرلا ةلظ |
  تفتوا زثكا هنم دباكي ناكىذلا مهضعبل #بسحبأإ» ىف ريشلاو شي رقنم هدباكيناك
 ' ةريثع هءذجمو ىلظاكع مدا همدق تحن طس' ناك هناذ ةداكنب دشالا ىناك هوه |

 © دحا هيلع رده نل نإ © نافناللوا مهنم دحا لكلوا ءامدق لزتالو عطقتي

 ءىثلا دبلتن م اريثك © اديل الام تكلها ف تقولاكلذفئا # لوقب 9 هنم مقتنبف
 3 رينا بسحيأ» مالسلاهيلعلوسرلل ةاداعموا ةرخافمو ةمعسدقفناام دارملاو عمتجااذا ٠

 هدجوا هيزاجف ءارب هللا نا ىني هنع هلأسبف كلذ دعبوا قفنن ناك نيح © دحا

 © اناسلو  ام«بر صبي 6 نينبع هلل عجن ملأ © هلوشب كلذ ررق مث هيلع هبساجف ظ

 | لكالاو قطنلا ىلع ام نيمتسيو هاف امه رتسي © نيتفشو ف ءرئاكخ نع هبرجرتي
 | هلصأو نيدتلاوا رشلاو ريخلا قبرط « نبدا ءانيدهو # اهزيغو برشلاو |

 | تي ناو طا نش وع لكو ةماقلا لدّسم انصتنم ناسنالا انقلت ىنملا نوكي اذه لمق |
 لفسا ىلا هر بلقنا هحورخف هللا نذا اذاف هما نطب ىف هسأر ابصتنم ليقو ابكنم |
 | ايوق اديدش ناكو حج نب ةدلكنب ديسا دشالا ىبا ىف تلزن ةوقىف ىا ديكىف لقو |

 نإ قاطي الف اذكو اذكهلف هنع ىلازا نم لوقبو هيمدق تحن ىظاكتلا ميدالا عضي |

 © بسجيأ »ف هيمدق عضومردقب ميدالا كلذنم ىتبيو اعطق الا هيمدق تحت نم عرب |

 هنا هسفن ىف هتدشل نظيأ ىنعي * دحا هيلع رده. نل نا 8 هتوف نم دشالا ابا ىنعي |

 رفاكلا اذه ىنمي © لوي » ىىوزخلا ةريغملا نب ديلولا وه ليقو هللا هيلع ردقنال |
 قوف هضعب نوكي ىذلا ديلتلا نم اريثكىا 4 ادلل الام## تقفنا ىا * تكلها # |

 آ] نظيأ ىنعي # دحا ءرب ملنا ببسحأ  لسو هيلع هللاىلص دم ةوادعف ىنعي ضعب

 | هنا هلوقىف 35 2 لقو هش مفو هسنكا نيا نم هلامنع هلآسالو هرب مل هللا نا

 مث هتقفن رادقم لعق هنم كلذ رب مل هللا نا نظيا ىنعملاو لاقام عيمج قفني ملو قفنا
 ٠ هللا عننا ىنعي *# نيتفشو اناسلو نينيع هللعجت ملا | 8* ىلاعتلاقفربتميل هيلع همعن هركذ

 نا َلوَش لجو نع هللا نأ:ثيدحلا ىف ءاحو هركشي ى اهم هررشب ةيهاظتم هدبع ىلع

 | ناو هيلع قبطاف نيتقبطب هيلع كتنعا دقف كيلع تفرح اهف كناسل كعزاننا مدآ |

 | كعَزأت ناو هيلع قطاف نيتقطب هيلع كننعا دقف كيلع تمرح اهف كرصب كعزان |

 نيدجلا ءانيدهو إف هيلعقبطاف نيتقبطب هيلع كتنعا دقف كيلعتسرح اف كجرف
 ]|| نا لاقو ةلالضلاو ىدهلاو لطابلاو قحلاو رشلاو ربخلا قيررطنبرسفملا رثكا لاق

 (سابع) هعينص هللا رمل ( دحا ءريمل نا ) رفاكلا نظيا ( بسحا ) ًايش كلذ ىنعفتي ملف مالسلا هيلع
 امه مفريو مضي ( نيتقشو) هبقطني (اناسلو) امر ظنس ( نينبع هللعجتملا) لاقف هيلع هتنم ركذ مث ال ماقفنا

 لاقيو_رمشلاو ريخبا قيرط نيقيرطلا هلانبب ( نيدجتلاءانيدهو )
١ 

 أ



 0 ماختتاب ىدايالا يالا كلت كا ملف ىا اذ ىا 6# ةبقملا معقا الف لف عفترملا ن ناكل
 كفلانم هباهرسف امل اهراعتسا للا ىف قبرطلا ةبقعلاو ديدش صا ىف ل وخلا |

 يلبي هيقسم ىذ مون ف ماعطاوأ ة ةقر كو ةئقعلا ام كيرداامو و هلوق ىف مامطالاو
1 

 كفنم ةبقعلا هب زوم اهف هلام قفنا الهف ىا 4 ةبقعلا محقا الف ف نييدثلا سابع |
 هيلا هللا هلسرا نم ةوادع ىف هقافنا نم هلاريخ كلذ نوكي نابغسلا ماعطاو باقرلا |

 لوخدلا ماخقالاو اهزواح الو اهمحتم مب هانم. ليقو مثسو هيلع هللا لس دج جوا

 ناطيشلاو ىوهلاو سفنلا ةدهاجل لاعت هللا هب يضل ثم ةبقعلا ركذو ديدشلا سمالاىف |

 لمحم مل لجو نع هللا لوم ةبقعلا دوعس فلكي ىذلاك هلْ باو ريخلا لامعا ىف | ١

 ةبقعلاب اهيكت ص ىلع بونذلا لّقث هش هنا ليقو ماعطالاو ةبقرلا قتعب ةقشملا هسفن ىلع |

 رم نبا نع ىورو اهزواجو ةبقعلا مهلا نك ناك نك اسملا ملا وا ةبقر تعا 0 1 ْ
 ةعاطب اهومحتلاةرسجلا نودرانلاىف ةديدش ةيقعهليقو منهج ىف ليج ةبقعلا هذهنأ | َ ا

 ةثذلث ةريسم كنحلا| دك منهج نآم ىلع برضي طارّصلا ىف ليقو سفنلا ةدهاجمو هللا

 نادعسلا كوش | را .طاطخو بيلالك هيتس ناواطويهو ادوعصو الهس ا ||

 فاططالا قربلاكر مب نم سانلا نفس وكنم رانلاف سودكمو شودخم جان و ماسم جانف |[

 مهتموودعب لج رلاكر ب نءمهنمو سرافلاكر ع ن٠ مهنمو فصاعلا رلاكر ع نم مهنمد |

 رانلا فس دركي نم مهنمو نولازلامهنمو افحز 0 نم مهنمو ريسي لج رلاكر ع نم
 6# ةيقملاامكلارداامو #9 ىلاعت لاقف هام نيب مث ةاجنلا قيرط كلسالهف ةبالا ىنعم ليقو ١
 اهل ةيرخلا بانا وهو ةبقرلا قع ىنعي كَ ةقر كف #3 ةنقءلا ماحتقا ام كارداامو ىاأ]

 ايتاكم ىطعيوا كلم ىف ىتلا ةبقرلا لجرلا قتعي ناب كلذو اهنع ةيدوبعلاو قرلالاطناو
 ةربره ىبا نع قل رانلا نم هءادف تناك ةبقر قتعا نمو هتبقر كاكفىف هفرصيام

 قدعا ةلسم يور قدعإ ود ماسو هيلع هللا لص هللال وسر لاق لاق هنع ىلاءآ هللاىضر

 ءاربلا نع هدنس ىوغبلاىورو ه>رش ه> رفىت>رانلا نم: هنم اوضعاهنموضع لكب هللا

 المعىزلع هللا لوسر اي لاقفملسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر ىلا ىبارعا ءاجلاقب نعت

 ةيقرلا كفو ةيننلا قتءا ةلئسملا ضىعا دقل ةئيطقلا ترصقا تنكنئل لاق ةنملاىنلخدي !١
 اهم ىف نيعت نا ةبقرلا كفو اهقتعب درفننا يشلا و قتعال لاق ادحاو ا_سلوا لاق

 ن اهلا غو عئايللا معطاف كلذ قطن مناف ملاظلا محرلاىذ ىلع 'ىنلاو فوكولا ةحلاو

 ىنعم ف لدق وريخ نم الا 100 كلذ قطن مل ناف ركنا نع هناو فورثملا صأو

 اهمريصمىتلا تاعاطلاو تادايعلا نم هفلكتي امبو ةبوتلاب بونذلا قر نم ةبقر كف ةيآلا
 موب ىف ماعطا وا © رانلانم اه صلختاو ىربكلا ةيرحلا ىهف ةنجلاو هللا ناوضر ىلا
 ةبارقاذ ىا # ةبرقم اذ اميثي 8 عوجلا بغسلاو ةعاججىذ موي ىف ىا # ةبغسم ىذ
 هرقف نم بارتااب قصل دق ىنمي © ةبرتم اذ ان ميماو| © ةيارق هيو كس امش دير ْ

 ؟دابلا ةروس)

 نسح اهب دارملا ددعتلو سفنلا ةدهاجم نم ام«هامل © ةبرتماذ انيكسموا ةيرقماذ ١

 ' ةبقعلا محتلا الف ) نييدنلا
 كف ةبقنلا ام كاردا امو

 ىذ موي ىف ماعطا وا ةقر

 وا ةبرقم اذ امين ةيغسم
 هلام د اكلم

 مئاالف ) نييدثلا قيرط

 زواح له لوَش ( ةبقعلا
 ىعدي, ىذلا ةبقملا كلت

 امو ) طارصلاىهو ةوقلا

 ( ةيقملاام )دمتي ( كاردا
 ةنلا نيب ءاسلم ةبقع ىه
 كف ) كلذ. همجي رانلاو
 كف اهماحتتا لوس ( ةبقر

 كلت زواجيبال لاّشو ةبقر
 ةقر كفدق نمالا ةبقعلا

 بصنستأرق اذا ةعسأ قتعا
 ىماعطاوا ) ءاتلاو فاكلا

 ةعا ىذ ( ةيغسم ىذموب

 أذ ( ةيرقم اذاعلا ) ةدْشَو

 (0 مانا كسموا) ةبارق

 دهجلا نم بارتلاب قصال

 ئثدال ىذلا نيكسملاو



 ألا ماعطاواٍباقرلا كف نم ةحلاصلا لاعألاب معنلاو ىدايألا كلئركشب ملك ىنعي ( اونمأ نيذلا نم ناك م
 قاتلا ىننملاو معلب رفكو معنلا طمت لب ريخ لك ساساو ةعاط لك لصاوه ىذلا ناميالاب مثنيك اسملاو

 ةروكمالا ىضاملاعمال لمعتست الو راغتلاو ءايرلا ىف ادبل هلام كله ناال هللا دنع عفان ىضمهجولا اذه ىلع

 ءريدقتو تارم ثالثال داعا هناكراص ءايشا ةثالثب ةبقعلا ماحتا رسف امل هنال عصفالا مالكلاف رركت مل امئاو

 ةحلاصلا لع ةدكقلا ةمعتلاو ةقشمو ةدشل ةرواحلاو لوخدلا ماحتتالاو نما الو اننكسم معطا الوةبقر كف الف

 ةدهاجم ةديدش١ هللاو ةقع نسملانعو سفنلاةدهاجمو ةقشملا ةاناعم نم كلذفف املا هلاماحتتا اهلمعو ةبقع
 سفقنلا ىلعاهتبوعسهنكردت مل كنا هانعمواهماحتتا ام ةبقعلا ام هلوشدارملاو ناطيشلا هودعو ءاوهو هسفن ناسنالا
 ورمع وباو ىكم معطاوا ةقر كف ةباتكلا لام ىف ةناعالاو قرلانم اهصيلخم ةقرلا كفو هلادنع اهاوثدنكو

 مهريغ ضارتعا ةبقعلا ام كاردااموهلوقو -201]- ةبقملامحتكا ( نوئالثلا ءزجلا ١ نم لادبالا ىلع ىلعو

 انكم وااهخي 3 و ةقر كفالف ىنعملاذا ةرركمالا عمت داكتال اهنافمل عقومال عوقو 2 00 هر 9

 رقتفا اذا برتو بسنلاف برقو عاجاذا بغسنم تالعفم ةبرتملاو ةبرقملاو ةيغسملاو || ماعطاوا ةيقرشكف اهماحملا
 ٠ 0 لالا ىلع عملا ةقر كف قاسكلاو ورمع وباو ريثك نبا ًارقو || ةبرقملاو ةعاجملا ةبفسملاو

 نم ناك مث ف اهباوثو اهتبومص هنكردن مل كنا ءانعم ضارتعا ةبقعلا ام كاردا امو || رقفلا ةيرتملاو ةبارقلا

 عاحاذا بغس نه تالاغقم ةيترلا ىف ماعطالاو قتعلا نع نامبالا دعايتل مب كفوا محتقا ىلع. هفطع © اونمآ نيذلا ]

 | «ريصلانهاضمب مهضعب ىصواو ه؟ ل 8 هيتاعاطلا رئاس طارتشاو هلالقتسال

 أدان

 نالف لاعب بسنلا ف برقو
 امت للا ةخحر تاجوموا هداع ىلع ةمحرلاب © ةمحر لاب اوصاوتو هلا ةعاط ىلع

 د ءانبصن امب © انتاي اب اورفك نيذلاو 9 نِعلاوا نيعلا © ةنيملا بامسا كئلوا لف 8
 موسغلا وا لاملا 6 ةمأ هلا باعتا مه وف نآرقلاب وا ةجحو باتك نه قحلا ىلع نسبا هس تصا
 قال نأش ريعلاب رافكلاو ةراشالا مساب نينمؤملا ركذ ريركتلو || ءادام نوكيف بارتلإ
 مويلا فصوو ليازملا

 مه مهلوقك ةغسم ىذب

 برو ىبرقموذوىءارق

 هذهنا نيب مث رقفلا ةبّرتلاو ع ههالبارتلا ىف حورطم اوه سايعنإا لاقو هرضو ظ

 ناكنا هنا ىنملاو * اونمآ نيذلا نم ناك مث  هلوقب ناميالا عمالا عفنتال برقلا

 الو برقلا هذه هعفنتال انمومنكي مل ناو ةبقعلا امحمتمناكو برقلا هذه هعفنت انمؤم

 ضئارفلا ءادا ىلعربصلا ىلع اضعن مهضعب ىصو ىنمي «ربصلاب اوصاوتو 9 ةبقلا نت
 ىنعمو بصن وذىا بصان

 ىا اونمآ نيذلا نم ناكمث

 ةراشالا هيفو سانلا ةدحرب ىا © ةمحرلاب اوصاوتو 9 هيهاونو هللاما وا عيمجو مث ليقو نامبالا ىلع مواد
 باكا 8لاصحلا ءذه لها ىنمب «كنل وا لاق اخ ىلع ةقفشلاو هللا سما ميظعتلا | سنا اقاقواوازا رك
 ةمأشملا باتا مه انني اي اورفك نيذلاو ةنيلا مدعابتو نامالاىغارتل مب

 «مهلع) لمع تبثالو هريغىلع قباسلاو» ناميالاذا تقولاىفال ةقدصلاو قتتعلا نعةليضفلاو ةبترلا ىف
 محارتلاب (ةمحرملاباوصاوتو) نمّؤملااىلتني ىتلانحلاو تاعاطلا ىلعو ىصاعملانع ( ربصلاب اوصاوتو ) هبالا اص
 'ئالدب انآ ر قلاب انتي اب اورفكنيذلاو) ةنهملا باكا نم تافصلاهذهب نوفوصوملا ىا ( ةنهملا باحصاكئلوا ) مهنيب اف
 نييلع ميئاشملاو مسفنا ىلع نيمايملاىا مؤشلاونعلاوا لاعثلاو نييلا ةماشملاو ةنيملاو لاعشلا بامحا (ةمأشملا باحصسا مه)

 اوثاحم(اوساوتو) نآ رقلاوملسو هيلع هللا ىلص دمحم اونما مهبر نيبو مهنيباهف (اونما نيذلا نم ) كلذعم ( ناك مث )

 نيكاسملاوءارقفلاىلع محوتلاب ( ةمحرملاب ) اوثاحت ( اوصاوتو ) ىزارملاو هللا ضئارف ءاداىلع ( ربصلاب )
 دمحم ( انناي اب اورفك نيذلاو ) مهني مهباتك نوطعي نبذلا ةنلا لها ( ةنهلا باحصا ) ةفصلاءذهل ها( كئلوا )
 مهباتك نوطعي نيذلا رانلالها ( ةمأشملا بابا مه ) هباصاو ةدلك نآ رقلاو ملسو هيلع هللا ىبص



[ 

 هتفلغاو هتقبطا اذا ل باللا ثدصوأ نم ةقطم ىأ صفحو ةز#و ور# وأ زمهلابو (ةدص مزن ميلع) 1 ا

 ( اهاحضو سعشلاو ) ( ميحرلا نحرلاةتلامسب )7 © ةبآ ةرششع سمح ىهو ةيكم سمعشلا ةروس » ىلعاهللاو ١١
 رونلاو ءاضلا ىف اهعمت ؟سعشلا ةروس)ل (اهالئازا رمتلاو) ه« هاا زي اهناطاسماقو تقرشا اذا اهنوضو '>'

 ةرزرمحو ورءوباآرقو هتقلغاو هتقمطااذاب املا تذصوا نم ةقبطم © ةدص ؤمران ميلعإ# 0

 مسقاال ارق نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع# هندصأ نمد ةزمهلاب صفحو

 ةمايقلا موي هيضغ نم نامالا ىلاعتو هناحس هللا ءاطعا دليلا اذه

 ىمضلاو راهنلا عافترا ةودضلا ليقو تقرشا اذا اهثوضو # اهاحضو سمثلاو ف
 © اهالت اذا رمقلاو 88 فصتني داكو راهنلا دتما اذا دملاو حفلا, ءاوضلاو كلذ قوف
 لاكو ةرادتسالا ىفوا ردبلا هليل اهبوغوا رهشلا لوا سعشلا عولط هعواط الت
 ةللغلاو| راهتلا طسنا اذا ىلجت اهناذ سعملا ىلح © اهالج اذا راهنلاو © رونلا
 سعثلا ىثغي © اهاشغياذا ليالاو 9 اهب ملعال اهركذ رحل ناو ضزالاوا ايندلاوا 1

 مغ اهنم جرذتالو حور اهيف لخدبال اهباوبا مهيلع ةقبطم ىنعي © ةدصؤم ران مهيلع

 « نوسمخو عبراو ةبا ةرشعس محو ةيكمىهو سمشلا ةروسريسفت ف

 * افرح نوعبراو ةعبسو ناتئامو ةلك»

 مد ميحرلا نمجرأا هللا مس 1-0

 عفترت نيح ىحتلاو اهءوض ادب اذا ىا # اهاحضو سعثلاو و لجوزع هلوق ©
 لصاحوهو سعئلار ونوه ىعشلا نال هلكراهنلا ىصضلا ”لبقو اهءوضوفصيو سعتلا

 اهروندتشا اذاف نامزالتم اهرونو اهرحنال سعشلا رعود ىلا لبقو هلكراهنلا ف

 فصللاىف كلذو اهعبت ىا # اهالت اذا رملاو 8لاوقالا فعضا اذهو اهرجىوق
 لبقؤ.روتلا ىف اهفلخنو ةءاضالاف ىمقلا اهال ىبعشلا تبغ اذا كان ل

 ليقو ضيبلا ىلايللا ف كلذو ريدتسيو هءوض لمكي نيح كلذو ةرادتسالا ف اهالت
 لالهلا رهظ سمشلا تبغ اذا رهشلان ه ةليل لوا ىف كلذو عولطلاىف اهعبت اهالت

 وهو هرونب اهفشكو ةايضب لبللا ةملظالج ىنمي # اهالج اذا راهنلاو رف اهعبت هناكف
 نيح سمشلا ىشفإ ىا *# اهاشغي اذا ليللاو #9 افورعم هنوكلروكذمريغنع ةيانك
 | نال ةقيقملا ىف سمعنا ىلا عجرت ةعبرالا ماسقالا هذه لصاحو قاف الا مظَنف بيغ

 لوالا فصلنلا ىف كلذو

 نقلا دك روشلا نم

 راهلاو) رولا ىف سمتلا
 سلا ىلح ( اهالج اذا
 كلذو نثارلال اهرهظاو

 هطاسناوراهنلا خافتنا دنع

 تقولا كلذ ىف ىلتت م عشلا نال
 رييغلا ليقو ءالخنالا مات

 ناو ضراللواايندالوا ةلظلل
 كرتامهلوةكرك ذاهل رحب مل

 ليللاو)ةباد نماه رهظ ىلع
 نمعتلا سي (اهاعغت اذا
 ىلوالاواولاو قاف الا رنف
 قافتالاب مسقال اذهوحنىف

 ضعبلا دنع ةيناثلا اذكو

 فاطملإة يناثلا ليل ادنعو

 مسقلا ىلع مسقلا لاخدانال

 زوسجمال لوالا مات لبق
 تلمجوا كنا ىرتالا

 مثوا ءافلا ةلك اهعضوم
 اهو هلاح ىلع ىنعملا ناكل

 واولا اذكف فطع افرح

 محا مسقلل اهنا لاق نمو

 ناكل فطعءلل تناكول اهناب

 هلوقنال نيلماعىلع افطع-

 واون رورح الثم ليللاو

 بوصنم ىثغي اذاو مسقلا

 وه ىذلا ردقللا لعفلاب

 ىف واولا تامج ولف مسقا

 اهتالكوةرمشع سمح اهتايآ ةيكم اهلك هو سعشلا اهيفركذي ىتلا ةروسلا نمور ىط ةغلبةقبطم (ةدص ْومران مهيلع) مهلاعل
 ىفسابع نبا نع هدانسابو (ميحرلا نمحرلا هللامسإل #* نوعبراو, ةعبسو ناتئام اهفورحو, ةلك نوسفحو عبرا

 لؤا سمشلا عت لوب اهعيت ( اهالتاذا رمقلاو ) اهئوضو سمشلاب هللامسقا (اهاكضو سمشلاو ) ىللاعت هلوق

 راهنلا ءوض ىثفي اهاشغياذا ليللاو لوَش رذؤمو مدقم ( اهاشغياذا ليالاو اهالجاذا راهنلاو) لالهلا ىؤر ةلل



 يعم لبفلا زاربا رج ىت> لمقلاو ءابلا ةلزنم لزتت فلا واوناب بيحاو ارم 5 أو ا نا

 0 لالا نكونالع ادا و لماك -4 ه1 م]25- تراصو 2 و (نوثالثلا ءزيا» ايصن ةلماعلا اتاك تراسصف

 فاطعي نا. زوم نالمع

 | نب 001 1 راس يي نم 1 لق انآ 0 8 1 0 فاس هيلالمعم ىلع
 أ/ كلوق ىف اهدعب امب واولا طبر نيمدقتملا فرظلاو رورحلاب :فورظلاو تارورجلا
 نما لع فلتع رغ نم لوعفلاو لعافلا ىلع ادلاخ اركبو ارمع ديز برض

 | ةيفصولا ىنعم ةدارال نم ىلع ترئوا امناو اهانب نمو # اهانبامو ءاععلاو ف نيفلتخم

 | كلذلو اهؤانن هتردق لاكو .دوجو الط لو اهات ىذلا نذانتلا ويلإو لق اك
 لعءجو # اهاوسامو سفنو اهاحملامو ضرالاو  هلوقىف مالكلا اذكو هركذ درفا

 | اهروخ اهمملاف 8 .هلوق:مظنب ليو لعافلا نغ لمفلا دري ةيردصم تآأملا
 0 00 ل هت هللا ملا اهف رمضي ناالا اهاوسامو هلوّش 4 اهاوقتو
 ىوقتلاو روهفلا ماهلاو مدآ سفن دارملاو مظعتللوا سفن تلع هلوقىف ام ريثكتال

 ,ايسلاوو رمقلا اهسبتيو ليلا نوكي اهبورغبو ىحشلا دتشيو راهنلا نوكي اهدوجوب
 هناق واع مظعابو هب مسقأ هناك اذهىلعف اهاس ىذلاو ليقو اهانم: نمو ىا #«اهانب امو

 © اهاحل امو ضرالاو# اهئاننو ءاعملاو ىا ردصملاىنعب ام ليقو اهقلاهانن ىنعمو

 اهءاضعا ىوسو اهقلخ لدعىا # اهاوسامو سفنو 9 ءاملا لع اهعطسو اهطس ىا

 اهاطعا اهاوسىنممن وكيف دسجللاب مئاقلا ىنعملا اهب ديرا ناو دسحلاسفنلاب ديرا نا اذه

 ماعلا نم كلذريغو ةليلاو ةركفملاو ةرصايلاو ةعماسلاو ةقطانلاةوقلاكةريثكلا ىوقلا

 هباطخ هنع مهفن ىتلا ةفلكملا ةفيرششلا سفنلا اهب دارا هنال اهركت امنا لبقو مهفلاو

 انف او قافتالاب هاو
 عفرتفادلاخركبو ارمعديز

 ماقم اهمايقل بصنتوواؤلاب

 امهلماع وه ىذلا برض
 ةارذصم امو ا[نهااذكت
 اها امو ,ئسلاو )ىف

 سفنواهاحامو صرالاو

 اهئاسو ىا ( اهاوس امو

 انهطسر ىا هوو

 نسحاىف اهةلخ ةيوستو

 سيلو ضعبلادنع ةروص
 امل اهمهلاف هلوقل هحولاب

 هحولاو مظنلاداسف نمهيف

 اًدمئاو.ةلَوصْوم نوكتنا

 ةدازال نم ىلسع تروا

 لايق هناك ةيفصولا ىنعم

 نا لاق © اهاوقتو اهر و اليل 2 لاو ليدالا نما قلخل نما عيب نست كو ميظعلا رداسقلاو ءاعملاو
 قت امو قائام اهترعهنعو ةيصعملاو ةعاطلا اهلع هئغو رششلاو ريا اهل نيب سابع ْ مكاو سفن واهانب ىذلا
 هنالذخو ىوقتلل اهايا هقيفوس كلذ اهف لعجو لبقو اهاوقتو اهروط اين نك 0

 ا رم ةصاخ اسفن دارا نع (م)روجفلا رفاكلا فو ىوقتلا نمؤلاف قلخ ىلاعت هللا نال كيذو روهفنل هل هنال سفنلا تركت امناو

 0000010 وب اقوا قيس دق زدقوم ميلع ينو يلع ىف ى هاف

 00 ل سو هيلع ىلا ىث لب تاقف مهلع ةجئ ةيحا تتيثو ملسو هيلع هللا ىلص

 هدب كلمو هللاقلخ *”ىثلك تلقو اديدش اعزف كلذ نم تءزفف لاق املظ نوكب الفا
 ربتخال الا كتلأس امب درا مل ىنا هللا كمحرب ىللاقف نولئسي مهو لعشب امع لثسي الف

 (كيتع)

 (اهاعطامو ضرالاو ) هسفنس مسقا هللا وهو اهقلخ ىدلاو ) اهانإمو ءامسلاو ) لدللا ةلظ ىل> اهالح اذا راهنلاو

 نينذالاو نيئعلاو نيلحرلاو نيديلا ايقةلخ ىوس ىذلاو ( اهاوسامو سفنو ) ءاملا ىلع اهطس ىذلاو

 ١ ءالوهبو هسفنب هللا مقا ىقتلامو قأتام اهل نيبو اهفرعف (اهاوقتو اهروخ اهمهلأف ) ءاضعالا رئاسو

 0 رد نحو سرفلا

 نه ةدحاوو لاق هناك

 سفن لك دارا وا سوفناا

 كف ام ريثكتلل ريكشلاو

 اهروجنت اهمهلاف) سفن

 عقل دكا ني اهدكلا نا "اهمهفا ىا .اهيصفمو ابعاط اهملعاف ( اهاوقو



 ( سعثلا روس ) ملفا دتا 4 هاو رح نبدقتلاو مسقلا باوج ( ملفا دق)

 اهامنا  اهاكز نم جلفادق له ام نايتالا نم نيكقلاو املاح فيزت ا
 ليمكت ىلع ثحلا هب دارا امل هناكو لوطلل ماللا فذحو مسقلا باوج لملاو ملعلاب |
 لاو هئاذ بوجوو عئاصلا دوجوب ماعلا ىلع مهلديامب هيلع مسقا هيف ةغلابملاو سفنلا ||

 ىلع مهلمحبل الآ مئاظع مهركذيو ةيرظنلا ةوقلا تاجرد ىصقا وه ىذلا هتافص ||
 ركذب دارطتسا وهلقو ةيلمعلا :وقلات الك ىهتنموه ىذلا هلامتن ركش ىف قارتتسالا |
 مهيبذكتل ةكمرافكىلع هللا نمدمديل هريدّقت فوذحم ٍباوملاو سفنلالاوحا ضعب |
 اهصقن# اهاسد نم باخ دقو 9 مالسلاهيلعالاص مهسذكتل دومت ىلع مدمداكهلوسر |
 دوك ثبذك 89 ضْضْعتو ىغقتك سسد ىمد لصاو قوسفلاو ةلاهملاب اهاَفْحأَو |

 اوكلهاف هلوقك ىوفطلا ىذ اهباذع نم هب تدعوا اميوا اهنايفط ببسب © اهاوغطب |

 تيرا هللا لوسراي الاقفماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ايتأ ةئيزم نمنيلجر نا كلقع
 وا قيس دقردقنم مهياع ىغمو مهبلع ىذق ءوشأ هيقنوحدكيو مولا سانا لمشن ام 1

 ل اللاقف مهيلع ةجشسا تتيثو ملسو هيلع هللاىلص مههبن هب مهانا ام نوليقتسي اهف |
 اهمهلاف اهاوسامو سفنو لح وزع هللا باك ىف كلذقيدصتو مهبف ىغمو م,لعىضق

 انلنيب هللالوسراي لاقفمشعج نب كلامنب ةقارس - ءالاقر اح نع (م)اهاوق وقتواهروش

 اهوا ريداقملا هت ردو مالقالا هن تفح اهف مويلا لمعلا مف نآلا انقلخ انناك ايد |

 اولمعا لاف لمعلا ميفف لاقريداقملا هه ترجو مالقالا هب تفج امث لب ال لاق لبقتس

 اهفرسشا اهدعب امو اهاحض و سمشلاب ىلاعت هللا مسقا ماسقا هذهو هلق خامل سيم لكف |

 لوقلااذهىلع درواو اهدعب امو :سعشلاب رو هربدقت راما هيف ليقو اه ملاعلا ل اصمو ١

 نوكشف ىلاعت هللا وه كلذو اهانب امو ءاعسلاو هلوق مسقلا اذه ةلجج ىف لخد دق هنا |

 ا ترسف نا ام ناب هنع بجاو زوج ال اطخ اذهو اهانب نم برو ,اولا بد ريدقتلا . آ

 اهانم ىذلا ءاعكلا برو ريدقتلا نوكف نم ىنعمب ترسف ناو لاكشا الف ةيردصلاب ||

 تزاذ ىا اهاكز نم ملفا دقل ىنعملا 6 اهاكز ند ملفا دق ف ىلاعت هلوق مسقلا باوجو ا :

 دقو #9 ةعاطلل اهقفوو بوئذلا نم اهرهطو هللا اهلا ىا هللا اهاكز سفن تدعسو َ

 نم هلصاو اهدسفاو ىلاسعت هلا اهاضا سفن ترسسخو تباخ ىا 6# اهاسد نم باخ ||
 هرهط نم حالف ىلع هتاق ول فرعشاب مسقا ىلاعتو هناحس هناكف هافخا اذا ىلا سد ا

 اهك الها وا هسفن ريهطت ىلوتب هنا دحا نظيال ىتح هلضاو هلذخ نم ةراس>و هاكذو |

 هللا لوسسر ناكلاق قرا نب ديز نع «ما) قباس ءاضقو مدقتم ردق ريغنم ةيصعلاب || '
 باذعو مرهلاو لخيلاو لكلا وزجملأ نم كب ذوعاىنامهللال وق ملسو هيلع هللا ىلص ظ

 ىنامهللا اهالومو اهيلو تنا اهاكز نم ريخ تنا اهكّرو اهاون ىسفن تا مهللا يبقلا ||

 اهل باجحلال ةوعدنمو عبشت السفن نمو عشخمال بلق نمو عفنسال ملعنم كب ذوعا
 46 اهاوغطب 8 مالسلاو ةالصلا هيلع! اصموقمهو دوم تبذك #9 لجو نعهلوق ©

 لوط راص جاجزلا لاق

 ماللا نع اضوع مالكلا

 فوذ-#< باوحلا ليقو

 هريد# رهظالا وهو
 ىلع ىا مهيلع هللا نمدمديل

 لوسر مهيبذكتل ةكم لها

 مك ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 اوبذكمهنال دوم ىلعمدمد

 مالكف ثا دق اماو احاص
 اهروجت اهمهلاف هلوقل عبات

 دارطتسالا لبس ىلءاهاوشنو

 ىمسقلا باو نمسيلو
 اهرهط ( اهاكز نم) فس

 ةكاز اهاعج واهس اوهللا

 ( اهاسد نم باخ دقو )

 ةمركع لاق هللا اهاوغا

 هللا اهاكز سفن تففا
 هللا اهاوغا سفن تباخو

 ةيسدنلا نوكتنا زوجيو
 دعلا لعق ريهطتلاو

 ءاف>الاو صقالاةيسدنلاو

 سسد ىمدلصا ور وجمل
 ناملانم لدي ءانيلاو

 3 5 ةرركملا

 ذا اهنايغطب ( اهاوفطب

 زافدق ( مفادق ) ءايشالا
 نه( اهاكز و 7 نيش

 اهقفوواهفعو هللاايطص

 سفن رسخ ) باخدقو 2

 اهاوغا نم ( اهاسد نم)

 اهلذخو اهلضاو هللا

 مهنايغطل وش (اهاوغطب)
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 ١ 0 1 رانك تاسست دو قشا (اهاقشا ) ةقانلا رّقعن ماقنيح ( ثعتاذا 0( مهنايفط بي ذكتلا ىلع مهل لماحلا

 مالسلا هيلع اص ( هللا لوسر مهل 207٠ رييف- لاقف) ىوفطلابوا (نوثالثلا» 0 :- ل همت دأب اوسك

 ىلع بص ( هللا ةقان )

 اهرقعاورذحاىا ريذحتلا
 كلوقك ( اهايقسو )
 (هوبذكف ) دسالا دسالا

 لوز' نم هنم مهرذحايف
 (اهورقعف)اولعفناباذعلا

 مهيلا لعفلادنسا ةقانلا ىا

 هلوقلادحاورقاعلاناكناو

 ىطاعتف مهحاص اودانف

 مدمدف ) هب مهاضرلرقعف

 مهكلها ( مهد مهيلع
 (مهينذي )لاصتتسا كاله

 ةقانلا مهرقعو لوسرلا
 ةمدمدلاىوف(اهاوسف)

 | مهريغصاهنمتلش مل مهيلع
 فاخي الو ) مهريك الو
 هللا فاخئالو ( اهابقع

 لمذا ةمفلا هذه ةقاع
 هقحل نا فئاخريغ كلذ
 نه فاح امدحانم ةعس

 هنال كولملا نم بقاعي

 ال كلمو كلمىف لمف
 نولّتسي مهو لعب امع لس

 ىئاشو ىندم فاخالف

 ثعيناذا ) كلذ ىلع مهلمح
 موقلا ىتشا ماق ( اهاقشا

 عدصمو فلاس نءرادق

 ةفالا اورقعف وهد نا

 ( هللا لوسر مهللاقف )
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 | دوغ  ىتشا # اهاقشا ف ىوغطوا تبذكل فرط ماق نيح 6 تعيناذا ف ىججرلاك
 ]| هتفضا اذا ليضفتلا لمفا ناق ةقانلا لتق ىلع ءالام نمو وهوا فلاس نب رادق وهو

 ظ # هللا ةقان هللا لوسر مهللاقف © رقعلا مهيلوتل مهتواقش لضفو عجلاو دحاولل ملص
 | © .ويذكف © اهنع اهودوذتالف © اهايقسو © اهرقع اورذحاو هللا ةقان اورذ ىا

 1[ © مهبر مهيلع مهيلع مدمدق اهورقمف 9 اولمف نا باذعلا لواح نم هنم مرذحاهف

 «اهتذ# ملا اهسلااذا ةليوتعبم ةقان مهلوق رب وت نم وهو ٍباذعلا مهيلع قيطاف

 ريكألو ريغص اهنم تلقي ملف مهيلعوا مهني ةمدمدلا ىوسف © اهاوسف ف هبسب
 ' اهتعتو دومت كالهةقاعوا ةمدمدلا ةقاع ىا ٠١ اهابقع قاخمالو # كالهالاب ادومتوا
 ا 0 لاىلل واولاو ءاَغبالا ضعب قيبيف

 لاو لا هلع كملط :ىت الكب قذصت اماكف نيعثلاو ةروس ارق نم مالسلا 0

 ثعئتاذا © اوبذك ىتح ترتكللا قلع مهل نايفطلا نا ىنعم او اهناودعو اهنايفطب ى ْ
 قشا ثعبنا اخلاص اوبذكو باذعلاب الك البنا كفو عرمس

 (ق) ةقانلا رقعف اريصق نيعلا قرزا رقشا ل ا ا ا

 اهرقعىدذلاو ةقانلا ركذو بط ماسو هيلع هللا ىلص ىلا ععسدنا ةعمز نب هللادبع نع

 عينم مراع زيزع لجر اهلثعبلا اهاقشا ثعبن اذا ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاقف ١

 مهلاقف 9*ىلاعت هلوق © عتتمم ديدش ىا مراع هلوق ىراخلا ظفل ةعمز ىبا لثم هلهاىف
 اهئاو هللا ةقان اورذ ىا © هللا ةقان © مالسلاو ةالصلا هيلع اًلاص ىنني # هللالوسر |
 اهفرشل ىلاعت هللىلا اهفاضا امناو اهرقعىلع اومنعدق مهنا مهنم فرع امل كلذمهللاق ١
 -[هيراشل ا لنقل اوحزمتتالو اهبّرع اور 3 ام الل ا تنك |

 ىا © مهيد مه اع مدمدف 9 ةقانلا ىنعي © اهورقعف 9 اطاص ىنيي © هوبذكت 9 |
 مولع قبطا ىا مدمد لبقو لاصئتسا كاله ةمدمدلاو مهكلهاو مهبر مهيلع صدق ا

 مهبلذ بسب مهب كلذ انلمف ىا © مهينذب 9 دحا مهنم تلفتن مل ىتح اقيط باذعلا

 | ىوسف ىا 6# اهاوسف 8 ةقانلا مهرقعو مالسلاو ةالصلا هيلع اًطاص مهييذكتوهو

 مهريتكو مهريغصب لزناو ةمالا نيب ىوسف هانعم لبقو اهب مهمعو اع ملع ةمدمدلا
 مهكالهىفدحا نم ةعبت:هللا فاخلالىا 6# اهايقعاخمالو لف باذعلا مهريقفو مهنغو
 هيلع مدقام ىقعرقاعلا ىاخمال ىنعملاورقاعلاىلا عحاروه لليقو سابع نبا لاق اذك

 1 اص فاخمال ىنعما و مالسلاو ةالصلا هيلع سل اروه ليقو ةقانلارقعنم
 معا هللاو كلذ بيسب دحا ل را نادل وك باتا لزئا ام

 /«ردع) ةلاسرلاناطاص ( هوبذكف ) اهبرشوىا (اهانقسو) هللاةقان' اورد (ةللاةقان ) ةقانلا اورقعينا لبقطاص

 ( اهاوسف ) املاص مهيبذكت و ةقانلا مهله مهينذب مهيز مكلها (مينذب مهد مهلعمدمدق) ةقانلا اورقعف (اهورقمف)

 رخؤمو مدقماهتميتاهابقع قاخيالو اهورقعف لابو اهران ( اهابقع فاخيالو) رييكلاو ريغصلا باذعلاب مهاوسف



« 0 77 ١ 

 7-١ م ميحرلا نمحرلا هللا مسلي

 رابلاو 8 همالظب هيراوبام لكوا راهنلاوا سمشلا ىثغي ىا * ىشغي اذا ليالاو 1
 نكاذلا وافعل امو لف ىسمشلا وس نشروا ليلا ةيملطظ لاوزا ريل # 00

 ءاوحو مدآ وا دلاوت هل عون لكنم ىثنالاو ركذلا نص قلخ ىذلارداقلاو «ىثالاو
 تشش عمج ةفلتخم تاتشال مكيعاسم نا ىا ©« ىغل عش نأ 9 ةيردصب ان لإ ْ

 ىنملاو ىعاسنللا ثنقتل.نيبم. ليصفت #« ىلا /قديصو قتاو طنا 00 |
 كي لع تلدامىهو ىنسحلا ةملكلاب قدصو ةيصعملا قئاو ةعاطلا ىطعا نم
 لوذدك ةحارو رمل ىلا فدو ىلإ درا هع د ««ىرسبلل هرسينسفإلا د ١

 #* ىدحاو ةب 11 نورشعو ىدحاو ةيكم ىهو ليللاو ةروسريسفب 09 |

 « فرحأ ةرشعو ةتامالمو هلك نال

 رع هللا يهذؤ ه_تللظب راهنلا ىتفي ىا © ىشثغي اذا ليالاو  لخوزع هلوق *

 نع نكسن ا وأم ىلا ناوي لكهيف ىوأي قاخا ةفاكل نكس هنال ىلبلاب ىلاعت هللا مقا

 رهظو ناب ىا ©« ىل-#ت اذا راهنلاو 9 هلوّدب راهنلاب مسقا مث ةكرحلاو بارطضالا
 ىا © ىئتالاو ركذلا قلخ امو 9 قزرلا بلط ىف .قلخلا ةكرح هف نإل ةملظلا ذب
 قاخ ىلعردق ىذلايظعلا رداقلاو ىنءملاو ىلاءأ هسفنب مسقا نوكي اذهىلعفقاخنءو |

 ءاوحو مدآ اهلبقو ىئالاو ر كذلا سنج هب ديرا نا | دحاو ءام نه ىثالاو ركذلا ٍ

 باو>و 0 ريغ نم ءاو>هئمقلخو نيطنم مدأ قلخ ادت ىلاعت هلال امهم مسقأ امئاو'

 هدفن كاكفىف عاسف ةفلتخل مكلامعا نا ىا # ىتشا مكيمس نا ل# ىلاعت هلوق مسقلا
 لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىرعشالا كلاموبا ىور اهبطعىف عاسو

 © ىطعا نم اماذ 9 ىلاعت هلوق * اهكلهمىا اهشوموا اهقئمفهسفنعئابفودغي سانلا لك

 زارتحالا ىلا ةراشا هيفو هبر ىا © ىتتاو # لجو نع هللا ليبس ىف هلام قفنا ىا
 هنعو هللاالا هلا ال لو قدص سابعنبا لاق # ىنملاب قدصو © ىنشبال املك ن ع |

 ةنجلاب قدص ليقو هتعاطف هقفناام هيلع فاذش هللا نا نَنا ىا هب فاخلاب قدص
 ايندلاىف هكيهتسف «ءرسبتسف# هيبشب هنا هدعو ىذلا لجو نع هللادعومب قدص ليقو |
 لخوزع هلوق # هللا ءاضرب امم لمعلا وهو ىريسبلا ةلعفلاو ةلغلاىا © ىرسسلا #

 مسقلا ناك اذهل ورانلل لماعو ةزولل لماعو »ع سا 1١ اخو 5 2 نا رقلاو ملسوهيلعهللا ىلص

 ندي .ىذلا ةردقلا ىلظملا |"

 ىالاو ركذلا قاخ ىلع

 باوج>و دحاو ءام نم

 (ىتشل مكعسنا ) مسقلا

 ناس 3 فلتحل ملم نا

 ىلع لصف اه ىالتخالا
 (1لفعا نام ) هرئا

 هير (قتاو) هلام قوةح

 قدصو) همراحم بنّجاذ

 ص وىندحلا ةلملاب (ىنسحلاب

 ىنسحلاةبوثملاوا مالاسالا ةلم

 ىنسحلاةملكلابوا ةنْلا هو

 هرسستسف )هللا الا هلا ال صو

 ز_خغل هميم ( ئرمسلل

 ركذي ىلا ةروسلا نمو
 اهنايا ةيكماهلكىهوليالا اف

 اهتالكو نورشعوىدحا

 اهفور>و نوعيسو دحا

 « اف رحنورمشعو ةئافلث
 ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 سشا.ع نبا نع 1

 ( ليللاو ) ىلاعت هلوق ىف

 اذا ) ليالابهللامسقا لوقب

 راهئلاو) رامااءوض(ىشفي

 امو) ليالا ةلظ ( ىلتاذا
 قلخ ىذلاو ( قاخ

 (ىكيعسنا ىالاوركذلا)

 فلت# ( ىتشل ) مكلمم

 مالسلا هيلع دمعت بذكم
 دمحم قدصمو نا رقلاو

 قدصت (ىطعا نمامأف)

 مهقتعاو مهنم مهارتشاف مهنيدىلعمهنوبذعي نيرفاكلا ىدياىف اوناك نينمؤملانم رفن ةعستىرتشاو هللال بسيف هلامب
 نوهنسف(ىرمسللمرسينسف)هللاالاهلاالب لاَ و ةنطا,لاَش وهللاةدعب(ىنس اء قدصو) شحاوفلاوكرشلاورغكلا(قتاو)



 اب لمعلا ىهو ىرسسلا

 (لح نم اماو)هبر هاضرب

 هير نع ( ىغتساو ) هلام

 تاوهشب ىنغ:ساوا هقح ل

 بذكو) ىقعلا ميعن نعايندلا
 ةنطاوا مالسالاب (ىنسحلاب

 ريا سس

 راتلاىلا ةيدؤاا ةلفكا

 كيسا ةعاطلان وكت

 ةشرط ىمسوا دشاو هيلع

 اهتيةاعنال ىرسيلاب ريخلا

 ريشلا ةقرطو رسيلا

 رمسعلا|اهسبقاع نال ىرمسعلاب
 ةنحلا قب رط امه داراوا
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 هقفوت لو ةعاطلا هيلع

 ةرم دعل ةيم .ةعاطلاب
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 ( ىرشعللا هرسستسف“)

 ةىم ةيصعملاهيلع نوهنسف
 نءدلا_بمالاو ةىم دعب

 «نونالثلا ءزجلا)

 هب يما امب أ لخب نماماو رف ماجلاو جرسلاب بوكرلل دال الا نيارفا ردنا رم ثلا

 اهلوادم :راكتإب « ىنسلاببذكو ف ىقعلا ميعن نع امدلا تاوهشب © ىنفتساو 0
 رانلا لوخدك ةدشلاو رسملا ىلا ةيدؤاأ ةلخلا  ىرسعلل هرسينسفر»

 ىلاعت هللا باوثنع ىا # ىنتساو 8 ةعاطلا وريخلاىف ةقفالاب ىا #4 لخم نم اماو ©

 لجورع هللا هدعو امب بذكوا هللاالا هلا الب ىا ©« ىنسحلاب بذكو © هيف بغري مف

 ىتح هيدي ىلع هير ناب رششلل هئيهنسف ىا 4 ىرسعلا هريسيئسف و باوثلاو ةنخلا نم

 | ةواقشلاو ةداعسلاو نالذخلاو قيفوتلان اوردقلا ف مهلوق ةحسو ةنسلا لهالليلد ةيالا

 | دمقفملسو هيلع هللا ىلص هللالوسراناتاف دقرغلا عيه ىف ةزانجيف انك لاق هنع ىلاعت هللا |

 هرستسفىتسحلاب قدصو قتاو ىطعانماماف أرقمث ةواقشلا لها لمعاريصنف ةواقشلا |

 ميملارممكب ةرصخملا *ىرسعلل هريستسفىنسحلاب بذكو ىغتساو لحم ند اماو ىرمسلل |

 هللاىلص ىلا قاف ماسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىلا ريقفلا لجرلا كلذ اكشف 2 ْ

 ةبحس ةصقلا تناك ناف ةنيدملاب تناك ةصقلا هذهو ةكم ةروسلا هذهنال فعض هيف هللا ليبسيف ةقدصلا

 م[ ه١

 ىفو اريخ ىتأي نا هيلع رسعن ليقو رانلا كلذب بجوتسيف ىلاعت هللا ىخربإل امب لمعي

 أ ىشر ٍبلاطىلا نب ىلع نع 6 ق١ لزالا ىف هلوقبس امب لمعلا بوجوو ىلاعت هللا ديب

 أ دحا نه مكنم ام لاق مث هنرصخمت تكن لمحو سك ةرصخم هعمو هلوخ انذعقو

 | وا ةيقش تيتكدقو الاو ملسم داز ةلا نه هدعقمو رانلانم هدعقم بتك دقو الا

 ا رسم لكف اولمعا لاقف لمعلا عدبو ان.اتك لع لكت الفا هللا لوسراب اولاقف ةدعس

 | لهانم ناكنم اماو ةداعسلا لها لمعل ريصيق ةداعسلا لهانم ناكنم اما هلَقلخ ام

 برمض قوف ةانثملا ءاتلاب تكنلاو *ءدس ناسنالا كسي امم كلذ و واصعلاو طوسلاك
 قيدصلا ركب نا ف تلزن ةبالا هذ هو برضلا هنف رئؤي امن اهريغوا كلذب ضرالا
 ىلاعت هللا لؤتاف هقتعاف قاوا ةرسشعو ةدربب فاخنب ةيما نم الالب 0 هنا كلذو
 ناكل قو فلح نب ةماو ركب ىلا ىعس ىني ىشل مكيعسنا هلوقىلا ىشغي اذا ىلالاو

 اذا ةايختلا بحاص ناكف لايع هلو ريقف ل>ررادفف اهءرفو ةلخم راصنالا نم لكل

 لج رالرةويقفلا كلذزامص اهذحأبف ةرقلأ تطقس اًعرف 1 ذدخأل هتلخت 7
 هيقىث هعبصا لخدا مهدحأ مف اهدحو ناو موهيدبأ نه 2 ذخأب ىتح هتلخمن

 ةلن اع كلو نالفرادف اهعرفىتاا كتلخت ىنطعت هللاقف ةلخغلا بحاص ملسو هيلع

 | حادجدلاوبا كلذب ععسف بهذ مث اهنءىلا بجتا هيفامو الخنىلنا لجرلالاقف ةنإلاىف

 لخت هيف هلاطئاح ىني شح اهعيدت نا كلله ةلخغأ بحاصل لاقفراصتالا نم لجر
 ىنم اهيرتشت هللالوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا حادحدلاوبا ىتاف كله لاقف

 ريقفلا لجرلا كلذ ملسو هيلع هللاىلس ىبللا اعدف كلىه لاقف معن لاقف ةنجلا ىف ةلذغب

 لوقلا اذهو ةب الا هذه هللالزئاذ كلاعلو كلاهذخ لاق ةلخملا بحاص ىراصنالا راح

 «نوكت)



 انناو #8 ليسلادصق للاى لعوهلوقك ىدهلاةّشرط انيلع نا وا انتمكح ىضتقعفا |
 نيدتهملل ةيادهلا باوثوا ءاشن نمل ءاشنام نيرادلاف ىطمنف « ىلوالاو ةرخالل ||
 © اهالصبال 39 بهلتت * ىطظلت اران مككرذناف #3 ءادتهالا مككرت انرضيالف دا |

 اهءزاي مل اهاخد ناو قسافلاناف رفاكلاالا « ىشالاالا 9 اهتدش ايساقم اهءزايال
 ضرعاو قحلا بذك ىا « ىلوتو بذك ىذلا 9 هلوب هفصوو ىتشا هاعس كلذلو |
 الضف اهلخدبال هناف ىصاعملاو كرمشلا ىتتا ىذلا ©« ىقئالا اهنيحو © ةعاطلا نع ||

 مزايالو اه.ذجمال ةيصعملانود كرمشلا قتانم نا كلذ موهفمو اهالصيو اهلخدي نا ||
 ربا فراسمىف هفرصب © هلام توي ىذلا #8 قباسلا رصخلافااخالف اهياص كلذ ||

 هلعاف نه لاحوا توي نم لدب هناف ©« حرت 9 هلوقل

 ىبا ىف تازن اهنا حيجهلاو ةنيدملاب اهمكحرهظو ةكمب تازئ دق ةروسلا هذه نوكت

 امو9 لجو نع هلوق * كلذ ىغتَس تاياالا قايسنال فاخ نب ةيماو قيدصلا ركب
 منهح ىف ىوه ليقو تامااذا ىا # ىدرت اذا #9 هب لم ىذلا ىا © هلام هنعىتشي |[
 هنا كلذو ةلالضاا قيرطن ١ ىدهلا قب رطنييننا انيلع نا ىا * ىدهلل ايلع نا # ||
 داشرالا ا نا مهربخا ىرسعلا نه ءىسلل امو ىرمسلا ند نحلل م مهف لع امل ||

 ركذب ىنتكاذ لالضالاو ىدهلل انياع نا انعم ليقو اهّقبرط نيس هيلعو ةيادهلاو ا

 ىتعاطب لمعلا نع ٌنادعا فرصاو ىتقاطب لدعلاىلا نالوا دشرا ىنملاو اهدحا ||

 ىا # ىلوالاو ةرخن الل انناو 8 هليبس هللا ىلعف ىدهلا ليس كلسنم هائعم لقو ||
 # يت رذناف 98 قيرطلا أطخا دقف امهكلامريغنه امهباطنف ةرخ الاو ايندلاىف امانل |
 ىنعي © ىتشالا الا اهالصيال 9 مه وتتو دقوتت ىا #4 ىظلت اران #8 ةكم لها اي ىا |

 46 قالا اهبنعسورإ#نامبالا نع ىا 46 ىلوتو 9 لسرلاىنني © بذك ىذلا 9 ىتشلا |
 نوكي نا هللادنع بلطي ىا 46 ىري هلام # ىطعي ىا * ىتؤي ىذلا © قتلا ىنعي

 نيرتسفللا عيمج لوق ىف قيدصلا ركب وبا وهو ةععم الو ءاير هقفني اع بلطيال كاز ١

 روق ىفوا ربقلا ىف ىدرتوا كالهلا وهو ىدرلا نم لءش ىدرت وكله اذ هلام عقم مو ( ىدرت اذا هلام هنع ىنغي امو)

 ةرخالل انلناو) عئارسشلا ناو لئالدلا بصنب قملاىلا داشرالا ائيلعزا ( ىدهلل ائياعزا ) طقس ىأ مح

 قيرطلا أطخا دف انريغنم امهلطنف انل امهناوا ىدتها نم ءادتها انعفسالو لضنم لالض انرضإ الف(ىلوآلال

 ( ىقنالا ) اهئم دعبسو

 ( هلام ىؤي ىذلا )نمؤملا

 ءاكزلا نم (ىَرتي) ءارقفلل

 هللادنعن وكي نا بلطي ىا
 الو هاير هب ديربال ايكاذ
 ةاكزلا نم لعفس وا ةمع“

 ن. الدب هتلعجنا ريو
 لخادهنالهل لحالف قب

 تالصلاو ةلصلا مح ف

 الاح هتلعح ناو اهل لال
 هلحمف ىتؤي ىف ريمضلا نم
 قشالاةديبعوالاقسصالا

 رئاكلاوهو ىت-ثلا ىنعع

 وهو ىتلا ىنمب ىتتالاو
 ىلصلاب صتخالهنالنءؤلا .

 ةاجنلاب الو ءايقشالا ىتشا
 هناتمعز ناو ءاشالا تا

 اذ[ فارق ناثتلا ركن

 عنصتاش ىتشالاب ةصوصخم

 نال ققنالا اهينجبسو هلو
 راسالا كلت بنجم ىلا

 مهنم قئالا ال ةصوصخلا

 ىذلا ( هلام هنعىنغيامو )

 (ىدرتاذا) ايندلا ىف عم
 ىدرت اذا لاعبو تاماذا

 ةرخ اللا لاقو ةرخ الاو ايندلا باروث (ىلوالاو ةرخ الل ا3ناو)رمشلاو ري اناس نابل( ىدهللانيلعنا) راتلاف |
 اراث ) نا رقلاب ةكم لهاا مكتفو> ( مكت ردناف ) ' قفوتلاو ةقرعلا ل والاو ةماركلاوباوثلا ةرخالا ىلوالاو'

 ( يذك ىذلا ) هللا ماع ىف قشلاالا (ىتشالاالا) را:ل!ىنأي اهاخدبال ( اهالصيال ) بهلتنو ظيفت ( ىلغات /

 رانلا نع حز>زبو دعاس ) ايي: عسو ) ةيوتلانع لاَشو ناعالا نع (ىلونو) هللا ةعاط نعرمصق لاشو ديحوتلاب |

 هللاهحو كلزب ديري ( ىرتي) قيدصلا ركبوبا وهو هللا ليبس ىف هلام ىطعي (« هلامتؤي ىذلا ) ىتألا (قتالا)



 ةدراو ةن الالاقو ةساخ

 مظع ىتاحني ةنزاوملاف

 نه مظعو نيكرمشملا نم
 غلاب نا ديراف نيئمؤملا

 ىتشالا ليقف امهيتفص ىف
 ناك ىلصلاب اضتخم لعجو
 ليقو هلالا قلخم مل رانلا

 ةاجملاب اصتخملعجو ىقنالا
 ليقودلالا قلخن مةنحلا ناك
 هيفوركبوباو لهجوبا اه
 منال ةئجرملا معز نالطب

 الا رانلا لخديال نولوش
 نم عقانع ادح ًالامو 6

 ىزجن ةمعن

 كلذ لمعالو ( ىزجت
 دحال ةازاجم

 ه0 و (نونالثلا ءزيلا)
 ١ اهتازاجعهئاتباب دصقيف © ىرجحت ةمعا نم هدنع دحال امو هم

 0 عاتب تنكول ىن ىا هوبا هللاتف مهقتعف ءافعذلا عامي ناك ريبزلا نبا لاق | ظ

 دهمشرك ذو ةروسلا دل 0 ىقنالا اهياخسو هللا لزئاف ديرا ىرهظ عم لاق كرهطظ |

 ناكو ةءام هما مساو حابر نب لالب وهو حم ىت ضعبل لالب ناك لاق قحسسانإا | ْ

 هحرطيق سعلا تح اذا هجري فاخ نب ةيما ناكو بلقلا ضهاط مالسالا قداص
 لازتال هل لوقب مث هردص ىلع عضوتف ةيظعلا :رؤطصلاب ىمأي مث ةكم ءادلحب هرهظ ىلع
 قحسا نب دمحم لاق دحا دحا كلذ ىفودو لوقيف دمحب رفكتوا توت ىتح اذكه

 ١ ىبا راد تناكو كلذ هب نوعنصي مهواموي ركب ؛ وبا هنريملاق هسا نع ةورع نب ماشه نع

 ىرتامم هذقناف هتدسفا تنا لاق نيكسملا اذهىف هللاىتت الا ةيمال لاقف حجج ىنيىف ركب

 . لاق كطعا كئ.دىلعوهو ىوقاو هنم دلحا دوسا مالغ ىدنع لعفا ركب وبا لاقف

 مالسالاىلع باقر تسقتعا دقناكو هقتعافالالب ذخاو همالغركب ونا هاطعاف تلعفدق

 رتب موي لتقو ادحاو اردب دوش ةريهف نب ىماع مهو مهعباس لالب رجاهي نا لبق
 شيرق تلاقف ركب وبا اهقتعا نيح اهرصن بيصاف ةرهزو سدمع ماو اد.مش ةنوعم
 ىزعلاو تاللارضتام تنبلا برو اوبذك تلاقذ ىزعلاو تاللا الا اهرصب بهذا ام

 ىن نم ةأرمال استناكو اهتنياو ةيدهنلا قتعاو اهرصب اهلع ىلاهت هللادرف ناعفنت الو

 امهقتعاال هللاو لوقت ىهو اهلنابطتحي امهتديس امهتثمب دقو ركب وبا اها رف رادلادبع
 . تلاق مكف لاق امهقتعاف امهتدسفا تنا الك تلاقف نالف مااي الكر كب وبا لاقف ادبا

 اهعاتباف بذعتىهو لمؤملاى نم ةيراجنرمو ناثرح اهو امهتذخا دقلاق اذكو اذكب
 ىبا قاتعاو ءالئلا نم هيف اوناكامو هءادكاو الالب ركّذي- رساي نب رامع لاقف اهقتعاو

 كلذ ىف لاقف اةيتعركب ىبا مسا ناكو مهايا ركب

 . لهج اباو اهكاذ ىزخذاو اقبيتع * هككو لالب نع اريذ هللا ىزح

 , لقعلا وذ ءرملا رذحي ام ارذحي ملو * ةأوسب لالب ىف اه ةيشع

 لهم ىلع ىبر هللا ناب تدهش # هلوقو مانالا بر هديحوتب
 لتقلا ةفيخ ن« نم رلاب كرشال * نك مث ىنولتقاف ىنولتقت ناف

 ىلمتال مث ىت ىسعو ىسومو * سنوي دبعلاو ميهاربا بر ايف ْ
 لدععالو هنم ناك قح ريغ ىلع * بلاغ لا نم ىنلاىوهي لظنا

 هل لاق نيح لالب ىف ركب ىبال لاق فلخ نب ةيما نا ىنغاب بيساا نب ديعس لاق

 فقالا ةرشع بحاص ساطسن ناكو نكي ىال دنع ساطتش هةعبا معن لاق هعسا

١ 
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 ا نوكي نإ لع مالسالا ىلع ركب وبا هل اكريشمناكو شاومو راوجو ناملغو راند
 || هعابو ركب وبا همثتغا ساطسن كمالشب هعسا ةما لاق الفرك وبا هضغبافىناف هل هلام

 هللا لزتف هدنع لالبل تناك ديإ الالالسب ركب وبا كلذ لمف ام نوكرشملا لاقف هن

 6 هتفاكي )

 دن نم يا # ىزجت ةمعن نم ركب ىلإ دنع ىا # هدنع ٍدحال امو # لحونع |
 رف >>... 11 سا طل 0 1 ووسام هع اج ظل



٠ 
 ظ
1 

 الا ىتؤبال لثم فوذحم ن اما عطقنم ءانئتسا 4 ىلعالا بر هجو ءاغتباالا 2
 هيضرب ىذلا باولاددعو 7 فرابلو »5 ةمعت ةافاكملال هير هجحو ءاغا

 نوكرمتللا مهيذؤي ةعامج ىف الالب ىرتشا نيح هنع هللا ىذر 2 تلزت تاي ' الاو

 ارقن» مالسلاهلعلاق # فاخنب ةيماوا لهجوبا ىتشالاب دارملا لبق كلذاو مهقتعاف

 رمسلا هلريسو ريسعلا نم هاقاعو قذر ىتح ىلاءتو هناحسهللاءاطعا ليالاوةروس

 * ةرشع ىدحا اهناو ةيكم ىحضلاو ةروس 2

 م26 ميحرأا نجحرلا هللا مسب قهجم

 ماك يف هنالوا هيف ىوب راهنلانال هصيصختو سمشلا عافتدا تقوو #« ىوضلاو »

 ةروملا ىتلاو هبر ىموم

 ديلالو دحال ةازاوم كلذ لعش مل ىا © ىلعالا هير هجو ءاغتناالا 98 اهلع هئفاكي

 ىا «ىضريفوسلو# هناضممبلطو ىلعالاهبز هجو ءافتباهلمنكل هدنع هلتناك | ٠
 ماعاهللاو لمفام اميلع ءازج ةما ركلاو نطاو ةللا وم رد الاه وزع هّللا يطعم

 # ةبا | ةرضعز ءدحاو ةكم ىهو ىحضلاو ةروسريسفن 0

 * افر> نوعيسو نانثاو ةئامو ةلك نوهراو *

 مد مي>رلا نمحرلا هللا مدل 1-0

 ةثالث ىلع ةروسلا هذه لوز' 0 لاو 8 لجو نع هلوق #

 ىلص هللا لوسر ىكتشا لاقىجلا نايفسنب بذنج نع قا لوالا لوقلا © لاوقا

 ند رمال ا دمحاي تلاقف ةأرعا تءاغ اثالثوا نيتليل مش مثماس و هيلع هللا

 ليللاو ىعغلاو لج ورع هللالزتاف انالثؤا نيتليل كبرق هرا مل ككرت دق كناطيش
 ىلا عم تنكلاق بدنح نع ىذمرتلا هحرخاو ىلق امو كبر كعدوام ىجحس اذا
 مالسو هيلع هللا ىلص ىب ونا لاَقف ةعيصأ تيمدفراغىف ملسو هيلع هللا ىل< َ

 تقل ام لدلافو # تيمد عبصا الا تنا له

 كعدوام لجورع هللالزناذ دم عدو دق نوكرمشملا لاقف ليريج هيلع ًاطباف لاق

 أها ليج ما ىه هيلع قفثملا ثيدحاىف ةروكذملا ةأرملا نا لبقو ىلق امو كءر

 ماسو هلع هللا بص هللال وسر دوهملات اس نو سمفملا لاق ىناثلا لوقلا * بهل ىبا

 ءاشزنا لّش لو ادغ كربخ أس لاقف فهكلا بادكاو نيئرقلا ىذ نعو حورلا نع

 ىحولا سايتحا بيس ناك ماسا نب ديز لاق ثلاثلالوقلا# هيلع ىحولا سيتحاف هللا

 ماسو هيلع هللاىلَص هللالوسر هيئاع هيلعلزن الف هتيب ىف ناك اورجنا هنع ليربجو

 ىحولا ساتحا هدي اوفلجاو هقوضألو لك دخات لخ شلال
 1 9070 2 ل ل 7 2 1 ا ا ا ا اج و حج يح وس ص سس صمم سس تماس 6 تا ا اج

 هل اقهىف 0 انساب مهيتأينا هلوق هدب واو راهثااوا ادعت

 وه (ىلعالا) هيلع هءزاعتهءر هح ود ال ب أمق لعشنالا م هءزا# ا هللاذنعدحالامو ىا (هنر هح>و ءاغتباالا ِ

 ةياآاذدف ناكملانح نم (ىعقلاو ةزور) قليلا هب دب و 10ه هناهربو هنأشف عبنملا هناطلسإب عيقرلا ٠

 (ىذر ف ولو)ناثدحلا

 هيضريىذلاباوثلابدعوم
 هلوةك وهو هنيع رشو
 ماللسسلا هيلع هيبنل ىلاعت

 كير كياععي فو_ساو

0 

 ه1 فقلاو ةروس 3#

 * ةبا ةريشع ىدحا ىهو

 (مي>رلانمحرلا هللا مس ١ ؟

 ثقو هب دارملا (ىعشلاو)
 راهلا ردص وهو علا

 اعاو سمشلا عفترت نيح
 دل, ضل تو شح

 هللا ملك ىلا ةعاسلا اهمال

 مالسلا هيلع ىموهم اهف

 ادجب ةريعسلا اهيف قلا و

 لييللاب هتلباقمل هلكراونلا وأ

 هلوق ىف

 (ىلعالاهيرهحو ءاغساالا)

 اذ لإ ار اطر بلطالا
 لكى عا

 را ىخدي

 وهو ىضر,ىتحةماركلاو
 ةءاوصاو قيدصلا ركيوبا

 ركذيىتلا ةروسلا نمو#

 ةيكم اهلكىهو ىمتلا هيف
 اهتالكو ةرمشع دحا اهنايآ

 فوسلو )

 كوتا

 هكا اهفورحو نوءعبرا

 4 نانماو

 هلكراهنلاب هللا مسقا لوب ( ىجضلاو ) ىلا هلوقيف سابع نبا نع هدانسإبو «ميحرلانمحرلا هللاهس)
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 ٠ + فاكرت ىف غلاب دقق اقرافف كعدو ند نال عدولا ىف ةغلايم عيدوتلاو كدحا كَ كضغا امو كراتخا 2 كاكرئام

 '' تاز ءالقو هير هعدو ادّمتنا نوكرسملال اقف امايا ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نع ندا اججولا نا ىور

 اريثك هللا نركاذلاو هلوق ىف ه2[ 00١ ري تاركاذلانم هفذك ؟نونالثلاءزجلا> ىلقنم ريمضلا فذحو

 ديرب تاركاذلاو
 ئو اةءوحو هناك اذلاو
 راصتحاوهو ىغافىدهف

 | فوذحلا روهظل ىلغفل

 نم كل ريخ 00

 هللاد_ءاام ىا ( ىلوالا

 ماقلانم ةرخ الاىف كل
 دوروملا ضو+لاودومحلا

 امث ريخ دوعوملا ريخاو

 هحوليقو ايندلا فكما
 ناك امل هنا هليقامب هلاصصتإ

 ىلقلاو عيد وألا ىفف نمض ىف

 ىجولاب كللصاوم هللا نا

 هللا يبيح كناو كلا
 نم مظعا ةمارك ىرتالو

 هلاح نا هريسصخا كلذ

 كلذ نم مظعا ةرخ الاف
 ةداهشو ءاسالا ىلعهمدقتل

 كلذ ريغو مثالا ىلع هتما

 (كير كيطعي فوسلو)
 باودقا نم هزل الا
 كلذريغو ةعافشلا ماقمو

 لاقتلز' الو ( ىذرتخ )

 ند دحاو و طق ىضراال

 نه لجأاو لعا وهام هلدعو ايندلاف ةماركلاو ىحولاب هلصاوب لازبال ىلاعت هنا |

 |١ تنكلاذا اوجب رحلا ىعت نم همالظ دكرواهلها نكس © ىجي# اذا ليالاو 9 اناس
 رايثعاب انهه راهنلا ميدقتو للصالا راتعاب ةمدقتملا ةروسلاىف لدالا كدّشو هحاوما

 ككرتام ىنعب فيفختلاب ئرقو عدوملاعطق كمطقام © كير كعدوام  فرشلا
 نه هركذب ءانغتسا لوءفملافذ_حو كضفبا امو « ىلقامو © مسقلا باوج وهو
 000 0 017 ا ألا كرل امايا هنع رخات حولا نا ىور لضاوقلل ةاعارمو لبق
 لاقف هريغلوا هريرسس تحن ناك ايم اور> نالوا احيلم الئاس هرحزاوا فهكلا

 نه كل ريخ ةرخاللو 9 مهيلع ادر تازأف هالو هبر هعدو ادمم نا نو ل

 نيب امل هناك راذملاب ةبوشم ةيلاف هذهو بئاوشلا نع ةصلاخ ةقاب اهناذ « ىلوالا

 ا ا تادي نم ريح كيما ةياهناو وا ةرخ الاف كلذ
 دال 6 1 لما دعو ©« ىضرتف كنز كيلي قولو # لامكلاو

 الف امون نودبرا ليقو اهون رششع ةممح سابع نبا لاقو اموي: رسشع اننا ليقف هنع

 محا ليرجاب ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق هيلعمالسلاو ةالصلا هيلع ليريجلزت

 0000 0 2 كلو اوش دعا هللا تكىنا ليرتح ل اتق كلا تقتشا ىتح

 هيدارا لبق ىتلاو لح ونعدلوق# ةروسلا هذه هللالزئاو كير ىعاب الالزنن امو

 ىهو ىحتلا تقو لبقو ىجس اذا ليللاو هلوتىف هلك ل دللاب هلباق هنا ليلدب هلكراهلا
 ءاتسشلاو فيصااىف دربلاو رحلا ىف راهللا لادتعاو سملا عافترا اهيف ىتلا ةعاسلا

 هانعم ليقو بهذ اذا هنعو همالظن لبقا سابع نبا لاق # نجس اذا ليللاو

 اذهو كلذ دعب دادزب الف همالظ رقتساف نكس هانعم ليقو همالظب *ىش لك ىطغ
 كعدوامإ# ىلاعت هلوق مسقلا باوجو ىج اذا ليللاو ىحملاب ىلاعت هللامسقا مسق
 لاق اناو كبحا ذنم كضفبا الو كراتخا ذنم كبر ككرتام ىا © ىلق امو كير
 (0000 || قامو ءانم لقو يالا سور ةقفاوا كالق لَهملو لق
 ىذلا ىا © ىلوالا نم كلريخ ةرخ اللو # ةماثيقلا موب ىلا كنمد ىلع وهنمو
 ىوغبلا ىورو ايلدلاىف كاطعا ىذلا نه مظعاو كلريخ ةرخ الاف كبر كاطعا

 راتخا تيبلا لها انا ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق دوءس» نا نع هدادسلا

 ىع سابعا لاق # ىضرتف كبر كيطعي فوسلو © ايندلاىلع ةرخ الا اناهلل
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 (ةعافشلا) ارق نفذ مقال هوجو كيطعي فوس تقاالو ءرادغ قوات |دملاو ةلحا نومضلا ةدكؤلا
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 كبحا دن كضشا ام (ىلقامو) كيلاىجوا ا كير ككرام.( كير كعدوام )دوساوماظا اذا (ىجساذا ليالاو 0

 . ةرذ اللو)ءالقو هه رهعدو ن وكرسشملالاقفءانثتسالا هكرتل ةل لة رسشع سه حولا هنع هللا سيحام دعب اذهو مسقلاناك اذهلو

 (ىترتف) ةعافشا!نمةرخ الاىف (كيركيطءي فوسلو) ايندلا باوثن م كلريخةرخ الاباوث لوب (ىلوالا ن٠كلريخ



 اهناف مسقالال كيطعي وش تنالو ريدقتلاو ًادتمملا فذح دع ربا لخد ءادّالل |

 ءاطعلا نا ىلع ةلالدلل فوس عم اهعججو ةدكؤلا نونلا عمالا عراضملاىلع لخدتال ||

 ىلع اهيبتةيلعممتا امل ديدعت * ىو افاتي دج ملأ © ةمكط رخأتناو ةلاحم ال تاك ١

 دوجولان م كدجمو رخأت ناو ٌليقَتسي ا هلأ ندحل شب اف لإ ا

 هللاىلص ى ولا نا صالانبورمع نب هللادبعنع 42 ىخر, ىتح هما ىف ةعافشلا

 بهذا 0 لحوزع هللالاقذ يبو ىتما ىتدا مهللا لاكو هدب عفر ملسو هيلع

 فالس هللا لوسز ءريحاف ةلاسو لير قاف كا رو ككيام» هلأساو دمحملا

 كنضرخدانا هللقو دج لا شكا لب ساب هللا لاك ماعا وهو لاق اب ملسو هيلع
 هيلع للاىلص ىبنلا نا هنعيملاعت لاىضر ةريره ىنا نع (قال 57 كتما ىف
 ىتءافشو عد تائتحا ىتاو هتوعد ىنلك لت ةباهتسم ةوعوىت لكل لاَ ماسو

 © ايث هللاب كرمثيال ىتما نم تامنم ىلاعت هللا ءاث نا ةلئان ىهف ةمايقلامون ىتمال

 ىنريغ ىفبر دنعنم تا ىناتالاقماسو هيلع هللاىل» هللالوسر نا كلامزب فوعنع

 هللا ءاشنا ةلئانىهف ةعافشلا ترتذلاف ةعافشلا نيبو ةنلاىتما فصن لخدي نا نيب

 رفعج تعم حعيرشنب برح لاق ىذمرتلا هجرخا ايش هللاب كرسشبال تامند ىلاعت

 نا رقلا ىف هيا جرا نولوقت قارعلا لها رشعماي مكنا لوي ىلع نب دمم نبا
 لوشن تييلالها اناو هللا ةمحر نه اوطنقتال مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا ىدابعاي لق

 فوسلو ةي.الاىتعمف ليقو ىضرتق كيو كيطع فولو ها باكو هلا سرا

 ئطرتت نتؤولا ةقكر نيك ا ورصنلا نم ليقو ىخضرتف باوثلان٠ كءر كطعب

 ىلاعت هلا نا كلذو ىلوأ "اسم ةرخألاو اندلا ىريح نما اه هاط لع خ1

 رفظلاو رصتلا ايئدلا ىف هاطعا
 ةمانعلا ةعافشلا ةرخ الاىف هاطعاو مثالا ريخ هتما ناو هنيد ىلعاو ةمايقلاموب ىلا

 هلاح نع ريخا مث ةرخ الاو ايندلاىف ءاطعا امم كلذريغو دومحملا ماقملاو ةصاخلاو

 هكدجملا 8 لجو نعلاقف هيلا هناسحاو هيلع همعنركذو ىجولا لبقو اريكو اريغص

 ىنع وه ىذلا دوجولانه اميتي هللا كلخي ملا ىا #* ىو اذ #9 اريغض ىا © امتي

 لمغ ىوأمالو الام كن فلخم ملو كوبا تامنيح اريغص امتي كدحي ملاىنملاو ملعلا

 ةنؤملا كافكو كتيبرت نسحا ىتح بلاطىا كمعىلا كضو هيلا ىوأت ىوأم كا

 باطملادبع هدج هلفكف لمحملسو هيلع هللاىلص هللالوسرو تامر هللادبعنا كلذو

 لبقو ةحيدخ جوزتو دتشاو ىوقنا ىلا بلاطوبا همع هلفك بلطملا دبع تام الف

 هدعبو هنءز ىف حوتفلاو ءادعالا 0 عارتالا ىلع

 ماللاو 07 ههنك فريال امم هلرذدا املو نيدلا ءالعاو الا روهظو سفن | |!

1 

 نيمتيفديكوتلانوث عمالا

 مالو ءادتبا | مال نوكتنا

 ىلعالا لخدنال ءادتالا

 نم ديالف ريخلاو ادتملا

 | تاك ربح واذتيم ريدشت

 فاقكلا حاسة رك ذ ذك

 0 [ تاس زك ذو

 نونلانال ديكوتلان ون نع
 ماللانانذؤيل لخدت اما

 | هيلا كاو اف ريظنلا ميدع شيرق ىف ادحاو كدحي ملا ىنمملاو ةميتب ةرد مهلوقن هوه

 ىنلا لاقف كتنؤم كو بلاطىنا كمعىلا كاو اف ( ىو اذ )مالو باالب « اهني ) ٠

 ءادتبالامالال مسقلامال
 ءادتبالل سيل هناماع دقو

 نال فوس ىلع اهلوخدل

 ىلعلخ دال ءادتب الامال

 عسانا ركذ و فوس
 0 انف[! نف رح نيب

 ءاطعلانأب نذؤب ريخاتلاو

 مثرأت ناو ةلاحمال ناك
 لوا نع همعت هيلع ددع

 نم ٍبقرتملا سيقيل هلاح
 فاسام ىلع هللا لخضف

 ىنسحلاالا عقوتي الل هنم

 قضي الو ريخلا ةدايزو
 لاقف لشالو هردص

 وهو ( اهني. كدجم ملأ )

 ىنعب ىذلادو_حولا نم
 هالوعفم نابوصنملاو ملعلا

 اني نكت ملا ىنعملاو
 (ىو اذ) كاوا تامنيح

 ىبا كم ىلا كاو اف ىا

 هيلعهتنم ركذ مث ىضرتىت>
 دمشاي ( كدحيملا ) لاقف

 معن ملسو هبلع هللا ىلد



 ىت> هيلا كمضو بلاط

 كدحوو ) كابرو كلفك

 الو ملاع ريغ ىا ( الاض

 ةودالا ملاعم ىلع فقاو

 امو ةعيرثلا ماكحاو

 ( ىدهف) عمسلا هش رط

 نا رقلاوعئارشلا كفرعف

 ماشلا قيرطفف لضلقو

 بلاط وبا هب جرخ نيح

 الو ةلئانقلا ىلا درف

 لودع ه مهين زو
 ىئنىف عوقو و قح نع
 نم مالسلاهيلع ناك دقف
 ىحولا لوزن ىلا هلاح لوا
 ةدابع نه اموصعم هيلع

 لها تاورذاقو نائوالا

 ليربح لاف ليربد> اي
 دمهاي ( كدحوو ) اضيا

 لالض موق نيب ( الاض )

 لاقفةو.نلابكا دهن (ىدهف)

 اسو هيلع هللا ىلص

 لاقف ليربح اي
 مهل م

 ٠ ه4 ه١ رز «(نوتالثلاءزيلعا)

 | لع نع © الاض كدجوو # لاح البو ةفداصملاوا ىناثلا هلوعفم اهنئو للعلا ىنمي

 كدجو لبقو رظنال قفوالاو ماهاالاو ىحولبكلعف * ىدهف ف ماكحالاو مكحلا
 تءاحو ةميلح كتمطف نيحوا ماشلا ىلا بلاطوبا كب جر نيح قيرطلاىف الاض

 : كدجوا كمع نع كلالض لازاف كدح ىلع كدرتل كب

 هيلع تنا امع ىا # الاض كدجوو # هتلاسرب كافطصاو هتوذب كفرشو كدباو
 ةوبنلاملاعمنع الاض كدجو ليقو هتوبنو هديحوتىلا كادهف ىا * ىدهف 8ءوبلا

 لض ماسو هيلع هللاىبص هللالوسر نا سابعنبا لاقو اهلا كادهف ةعيرشلا ماكحاو

 دبع هدجوىلا هدرف همانغانم افرصنم لهجوبا هآ رف ريغص ىصوهو ةكم باعشفف
 بلاط ىنا هم عم ملشو هيلع هللاىلص هللال وسر جر بيسملانب ديعشلاقو بلطملا

 ذدحاذ سيلبا ءاجذا ةحلظم ةلل تاذ بك اروه امنف ةحيدخ مالغ ةرسسم ةلئاقىف

 اهنمعقو ةخت سيلبا شف مالسلا هيلع ليربح ءاكغ قيرطلانع هب لدعف هتقان مامزب
 ليقو كلذب هيلع هللانم ةلفاقلا ىلا ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر درو ةشدحلا ىلا

 نيب كدجوو ليقو كلاحو كسفن كفرعف تنا نه ىردنال كسفن الاض كدجو

 انه لالضلا ليقو مهداشرا ىلاو ناميالاىلا كادهو كلذنم كعحعف لالضلا لها

 هبهجوبام باطىف ءارحراغىف ول ماسو هيلع هللا ىلص ناك هنال كلذو ةريخلا ىنءم

 كيلا هللا لزنا ام ناب ىف اريحمم كدحوو ديئملا لاقو هنيدل هللا هادهىتح هرر ىلا

 هيلع هللا ىلص هنا لاقنم لوقىلا تفتابالو ةياالا هذهىف ليقام اذهف هنايبل كادهف
 هيلع هللا ىلص انيبن نال مالسالا ىلا هللا ءادهف هموق ةلهىلع ةوبنلا لبق ناك ماسو

 اهدعبو ةوبنلا لبق ناميالاو دي>وتلا ىلع اًوشن اودلو ذنم هلبق ءايبنالا كلذكو ملسو
 كلذىلع لديو هديحوتو ىلا« هللا تافصب لهجلا ن» ةوبنلا لبق نوموصعم مهناو
 ةياهاطا ماو كرسشلا ىوسٍبيعلكب هومرو ملسو هيلع هللاىلصىنلا اوباع اشيرقزا

 ىلاعت هللا ءآربف كلذ لقنلو هنع اوتكس امل هيقناكول ذا البس هيلع مهلاودجم مل مهناف

 نيح بهارلا اريخحم ةصقف ىورام اذه دك ذو ه.هوريعو هيق هولاقام عيمج نه

 ىبا همع عمرفاس نيح كلذو ىزعلاو تاللاب ملسو ةيلع هللا ىلص ىلا فازسإ

 ىتلاهللاقف كلذب هربتحافىصوهو هيف ةودنلا تامالع اريح ىارف ماشلاىلا بلاط

 0015 دكورو ايهضنن ايش تبا اما ةفاوق امه ىلأستال ملسو .هيلع هللا لص
 اذه ليربح لوقو هنم ةقاعلا جارذتسا ا رعصلا لاك ماسو هيلع هللا ىلص هردص

 019 او حام لضام ىلاعت هلوقو اناعاو ةمكح هولمو كنم ناطيشلا ظح
 مهوا> ىلع هلا دارا ناف ةنس نيعبرا هموق سما ىلع ناك لاقنءو ىرشخزلا لاقو
 نا بجي ءاببنالاو هللاذاعشف هموق نيد ىلع ناك هنا دارا ناو معنف ةيمعسلا مولعلا نم
 دكا لاي'اق ةهاعلا'راغملاو رئاكلا نم اهدقنااةّوشلا لق نيموضعم ااوناكا

 لمحو نع هلوق * ملعا هللاو ئش نم ةللاب كرشتن نا الل ناك ام عئاصلاب لهجلاو

 (كدجوو)



 هي[ 0
 ميتيلاامافإإ ةراجتلايرنم كلل صح امب «ىنغاذ ف لايع اذ اريقف «الئاع كدجووزإ '

 ههجو ىف سبعت الف ىا رهكت الف ئرقو هفعضل هلام ىلع هيلغتالف * رهتت الف ||
 هرجزت الف «رهنتالف لئاسلااماو ف |

 اب كاضرا لبقو مئانغلاب مث ةخيدخلامب كانغاف اريقفىنعب « ىنغاف الثاع كدجوو» |
 لاق هنعملاعت هللاىوضر ةريرهىبا نع («ق) ىنغلا ةقيقح هذهو قزرلانم كاطعا |!

 ىنغ ىقلا نكلو ضرعلا ةرثك نع ىقلاسيل ملسو هيلع هللاىلس هللالوسر لاق ||
 هللاىوضر صاعلانبورمعنب هللاددعنع (م) لاملا ءارلاو نيعلاعنب ضرعلا * سفنلا |!
 هللا هعنقو افافكقزرو ملسانم حلفا دقلاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا امهنع |!

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع ىللعثلا دانساب ىوغبلا ىورو هانا اع |!

 كنا براي تلق هتلأس نكأ مل ىنا تددوو ةلئسم لجوزع ىبَر تكلأس ملسو هيلع
 ملا دمع اي لاق اذك انالفو اذك انالف تينا و اميظع اكلم دواد نب نابلس تمتا ||!

 براي ىلب تلق كتدهف الاض كدجا ملا لاق براي لب تلق كتبوا6 اميه كد
 كردص كل.حرشا ملا ةياور ىف داز براي ىلب تلق كتينغاف الئاع كدج[ مل لق |
 نك نا ميركلا داوجلاب نسحب فيك تاق ناف براي ىلب تلق كرزو كنع تعضوو ا

 ىلاعتو كرابث قااخلاب نسحب فيكف قولخلا ةفص ىف مومذم نالاو هديعىلع هماعناب ||
 ماودب هدعيو هبلق ىوش نا كلذب .دصق ىلاعت و هناحمس هنال كلذ نسح اما تلق

 مومذملا قولا نانتما نيبو حودمملا ىلاعت هللا نانتما نيب قرفلا رهظف هيلع همعن |

 ىذلا تسلا ىنع كءاجر عطق كلام لاق هناك هماعنا ةدايز ىلات هللا نانتما نال |

 متا ناو دبال لب اريك كعيضمو ككرات ىتظتا ريغص ميني تناو كتيوا و كتييد |
 ىئاتيلاب هاصوامث ى ولخلا نانتماو قلاخلا نانتما نيب قرفلا لصح دقف كيلع ىتمنعن |!

 دقفميتيلا رقحمال ىا © رهقت الف متيلا اماف  لجوننع لاقف ءارقفلاو نيكاسملاو ]|
 ةيلهاجلاىف برعلا تناك اذكو هفعضل هب ٍنهذتف هلامىلع هرهقتال لبقو امي تنك

 هدنس ىوغبلا ىور مهقوقح مهوملظيو مهلاوما نوذخأي ىئاتيلا نما ىف لعفت ||
 نيملسملا ف تيب ريخلاق ماسو هيلع هللاىلص ىنلانع هنع هللاىضر ةريره ىنا نع |

 انا لاق مث هيلا ءاسي ميتي هيف تيب نيملسملا ىف تيب رشو هيلا نسحب مهني هيف تيب
 هللالوسر لاقلاق دعسنب لهسنع (خ) هيعبصاب ريشيو اذكه ةنملاىف ميتيلالفاكو |

 جرفو ىطسولاو ةبابسلاب راشاو اذكه ةنملا ىف ميتيلا لفاكو انا ملسو هيلع هللاىلص |

 كلأس اذا هرجزتاللوش بانلا ىلع لئاسلاىنعي ©« رهنت الف لئاسلا اماو © امهنيب |[!
 ههيبوفكهجوب رهكتالوقفد' انيل ادر هدرت نا اماو همعطت نا اماف اريققتنكدقف ||
 ميهاربا لاقو ةرخالا ىلا ائداز نولمحم لاؤسلا موقلا معن مهدا نب ميهاربا لاق |

 ىلا نوهجوت له لوقيف مكدحا باب ىلا "ىجم ةرخ الاىلا انديري لئاسلا ىلا
 سيعبالو هيولطمب ةقاعساو ةماركا بجيف ملعلا بلاطوه لئاسلا ليقو ئشب مكلما |

 6( س االاخو اق )

 (ئوضلاو ةر وسو

 كدجوو) نايصعلاوقسفلا
 ( ىنغاف ) اريقف ( الئاع
 وا ةحمدخ لامي كانغاف
 متانءلانم كيلع ءافاامب
 الف ( رهشالف متيلااماذ)

 . هفعضلهقحوهلام ىلع هبلغت
 ( رهنت الف لئاسلا اماو)

 الياف لذباف هرج>زالف

 ىدسلان ءو المح دروا

 كءاجاذا ملعلا بلاطدارملا
 هسا

 دمحجاي ( كدجوو ) اضيا

 ( ىنعَأف ) اريقف ( الئام )
 لاّشو ةحيدخ لامكانغأف
 لاقف كاطعا اع كاضرا

 مل مالسلا هيلع ىلا

 اماف ) اضيا لاقف ليربجاي

 هلظن الف ( رهقتالف مبتيلا
 لئاتلا امآو) :رفمحمالو

 امئاخ هدرتالف ( رهنت الف

 هردزتالو
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 ٠ هيلع هللامعن عيبج معت اهلا عيمصلاو ملنلا لجا ىهو هللا كاتآىتلا ةوبنلاب ثدحىا ( ثدحت كبر ةمعئب امأو )
 ش + ةيكم حرشلا ةروسس 9 ملعا هللاو 27 ه٠ ]9- عئارشلاو (نوثالثلا ءزجلا نآرقلا ميلعت هتحنلخدبو

 3 || ثدعتا و ةوبالاةمعتلاب دارملاليقو اهركش اهب تدحتلاناذ # ثدحت كير ةمعتباماو © . © تإنآ نامث هو
 ذرب نوف ىلاعتو هناكس هللاهلءج ىبعفلاو ةروس أرق نءمالسلا هيلعلاق © اهغيليت اهب (ميحددلا نمحرلا هللامس)
 || لئاسو متي لك ددعب هل هللا اهبتكب تانسحزشعو هامفشي نام اسو هيلع هللاىلضدمحل ) كردص كلحرمشتن ملا )

 ذامث اهياو ةيكم : لا ءاقتا نع اءافتنا ٠ 3 سا
 01 4 >0 00 1 3 د دافأف راكن الاه حو ىلع

 0 م86 ميحرلا نمحرا هللا مس اجه ليق ةناكف حرمشلا تابثا
 اذلو كردص كل انح رش

 ارا امسو لغم
 ع ,انومسق ىا ىنعملل

 مكحلاومولعلا نمءانعدوا

 ةونبلا مونما حسو كح
 هتءاتلزأف نياقثلا ةوعدو

 نوكيىذلاج راو قيضلا

 || قاخلا ةوعدو قطا تاحانم عسو ىت هعسفت ىلا * كردص كلحرشت ملا#

 أ ةمعنلاب دارا ليق ©« ثدخل كير ةمعنب اماو 9 هوركم قليالو رهني الو ةهجو ىف

 ظ نا رقلا ىه ةمعللا لبقو هللا كانا ىتا ةوبتلاب ثدحو هب تلسرا ام غلب ىا ةودلا

 0001 1 قدللا همنا ء ؟ هناك © ءدكمأ لاق ءراغ' ةرقلو ءازتن نأ ءىمأ
 ظ ىلع هركشلإ نا هيما رقفلاو ةليعلا دعب ءانغالاو ةلالضلا دعب ىدهلاو ملا ربج نه

 ]| هللا لوسر نا هللا دبع نب راج نع * اهركش ىلاعت هللا ةمعنب ثدحتلاو هيلع هماعنا

 ناف هيلعنايلف دج ' 1 ناف د>و نا هب زهلف ءاطع ىطعا نه لاق ملسو هيلع هللا ىلع

 ال0 و لك لطب للك لح نمو هرقك دقت هلك نمو ةركش دقق هيلع ىأ نم
 ظ ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا ىردحخلا ديعسبانع هلو *ىذمرتلا هحرخا روز

 | كوسر لاقلاق هنع هللاىوذر ةريره ىبانع هلو © هللا ركشب ال سانلا ركشيال نملاق

 ظ

 ةودنلاب (كيرةمعتب اماو)
 سانلا (ثدغ) مالسآلاو

 7 مهريذاو كالذب

 داتسابىوغلا ىورو © رباصلامتاصلا ةلزنع ركاشلا معاطلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا كالذي
 (| لوي ربنلاىلع ماسو هيلع هللا ىلص ةلالوسر تممسلاقريشبب نب نامعنلا نع ىبلعثل ركذي ىتلةروسلا نموإل
 1 ا نوما و هللا ركشي ملسانلا ركشي /نموريثكلا ركشي ملليلقلا ركشي منه || اهلك ىحو حرمت ملأ اهف

 اهتالكو نامت اهنايآ ةيكم
 اهتورحو نو رشع و عميس

 000010 لشأ كئارقف هنسلاو ناذع ةقرفلاو ةمحر ةعاجلاو رفك ةكرتو كش
 بيسؤربك ١ هللا لوقيف نآ رقلا مد ىد 2 لك ساو ىلع ل ةروس لاو ند

 هر نوكرمشملا لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع 3 امل ىخولا نا كلذ 0 ةثاللثو ةئام

 هللال وسر ريكي عضلاو 8 الف كلذل ملسو هياع هللالص تلا متءاف هعدوو هناطيش || (محرلانمحرلاةلامسب )
 سا.ع نبا نع هدائسابو

 حرمشت لا ) ىلاعت هلوقىف

 فوطمماذه و(كردصكل

 الثاع كدجوو هلوق ىلع
 كلج رين .ملأ لاقف ىغَأف
 مالسالا كييلقك ردص دمتي

 موب كبلق نيلت ملا لوشب

 : مهفلاو ةفرعملب قايملا

 «يىدهلل) اضيألاقف معن مالسلاهيلعئبثلا.لاقف توبنلاب كبلق عس ونالأ لاّشو كلذريغونيقيلاو لقعلاو ةرصنلاو

 معا للاثتو هناعس هلئااو ةئس ا ىحولا لوزنب 0 ماسو هيلع هللا ىلص

 ©« نورشعو عبسو تابا نامثو ةيكم هو حرشلالا ةروس ريسفلا 8#

 « فرحأ ةثالثو ةئامو ةلك »

 كلذ انلعفدق ىا ريرقتلا ىنء؟ ماهفتسسا ©« كردص كلحرسشنملا ف لجو نع هلوق ©
 ماسوهيلع هللا ىلص هين ردص مف ىلاعت هللاو كاردالا نع هدصياوب عفلا حرمشلا نمو



 اهيمايمايقلاو ةوبنلاءابعا
 فرعنال ةلز و_ه لقو

 لضفالا كرت هو اهنعب
 ءاسالاو لضافلان اما عم

 هعضوو اهلثع نوباعي
 لجل ارزولاوهلرفغناهنع

 ضقنا ىذتلا ) ليقثلا

 عمس ىتح هلّعنا ( كرهظ

 ضاقتنالا توص وهو هضيقن
 ( كركذ كلا ئفر و )

 نرق نا 1-2 ذ عفرو
 ةداهلاةلكق هللا كذب

 بط+لاوةماقالاوناذالاو

 عجوم ريغفو دهشتلاو

 هللا اوعيطا نأ رقلانم

 نمر لوشرلا اوءلطاو

 . هللاو هلوسرو هللا عطي

 لهجلا قرض هنع انازاو مكمان م هيف انعدوا امب هصحفت موا ارضاح ايناغ ناكف ||
 نا ىوزاّم ىلا ةراشا هنا ليقو كلع قثشي ناكام دعب ىحولا ىقلت كل انرسي امي وا |[

 جر رختساف قاثبملاءوب وا ءابصوف ماسبو هيلع هللا كسلا لوسر ىتا مالسلاهيلع ليربج |
 راكنا ماهفتسالا ىنعمو قيسام و ىلا ةراشا هلءلو انعو اناميا ءالم مث هلسغف هبلق ||"
 © كرزو كنع انعضوو 9 هيلع فطع كلذلو هتابثاىف ةغلاص حارشنالا قن ||

 تود وهو ضيقنلاىلع هلمح ىذلا 46 4 كرهظ ضقنا ىذلا  ليقثلا كأبع
 وا ةشعنلا لبق هتاطرف نء هيلع لق ام وهو لما لّقن نم ضاقتنالا دنع لحرلا || |

 عم همؤق لالض نم ىري ناكام وا حولا قلتوا هتريحوا ماكحالاو مكحلاب هلهحا

 نا 3 ىلا مهامد نيح ا مهينعت و مهرا 5 م .دإ 30 را نع رجا | 0

 يربح هلا علسوبيلم لوكس ل لورد © كارتر لل 0هرغس

 جرخساف هج رذطساف هلق نع قشف هعرصفاءذجأف نالغلا عم بعلب وهو مالسلا هيلع 5

 مث معز ءامع بما سدو ل ظح اذه لاقف ةقلع هم

 دق اد6# نا اولاقف هرثظ ىنءي هما ىلا نوعس نازغلا ءاحو هناكم ىلا هداعا مث همأل

 هردح ىف طيخلارثا ىزا تنككدقو ئنآ لاق نولا عقتنم وهو هوابقتساف لتق

 ةيلهاجلا ىف كنم فاس ىذلا كرزو كنع انططح ىا © كرزو كنعاعمضوو © |[
 لقو 3هسللو ًاططلا لقو 1 امو كينذ ند مدقتام هللا كلزفغيل هلوقك وهف

 ءايعا ند هرهظ لقثاام كلذب دارملا لقو اهب هلق لاغتشال هيلا اهفاضأف كتما بونذ

 | كانوكع ءانمم ليقو للا رزوب اهبشت لقثلا ةغالا ىف رزولا نال اهغلس ىتح ةلاسرلا

 هوضرينا قحا هلوسرو

 هللا لو_بر هتمست ىفو

 ىف هركذ هنمو هللاو

 كي ةدئافو نيلوالا 0

 ماهبألا ةقيرطيف فرعام
 هلوَه مهشبهنال حاضيالاو | ازا اءشو ةىصعلا ىعسف الاصاح رزولا كلذ ناكول كرهظ ضقنن ىذلا رزولا نع !
 اجو رشم مثنا كل حرمت ىلا ْ ىصعو ىلامت هلوق دنع هط ةروسىف ىفوتسم مدقتدق ءايدنالا ةعصعىف لوقلا نا ملعاو 0

 كرددص هلوش عخوا مث | 6 ىذلا #8 رخأتامو كينذ نه مدام هللا كلرذغيل هلوق دنعو ىوغف هير مد /

 كركدكلذكوامهبم ملعام | نه عمتي ىذلا ىلا توصلا وهو ضيقن هلم ىتح هنهواو هلسقثا ىا « كرهظ
 ىنلا ماقخا وه لاق ةوذلا لبقاف ىلع رزولا لمح ع نف يعبلا قوف لحرلاوا لمحملا |

 ْ تمرحالف اهعر 0 عرش هيلع درب مذا هوت لق هلق ناكزوذأإ ماسودهيلع هللا ىلص |

 | هل اهرفغو هنع هللا اهعضوف اهنم قفشاو هيلع تلقثو ارازوا اهدع ةوبنلا دعب هيلع
 ارق لاقو مثالا ب د[ ت ايسراربالا تانسخ نال لضفالا كزت وه لاق ةوددلا دعبام ىلع كلذ لمح نو
 ىنلا لاقف ةوبتلاب كر لن | نع ىنلغتلا دانساب ىوغبلا ىور # ءارك ذ كلامفرو # لح وع هلوقو * نيبرقملا
 اضيا لاقفممأ مالسلاهيلع | كادبخ لأ هلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبثلا نع هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبا
 كتوس(كلركةكلانفرو) (|_كاق ىم تركذ تركذ اذا لج وزع هللا لاف لاق كرك ذ كلاضفرو ةيآلا ءذه نع
 رقفلاب هيبنل ةيزعت ىلاعت هللا لاقف مع مالسلا هيلع لاف ركن 1ك نكد نا ةداهشلاو ءاعدلاو, ناذالاب

 ( كرزو كنع انمضؤو)
 ىذلا) .كمئثا كنءانامطح
 كرهظ لقا( كرهظ ضقنأ



 مم ناف ) كرزو كنعو

 ريسعلاعمنا اريسي رمعلا
 ةدشلا عم تاانعا (آ23

 ةاساقم نه ايف تنا ىتلا
 ارت نيدك علا كا

 ىتح ماع كايا ىراهظاب

 نوكرسثملا ناكل يقو مييلغت
 هللا لوسر نوريعي

 ىتح رقفلاب نيئمؤملاو
 اونغر مها همه وىلا قس

 هلها راقتال مالسالا نع

 نمهيلع هب معناام هركذف
 عمنا لاقم معنلا لئالج

 لاق هناك ارسب رسعلا

 الف كانلو> ام كانلوخ
 عمنا هللا لضف نم للا

 ارسي هيف متلا ىذلا رسعلا

 ةياغل عم ظفل ءىجو
 ةدايز رسعلا سيلا ةيراقم
 بولقلا ةيوقتلوةيلسنلا ف
 دنع مالسلاهيلع لاق امئاو
 رسغ بلغي نا اهلوزأ
 ديعا رينعلا نال نيرسي
 نال اد>حاو ناكف افرعم

 ةفرعم تدعا اذا ةفرعملا
 ىلوالا نيع ةساثلا تناك

 رمسعلا عم ناف ) ةدشلاو

 ءاخرلا ٌةدشلا عم 201

 ( ارسي رمسلا عم 500

 ركذف ءاخرلا ةدشلا عم

 نيرتس نيب ارسغ

 ش «نوثالثلا ءرجلا)

 هيلع ةاللصلا, نيئمؤملا صاو هكا ىف هيلع ىلصو هّعاط هّتعاط لمحو ةداهشلا ا

 ملكت دق لاقو لوقلا اذه مظنلا بحاص ىناحرجلا ىحي نب نسحلا ىلعوبا فيزو

 يك مب ل

 || ناف ف ةفلابملا ديفيف حاسضيالبق اماهبا نوكل كل داز امئاو باقلالاب ههطاخو
 (| كاسيو مهاذباد موقلالالضو رهلغلل ضقنملارزولاو ردصلا قيضك بر ينملا عم
 | دام اذا هللا حور نه سأيت الف ةعاطلاو ءادتهالل قيفوتلاو عضولاو حرمشلاك
 | رسبلا ةبقاعمىف ةفلابملا ةبحاسصملا نم عم نا ىفامب ىنملاو ميظعتال هريكتو كمغيام

 | دكا ا رركت 1 اريسي ريسعلاعم نا 8 نينراقتملا لا_صتا هب هلاصتاو رسعلل

 0 نا واف رباثملا ىلع ةبطخلاو دهشتلاو ةماقالاو ناذالا ديري سابع نبا

 | كلذ نم عفتنيمل ةلالوسر ماسوديلع هللا ىلص ادمح نا دهشيملو ئش لكىف هقدصو

 1 الو بيطخ اولا ركن الاو ايندلا ىف هركذ هللا مفر ةداتقلاقو ارفاك ناكو ئشإ

 ( لاقو هللا لوسر دمحم ناو هللاالا هلا ال نا دهشا ىدانيالا ةالص بحاص الو دهشتم

 0 لوقب هيفو نيذأتلا ديرب دهاجم لاقو هبالا ةطخ زوجتالو هبالا ةالص ليقتال كادضلا
 0 : تباث نب ناسخ

 ١ دهشيو حولي روهشم هللانم © ماخ ةوبنلل هيلع ىغا
 دهشانذؤملا سما ىفلاق اذا * همسا عم ىنلا مسا هلالا مضو
 دمجاذهو دومم شرءلاوذف * هلجبل هعسا نم هل قشو

 ليقو هلضفب رارقالاو هب نامبالا مهمازلاو نيدنلا .ىلع هقاثيم ذخأب هركذ عفر لبقو
 هلوقب ةمالا ىلع هتعاط ضرفو هللا لوسر دم هلوق ىف همساب هعسا نرق ناب هركذ عفر

 ىف ءاح امم كلذ وحنو زاف دقف هلو_سرو هللا عطي نمو لوسرلا اوعيطاو هللا اوعيطا

 كلذو ءانعلاو ةدشلا دعب ءاخرلاو رسيلاب هدعو مث ءايدنالا بتك نم هريغو نا رقلا
 تنا ىتلا ةدشلا عم ىا #4 ارسي رسعلا عم ناف 9 ىلاعت لاقف ةكك ةدش ىف ناك هلا

 ىذلا قعلل اوداسقنب ىتح مهيلع .كرهظي ناب ءاخرو ارمس نيكرمشملا داهج نم اهف
 لاق ءاجرلا ميظعتو دعولا ديك أتل هررك امناو © ارسي رسعلا عم نا لإ هب مهتئج
 مءاج دقف اورشبا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةيآلا هذه تلزئامل نسحلا

 رسبلا هيلطل رح ىف رسعلا ناكول دوعسسم نبا لاقو نيرسي رمسع باغي نل رسيلا
 هلوق ىنعم ىف نورسسفملا لاق نيرسي رسع بلغينل هنا هجرخيو هياع لدي ىتح
 رركو ةفرعملا ظفلب هرك ذو رسعلا ظفل ررك ىلاعت هللا نا نيرسي رسع بلغينل
 ىنالا ناك هتداعا مث افرعم عسا تركذ اذا برعلا ةداع نمو ةركنلا ظفلب رسسلا
 امهرد تبسك كلوقك لوالا ريغ ىناثلان اك هتداعامث ةركت امسا ترك اذاو لوالاوه
 وه ىناثلاف مهردلا تقفناف اهرد تبسك تلق اذاو لوالا ريغ ىنثلاف اهرد تقفتاف
 700057 لاو ادحاو ارع ناك تفيرمللا ظلي ركم د الاى رسلاف لوإلا
 رخآ ارسي رشعلا كلذ عم نا اريسي رسعلا عم ناف لاق هنأكف نيرسي اناكف ريكشتلا

 أ

 6 سانلا )



 (جرم ما ةرود) د[ هاما[ 00 3

 مئاصال نا كلوقك ةرخ الا نات 3 رتتش وقتل كان عوفر ْ

 نل مالسلا هيلع هلوق هيلعو برلا ءاةل دنع ةحرفو راطفالا دنع ةحرفىانيتحرف ||

 ةفرعم رسسعلا نا مهلوق ريغ هنم لصحي ملف نأ الل رع ا نا هلوق ىف سا ا

 اذا هيف لوخدم لوق اذهو نارسسو دحاو رسع نوكي نا بجو 5 هت رسسلاو [إ

 سرافلا نوكينا بحوبال اذهف افيس سرافلا عم نا افيس سرافلا م نا لحرلا لاق -|

 هيد ثعب لح و نع هللا نا نرمي رسع باغ نل هلوق زاومف جيلا فيسلاو ادحاو |

 كب ناكنا اولاق ىتح كلذب هريعت شير ة تناك فخم لقم وهو ملسو هيلع ل١

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا معاف ةكم لها ل ل :> الام كلائممح ىغلابلط |[

 هذعوو ةرو سلا هَذه 3 هيلع هممأ هللا ددعف هرقفا ءوبذك امنا هموق نا نظو كلذل
 كن زال ى ا ارش رسعلا عم ناف ىلاعت لاَقف غلا نم هصماخ امع كلذب هبلسل ىغلا

 و هيلع 3 و هدعوام زمنا 5 2 الحاع اري ايثدلا ىف ىذلارسسعلا عمنافن واوشب ىذلا

 أدت 9 - ةنسشلا ةيهلا بهعو لبالا نم نيئملا ىطعي ناك ىتح هدب تاذ عسوو ةببرقلا

 هادا ىلع ليلدلاو ارمس رسعلا عم نا ىلاعت لاقذ ةرخ آلا روما نم رخل[ الضف

 ايندلا ىف ىذلا ريسعلا عم نا ىنعملاو نيئمؤملا عب ل دعو اذهو واولاو ءاقلا نم هرعت

 ةب الا ف ءزك دام وعو اندلارتس ناوسبلا هل عفا امبرو ةرخ .الا ىف ارسي نمؤملا

 نيرمس رسغ باغي نل هلوقف ةيناثلا ةبالا ىف 2 وهدا ركلالا رسنو ىلوألا

 ىذلا رسيلاو ايندلا ىف نيئمؤملا هللا هدغو ىذلا رسيلا بلغي نإ ايئدلا رسسع نا ىأ |

 ريغ ادبا تادف ة ةرخ 0 اماف امندلاريسس وهو اهدحا بلهامتا ةرخ < الاىف مهدعو

 ناصقنمال ديع ارهش ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك وهف ةبلغلا ىف ناعتحال ىا لئاز

 ىعورف ىقلاف غلا نم ةلاحب ةيدابلا ىف اموي تنك ىريشقلا لاق 1 ىف نامتحال ىا
 تاقف رعش تيب

 حورادلام ورغم مكنبصإ ناتوملا ىرا 1

 ءاوهلا ىف فتم افتاه تعم لدللا نجح نف ا

 خي هياهلا ىذلسلا مرا "اين ل ||
 تسي ءركفىف لزب © ملاّيب دشنا دقو ا

 حرمشت ملا ىف ركفف © رسعلاكب دتشا اذا ظ ش

 حرفاف هترصبا اذا # نسي نيب رسعف ْ

 ىضاقلا لولهب نب قحسسا لاقو ىنع هللا جرفف تانبالا تظفحل لاق ظ
 ليوطرهدؤترسيادقف © اموب ترسعا اذا شأيتالف 2

 لديخلاب ىلوا هللا ناف # ءوس نظ كبرب ننظتالو َ
 ليقلك قدصاهللا لوقو * راسي هعّس رسسعلا ناف ١

 1 سنجلاوا دهعلل ناك ءاوس ددمّس الف ماللاب فرعم رسعلا ناف نرمي رسع لقا

 ءركتلاوةركت ديعارسنلاو

 تناك ةزكت «تدنعا اذا

 راصف ىلوالا ريغ ةيناثلا

 نيرسي رسسعلا عمنا ىنعملا
 عم نا لاقي ذاعم وبا لاق
 ريمالاعم نأ امالغريمالا
 هعمودحاو ريمالاف امالغ

 ريما عمنا لاقاذاو نامالغ

 ريالا عه ناو امالغ

 مالغلا ودحا وريمالاف مالغلا

 عم نا لبق اذاو دحاو

 ريما عم ناو امالغ ريما

 نامالغو ناريماامهف امالغ
 تاليوأتلا حرش ىف اذك



 4ك تغرفاذاف 3 الزلال ديرآام ياغي درق ناننلاب دارا نا, لمتحف كم رسلاو
 .ةقباسسلا معنلا نم كيلع انددع امل اركش ةدايعلا ف بعتاف © بصناف 3 غييابتلا نم
 'كغرف اذاف وا ةدابعلاف بصناف وزغلا نم تغرف اذاف لقو ةين < الا معتلاب اندعوو

 مدرع لأست الو لاؤسلاب * بغراف كير ىلاو 8 ءاعدلاب 8 ةالاصلا نج

 هللاىضر سابعن.ا نعو
 نه تغرف اذاف امهنع

 ءاعدلا ف دهحاف كتالص

 مالسلا لبق هنا فاتحاو

 لاصتالا هحوو هدعب وا

 هيلع ددع امل هنا هلقاع
 0 . ىنلانع © هباوث بلطيلاسانلا بغرفىا بغرف ئرق و كفامسا ىلع هدخو رداقلا
 0[ .. ىنع جرفق مم اناو ىتءاج اماكن حرمشت ىلا د ماسو هيلع هللا ىلص

 | ا « نام اهياو اهيف فات نيتلاو ةدوس »©

 8 00 ل م

 | لضافال ةبرط ةهكاف نيتلانال مسقلاب راغلانيب نم امهصخ # نوتيزلاو نيتلاو و

 ىنعملا ىف ناعاس نب دا لاقو

 ا أ
1 

 هديعاومو ةفلاسلا همعأ

 ككل ىلع هع ةيتالا

 ةداسعلا ىف دامح>الاو

 لصاوبناو اهف بصنلاو

 ىلحي ال و ضعب واهضعاإ نيب
 اذاف ام هتاقوانم اتقو

 ىرخاباهينذ ةدادع نم غرف
 ((لغراف كنر لاو د

 هيلا كتبغر لعءجاو
 كانباإلو انسوسج
 هلع الكوتم هلضفالا

 نونمؤملالكوتيلف هللا ىلعو

 ةيكم نيتلاو ةروس
 0 تاياا ناك ىهو

 (ميحرلا نمحرلاهللا مسب)
 مسقا (نوتيزلاو نيتااو)

 وزغلا ن٠ ( تغرفاذاف )

 (بصناف)لاتقلاوداهحلاو

 تغرفاذا لاو دابعلا ىف
 بصنافةب وتكمل ةالصلا نه

 كير ىلاو ) ءاعدلا ىف
 ىلا كختاوحو ( بغراف

 امسي رسسعلا عم نا لاقدقو © هداعيم فلخم هللا اف

 هريغ لاقو

 ببر جاف 0 نوكي # تهانت اذا تايداخلا لكو

|| 

 ْ ىرسسق ريس ك نع رسعلا ىرت # ارورس كاهد: ريعل مقوت

 أ

 ا
 أ

 ا ملسو هيلع هللا ىلص هيدن ىلع هللا ددع 2 بصناف تغرؤ اذاف' هو ل>ونعهلوق *

 ٍ نم اتقو لال ناو اهبف بصنلاو ةدايعلا ىف داهتجالاو ر ثلا ىلع هب ةفلاسلا هممعأ

 0| تغرف اذاسابعنبا لاق بعتلا بصنلاو ىرخاب اهمبتا ةدابعنم غرف اذاف اهنم هتاقوا
 ]| نبا لاقو ةلئسملا ىف هيلا بغراو ءاعدلا ىف كبر ىلا بصناف ةبوتكملا ةالصلا نم
 دهشنتلا نه تغرف اذا ليقو للللا مايق ْق بصناف ضْئارفلا نه تغرف اذا دوءسم

 كير ةدابع ىف بصناذ كودع داه> نم تغرف اذا ليقو كترخا و كايندل عداف
 ٠ ا نب رمع لاق نينمؤمللو كلر افغتسالا ىف بصناف ةلاسرلا غيلبت نم تغرف اذا ليقو

 21| لمع ىفالو ءائد لمع ىف ال اللهيسس اغراف كدحا ىرا نأ هركال ىلا بانطخلا

 ىا « بغراف كبر ىلاو # لطابلاللهبسلا ل يقو ةعم ئثشال ىذلا لاهبسلا * هترخا
 عيمج ىف ىلاعت هللا 3 كتيغر لمحا لقو رانلا نم ايهار ةنخلا ىف ايغار هيلا عرضت

 ماعا هللاو هاوس دحا ىلاال كلاوحا

 « نوثالثو عبدأو تانا' نامثو ةيكم ىهو نيتلاو ةروس ريسفت »©

 9 قفوحاةسحو ةثامو ةلك »

 مد ميحرأا نمر لا هللا مسا 0-١ عفراف كير

 || نولك ات ىذلا مكنت وه سابع نبا لاق # نوتيزلاو نيتلاو ف لحوزع هلوق © 0 ا 1 ىذلا ا . ى || ركذي ىلا ةروسلا نمو ف

 6( (ميحرلان مح رلا هللا مس ) 0-0000 ةئاف اهفورحو نونالثو عبرأ | مالكو نام اهتايا

 ٠ نوشسزلاو اذه مكب نيتلا هللا مق 1 ( نوتيزلاو نيتلاو ) لاك هلوق ىف سايع نبا نع هدانسابو
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 نهد هلو ءاودو ماد#و ةهكاف نوتيزلاو سرقنلا نه عفنيو ريساوبلا عطقب هناثيدححلا
 نالجلاامهب دارملا لليقو لابجلاك هيف ةينهدال ثيح تبني دق هنا عم عفانملاريثك فيلل

 4 نيئس روطو و نادلبلا وا سدقملا تدبو قشمد ادجم- موا ةسدقملا ضردرالان م

 عضوملل نامسا ءانيسو نينيسو هبر مالسلاهيلع ىموم هيلع ىجان ىذلا ليلا ىنعي
 نيما وهف ةناما لجرلانما نم نم الا ىا 4 نيمالادإبلا اذهو © هيف وه ىذلا
 ةصاخم ةهكاذ هنال مسقلاب نيتلا صخ امنا لبق تيزلا هنم نورصعت ىذلا مكنوتيزو
 هنا هصاو> نمو مجالب هنوكل ةنجلا هكاوف هبشيو ءاذغ هيفو ضيغتتلا بئاوش نم

 | للقيو ةعيبطلا نيلبو عسرلا قي رطب جرخي ةدعملا ىف ثكميال مضهلا عيرس فرطل ْ
 هترجتو هب عا ٍدصتسإ و لكؤي نهدو مادا هيف ةكرامم ٌةرُم نم هناذ نوتيزلا اماو غلي

0 3 3 
 ةردق ىلع ةلادلا لاصملاو عفانما ن. امد ناك الف نيئسلا نه افولا ضرالاف ثكميو 2 انم اهف ر هأمو ١

 قشمد هيلع ىذلا للبجلا نيثلاف نالبج اه ىلقو ام هللا مسقا مرجال امهقلاخ

 امهنال اًيزوطو انيتروط ةينايرساإب امهعساو سدقملا تدب هيلع ىذلا لبجلا نوتبزلاو |
 تيب دم نوتيزلاو قشمد دسم نيتلاذ نادم اه ليقو نوتيزلاو نيتلا ناتشب |

 با_ا دسم نيتلا ليقو ةعاطلا عضوم امهنال امه مسقلا نسح امئاو سدقملا

 ىدوجلا ىلع هاشب ىذلا حون دهم نيثلا ليقو ءايلبا دسم نوتيزلاو فهكلا |
 هياع هللا لك ىذلا للا ىنمي « نينبس روطو # سدقملا تيب دسم نوتيزلاو

 ءانيشو نيئيس ىعم لبجلا هيف ىذلا ناكملل مسا نينيسو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 دلل اذهو ر ءانيسو نينيس يحس ةرثه راجشا هيف ليح لك اكرابم «نوكل وأ هتسل ||

 سانلا هيف نءءأي ىذلا مرحلا هنال ىلاعت هللا اه-رح ةكم وهو نم الا ىندي  نيمالا |
 هذهو دشنملالا هتطقل طقتلتالو هرعت دضعبالو هديص رفسال مالسالاو ةلهاجلا ىف

 ىلاعآ هلوق مسقلا باوجو ةكربلاو عفانملا نم اهبذ امل اهب هللا مقا ماسقا

 مسقلا باوجو مالسلا هيلع دمج ىلع عبارلاو ىسوم ىلع .

 هنم لكاف نيتنمقبط ماسوهيلع هللاىلص هللا لوسرل ىدها هتاىور رمل راصشالا نيب نم نابي امبالا

 ريساوبلا عطقتاهماف اه واكف مع الب ةنلا ةهكاف نال هذهتلقل ةلانم تلزن ةيكافناتلق ولف اوك ناال لاقو !
 ةلاوغ ٍىملاقو ةرفحلاب بهذيو مفلا بيطي ةكرابملا ةرجشلا نه نوتيزلا كاوسلا معن لاقو سرقنلان م عفتشو .

 اهاتبنم مأشلاب نالبج امهليقو اذهيكت ويزو اذه منت وه امهنع هللاوضر سايعنزبانعو ىلق ءاسالاكاوسو ' 1

 وتو ةعقبلا ىهو نيئيس ( نينلاو ةروس ١ ىلا لجلا وهو 2: هنو زي»- روطلا فيضا(نينيسروطو) ٠

 ىفو ندبلا نعمو لاوطلاو دبكلا ددس جتفيو ةناثلا لمر ليزيو نيتيلكلا رهطيو

 زاو> ىف نوريب نونيس

 ءايلاو واولاب بارعالا

 كيرمتو ايلا لعرارقالاو
 باىعالا تاكرح نونلا

 ةكم ىنعي ( ديلا اذهو ١

 لجرلا نمأ نم( نيمالا )

 هناهتناماو نيما وهف ةئاما

 ظفح اك هلخد نم ظفحم

 ىعموهيلع نيام نيمآلا
 ةنابالا ءايشالا هذهب مسقلا

 ةكرايملا عاقبلا فرش نع

 ءافنالا ىنكسي ةكربلاو

 نيللا تبنف ءاياوالاو

 ميهاربا رحاهم نوتيزلاو

 ٌؤشنمو ىسع دلومو
 ىذلا ناكملا روطلاو

 ةكمو ىسموم هنم ىدو

 . ىدهوه ىذلات بلان اكم

 هئءبمو انين دلومو نيملاعلل
 نيعمحا مهيلع هللا تاواص

 طبهع مق نالوالا وا

 ثلاثلاو ىسيع ىلعىحولا

 نوتيزلاو سدقملاتب, ةيلعىذلاليجلاوهنيتلا لابو ماشلاب نالبجاهلاقيو ماشلاب نادسام لاّقو اذه مكتوتيز
 هيلع ىموم هيلع هللا ملك ىذلا نيدمب ليجوهو ريبث لبجب مسقأو (نينيس روطو) قشمد هيلعىذلا لجلاوه
 اذهب مسقاو. ( نيمالا دلبلا اذهو) رشا! نحل لبجلا وه نينيسو طبنلا ناسلبروطلاوهلبجلكو مالسلا



0 

 هاثددر مث) هءاضعاةيوستو هتروصو هلكشل ليدعت نسحا ىف ( ميوقتن حا ىف ١ سنج وهو (ناسنالا انقاخدقل)
 " لفسا هانددر نا ةيوسلا ةميوقلا ةنسحلا ةقلخلا كلن ةمعأ ركشي مل نيح هرما ةبقام ناك مث ىا ( نيلفاس لفسا
 ؟ءانددر.مث وا تاكردلا لها نم لفسنم لفساوا راذلا باكا مهو ةروص عت نه خقا. ىنعيابكرتو اقلخ لفس نم

 دعب هرهظ سوقف هقلخف هانسكت ثيح لكشلاو ةروصلا ندحىف لفسنم لفسا نيسحتاو ميوقتلا كلذ دعب
 ”ىش لكريتت و :هرصن و همعم لكو هج همس و هدإ> ننشن و هداوس «نونالثلا ءزجلا+ دعلهرعش ضيعاو هلادتعا

 هنوصو فياد هيشف هنم

 فعض هتوفو تافخ

 نذلاالا) فر>هتماهشو

 تاحلاصلا اولمعو اونما

 لخدو (نونمتريغرجا مهلف
 ةروس نود انه ءافلا

 نيتغللا نيب عمجلل قاقشنالا
 الوالا ىلع ءانتسالاو

 عطقنم ىناثلا ىلعو لصتم

 اوناك نيذلا نكلو ىا

 ىمرهلا نه نيا

 ريغ باوث مهلف ىنءزلاو
 مهتعاسط ىلع علطقنم

 ءالتالا ىلع مجربصو
 ىلعو مرهلاو ةخوذعشلاب
 مايقلاو قاشملا ةاساقم

 انف ) ىف ناطخلاو ةداعلاب

0 
 نم نيمالا ةكم دلت دإبلا

 لخد نمرىلع هيف جاهينا
 ( ناسنالاانقلا>دقل ) هف

 ةريغملا نبديلولا رفاكلا وه
 ديا نب ةدلك لاهو

 لوس (ميوقت نسحاىف )
 لاَشو رانلا ىنعي (نيلفاسلفسا) ةرخ الاف ( ءاثددر مث ) مسقلا ناك اذهلو قاخلالدعاىف

 ءانددرمث و99 قطنملا وزيبغاو لقعلاو مهفلاو ملعلاب أنسب شع هدِس هلوك ام لوا يول

 هب ديرب © ناسنالا انقلخ دقل ِ ةكم هن دارملاو هلخد نم هبف 001 هن نومأملا وا

 | ةروصلا نسحو ةماقلا باصتناب صخ ناب ليدعت © متوقت نسحا ىف 8 سنجلا
 || « نيلفاسلفسا هانددرمث © هيف تانكمملا راس ئاظنو تانئاكلل صاوخ عامجتساو

 | نوكرمعلا لذرا ىلا ليقو رانلاوهو نيلفاس لغ-اىلا وا رانلا لهانم هاناعج ناب
 || عطقتبال © نونممريغ رجا مهلف 9 امطقنم © تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاالا 9

 000 ا دل تلتف نانالاالاه يف لك أي ههجو ىلع ايكنم ناويح لكقلخ ىلاعت .هنا كلذو ةروص نسحاو ةماقلدعاىنعي © ميوقتن سحاىف ناسنالاانقلخدقل)

 101١| ةتارصستو ةاديبهيشي رسلا لذرأو مرهلاىلا ىف © نيلذاس لفسا
 | عيطتسي ال هنال اميج ءالؤه نم لفسا ريكلا عيشلاو لافطالاو ىنمزلاو ءافعضلا

 رانلا ىلا ءانددر مث ليقو هلقعو هرصبو هععو هندب فعذل البس ىدتهيالو ةليح

 | اولمعو اونمآ نيذلاالا © ىلاعت لاقف ىئتسا مث ضعب نم لفسا اهضعب تاكرد راهنال
 | نوكي لوالا لوقلا ىلعو نيلفاس لفسا ىلاوا رانلا ىلا نودربال مهناف  تاحلاصلا
 هلبتكت الف هلمع عظقناو هلقع لازف نيلفاس لفسا هانددرمث ىنعملاو اعطقنم ءانئتسالا

 مرهلا ة>وؤيشلا مايا ىلا اهلع اومزالو تاحلاصل اولمعو اونمآ نيذلا نكل ةنسح
 بابشلا ةلاح ىف نولم اوناك ىذلا لم فرخلاو مرهلل دعب مهلبتكي هناف فعضلاو
 ؤ هلع هللا ىلص ىلا نمز ىلع رمعلا لذرا ىلا اودر رفن مه سابع نبا لاقو ةيصلاو

 مهلوقع بهذ نا لبق اولمع ىذلا مهرجا مهلنا مهريخاو مهرذع هلل لزتأف ملسو
 متاذا هريك خيشلا اذه رضيام ةمركع لاق ماع هيكحو ساخن بدلا لوقلا !ذهأ لعق
 رقنملاقو نا رقلا اًؤرق نيذلاالا لاق سابع نبانعىورو لم ناكامن سحاب هلفللا

 هلبتكي هنال عوطقمريغىني © نونممريغرجا مهلف © رمعلالذراهملا درب منآ رقلا
 ىنعي © كيذكي اف » ةجحلل امازلا لاق لمعريغب رجا كادتلا لاق لمعي ناك اه اصب

 «اييا)
 نيلفاس لفسا هانددر مث هبابش لماكت اذا ةروص نسحاىف ميو نسحاىف مدآ دلو ىنعي ناسنالا انقلخ دقل
 مالسلا هيلع دمحم ( اوئما نيذلاالا ) هتوقو هبابش ىف لمعدقام الا ةنسح كلذ دعب هلبتكبالف رمعلا لذراولا
 الو صوقنم ريغ ( نونمم ريغ ْرِجا مهلف ) مهبر نيبو مهني ان تاءاطلا ( تاحلاصلا اولمعو ) نا رقلاو
 نف لاّغو ديسا نب ةدلكاي لاقتو ةريغملازب ديلواي ( كيذكي اف ) توملاو مرهلادعب تانسملا مهل ىرجت ردكم
 دم اي كيذكي ىذلاذ
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 هذه روهظ دعب ءازجلاب ©« نيدلاب دعب #8 اقطنوا ةلالد دمماب كيذكب ءىش ىأف ىا | ا
 كلمحنىذلا اف ىنملاو تافتلاىلع باسنالل باطخلا ليقونم ىنععام لبقو. لئالدلا
 ىذلا سيلا ىنمملاو قيسامل قيقحمت #4 نيك الا مكحاب هللا سيلا  بذكلا اذه ىلع ]

 ىلع ارداق ناك كلذكناكنمو اريبدنو اعئص نييك احلا مكحاب درلاو قلخلا نم كلذلعف

 ةرو8س 1 ماسو هيلع هللا لص ىنلا نع * ارارم مام ىلع ءازحلاو ةداءالا

 نه ددعب رحالانم هللاماطعا تام اذاف ايح مادام نيقيلاو ةيفاعلا هللاءاطعا نيتلاو

 ةروسلاهذه ارق

 © ةرشع عسل اهياو ةيكم قاعلاةروس

 ىلا ناسسنالا اهما كئبلي ىذلا اف ىنمملاو ءازجلاو باساب ىا # نبدلاب 9 ناهربلاو
 لوقتو ريثمتف كمىهو كقلخ ًادبمو كبايشو كتروص ىف ركقتتالا بذكلا اذه
 اوه ليقو ةازاجلاب كبذكب ىذلا اف ىنساحمو ىنشعس نا ىلع رداق كلذ لعف ىذلا نأ

 هذه روهظ دعب لوسرلا اهيا كيذكي نف ىنعملاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل باطخ
 مكنيب مكحب نيضاقلا ئضقأب ىا 6 نيك الا مكحأب هللا سيلأ © نيهاربلاو لئالدلا | '

 لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبا نع # ةمايقلا موي بيذكتلا لها نيبو
 نيك اهلامكحاب هللاسيلا ًارقف نوتيزلاو نيتلاو ارقنم ملسو هيلع هللا ىل< هللا لوسز
 هللا ىلص ىنللا نا ءاربلا نعو ىذمرتلا ه>رخا نيدهاشلا نم كلذ ىلعاناو ىلب لقيلف

 نوتيزلاونيتلاب نيتمكرلا ىدحاىف ارقف ةريخالا ءاشعلا ىلصف رفس ىف ناك ملسو هيلع
 ملعا ىلاعت هللاو ملسو هيلع هللا ىلص هنم ةءارقوا انوص نسحا ادحا تععساف
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 4 نوعس وزاتثلاو ةبا ةرشععسن ىهو 8 قلعلا ةروس ريسفلا ©
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 #« افرح نونامثو ناّامو
 سمح لزئام لواو نأ رقلا نم تلز' ةروس لوا ةروسلا هذه نترسفملا رثكأ لاق
 اهنا اهنع هللاىضر نينمؤملا ما ةشئاع نع 6 ى ) ماعي ملام هلوق ىلا اهلوا نم تايآ

 و ةحلاصلا ايؤرلا ىحولا نم ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هب ئدبام لوا تلاق .

 ءالخلا هيلا بيحمث عبصلا قلف لثم تءاجالا ايؤر ىربال ناكف مونلا ىف ةقداصلا
 ىلا عجري نا لبق ددعلا تاوذ ىلابللا دبعتلا وهو هيف ثنحت» ءارح راغب واخي ناكف

 ىت> ةياورىفو ىحولا هءاح ىتح اهلثمل دوزتيف ةجحيدخ ىلا عجري مث كلذل دوزتيو هلها

 ىنذخاف لاق ئراق انام لاق ارقا لاقف كلما هءاغ ءارح راغ ىف وهو قالا هأْخ
 ىنطفف ىنذخاذ ئراقب انام تلق ارقا لاقف ىنلسرا مث دهحلا ىنم غلب ىتح ىطفف

 ةجنسا ءذه دعب ىا © دعب  تاسفتلالا قيرط ىلع باطخ وهو ناسنالا اهيااي

 نايللا اذه دعب كييذكت 4 نينلاو ةروس ١ ببسافىا تافتلالا ه0 ]فح هنن رط ىلغ ناسنالل (نيدلب دعب ٠
 عطاسلا ناهربلاو عطاقلا | ٍْ

 قاخ نا ىنءملاو ءازجلاب

 هعوش و ةفطن نم ناسنالا

 ىف هحيردنو ايو ارشب
 لمكيناىىلا ةدايزلا بنا سم
 ناىلا هسيكشت مثىوتسيو
 ىرتال رمعلا لذرا غلب
 ةردق ىلع هنم عموا البلد

 ىلع ردق نهناو قلاخلا

 اذه ىلعو ناسنالا قاخ

 ببساف هتداعا نعز جمل هلك

 , لوسراوا ءازجلاب كبيذكت
 ىلا كيسي نق ىا هللا

 ليلدلا اذه دعب بذكلا

 هللا سيلا ( ن» ىنعمي اف

 ديعو 6 نيكاملا مكحاب
 مييلع مح هناو رافكلل

 مكحلان وهو هلها مهام

 ملعا هللاو ءاضقلاو

 ىهو ةيكمقاعلا ةروس 9
 6 ةيآ ةريثع عست

 ىذلااذه ( دعب )

 ليو-حت نم كل تركذ

 مرهلاو بايشلاىنب قلل
 لاّشو توملاو ثعبلاو
 ىلع كلمح ىذلا اذ نف

 ديسأ نئ ةدلكاي بيذكتلا

 (نيدلاب)ةريغملا نيديلوايو

 ةمايقلا موي باسم
 (نيك احلا كحأب للاسيلأ)

 دلل( ئلذاملا لدغ | ىطفف ىذخاف ئراش اناام تلقف ارقا لاقف ىلسرا مث دهجلا ىنم اب ىت> ةيناثلا

 ةيكماهلك ىهو قلعلا اهبف ركذيىنلاةروسلانموإ# ديلواي © س "8 اخو اق ) توملا دعب كيبحم نا نيلضافلا

 «نورسثعو نانلاو ةثام اهفورجو نوعبسو ناتنثا اهتاكو ةرشع مسن اهتيآ



 0 4 هم « نونالثلا ءزجلا) .

 1 ىذلا كبر مساب أرقا لاقفىناسرا مث دهجلا ىنم غلب ىتح ةثلاثلا
 ملسو هلع لص ل وس اهب عرف ميما غلب نس مركألا كبور قاع

  هوامزف ىنوامز ىنولمز لاسقف دايو> تنب ةجيدخ ىلع لخد ىتح هرداوب فجرت
 - تيشخدقل لاق ربخلا اهريخاو ىلام ةحيدخ ىا ةجدخل لاق مث عورلا هنع بهذ ىتح
  قدصتو مح رلا لصتل كنا ادبا هللا كيزجنال هللاوف رشبا الك ةجمدخ هلتلاق ىسفن ىلع

 - حلا ٍبئاون ىلع نيعتو فيضلا ىرقتو مودعملا بسكتو لكلا لمحو ثيدحلا
 . مع نبا وهو ىزعلا دبع نب دسا نب لفون نب ةقرو هب تنا ىتح ةجدخ هب تقلطناف
 00010007 .ارثلا ناتكلا بتكي ناكو ةيلغاجلا ىف رصنت أصا. ناكو ةميدخ
 ىا ةجمدخ هلتلاقف ىمع دق اريبك اخضش ناكو بتكي نا هللا ءاشام ةيئاربعلاب ليحالا
 هللا لوسر هربخاف ىر' اذام فء ان ااي ةقرو هللاقف كئخا نبا نم ععسا م نإ

 قسوم لع هللا لز“ ىذلا سومانلا اذه ةقرو هللاَتف 1010 ماسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللاىلص هالو سر لاقف كموق كجرْخذا ايح نوكآ ىتيل امذج اهيف ىتيلاي
  ىنكردي ناو ىدوعالا هب تئِجام لثمب طق لجر تأيمل عن لاق مه ىجرخموا ملسو
 لاق ىراخيلاداز ىجولارتفو ىفوت نا ةقرو ثبليلمث ارزؤم ارمدن كرصنا انحبكموب
 ' ارارم هنم ادغ انزح انءل ؛ اهف ماسو هيلع هللا ىلص ىنلانزح ىتح ةرتف ىحولا رتفو

 ١ هلىديت هنم هسفن قلب ىللبج ةورذب ىفوااملكف لابجلاقهاوش سؤر نمىدرتي ى
 ' عجريف هنيع رف هشاج كلذا نكسسف اح هللا لوسر كلنا دماي لاقف ليريج
  هنم هسفن قلب ىكل لبجلا ةورذب ىقوا اذاف كلذ لث ادغ ىحولا ةرتف هلع تلاط اذاف

 ش كلذ لثمهللاقف ليربح هلئدبت

 ١ لصف

 7 هر هبفو نآرقلا نم لزنام لوا أرقل ةروس ناىلع يرض عج ليلد ثيدحلا اذه ىف
 . عملاو كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو نآرقلا نم لزئاه لوا رثدملا نا لاق نم ىلع
 ' ةشئاء نال ةباهكلا ليساسم ند ثيدحلا اذهو رثدملا ةروس لوا ىف نيلوقلا ناب
 . هريغ نموا ماسسو هيلع هللا ىلص ىنلا ند اهتمعس اهنا لمتحف ةصقلا هذه كردت مل

 أ قحاوا ذاتسالا ا امالا ,العلا ميج دزع ةح ةياوصلا لسمو ةياوصلا ند

 . جيرصب هينأيف كلملا ءأجحني الثل ايؤرلاب ماسو هيلع هللا ىلص 'ىدتبا اهناو ىنارفسالا
 'اماو ىحولل ةئطوت ةودنلا تامالع لوأب ئدنف ةيرشبلا ىوقلا اهلمحالف ةتغب ةونثلا

 7” كلا نم. ثنحتلا لسا نال .عحص ريب فت وهو دنعتلاب تيدحلا ىف :رسف دقف كنمتلا
 - ىتألا هءاجئا قحلا مْأْخ اهلوقو * مثالا نم هب جرحي العف لمف هنا ىنملاو مثالا وهو
 اه ىضو ىنرصع ىا ةلمهملا ةلاشملا ءاطلاو ةمجملا نيغلاب ىنطفف هلوق * ةتفب ىحولاب
 - تافتلالا نع هلغش طغلا ىف ةمكلاو ,العلا لاو دهجلا ىنم غلب ىتح هلوق وهو اديدش
 - ىف وه اذك ىنولمز نولمز هلوق * اثالث هرركاذهلو هبلق ءافصىف ةفلابملاو هريغ ىلا

 (تاياورلا) ٍ



 2 للا َءَروْساَل ه4[ 0٠4 زج

 | «قاخ ىذلاوف انيعتسمواىلاءتوهناسوهساراهتتفم نآ رقلا ارقاىا © كب رمسابأ ارد
 اريبدتو اعنص رهظاو فرشا وهام درفامث ئث لك قاخ ىذلاوا قلخلا هل ىذلا ىاأ

 (ميحرلانحرلاةفامسب ) || عزفلاىا عورلاهنع بهذىتح اهلوقو * بايثلاب ىنوطغ هانعمو نيتم رركم تاياورلا |
 ىه دهاجتو سابعنزبانع | ىزخلا نم ةمجلا ءاخلابو ءايلا مضب ىورب ادبا هللا كيزذمال هللاوذرسثنبا الك اهلوق* |

 روهجطاو كلزتةزو لوا ةيىهملا ءاحلابو ءايلا تشب ىورو كلذبالو كنيهيالو كرمكيألو هللا كدتفلال ىا ٍْ ١

 لزئاملوا ةحتافلا ناىلع | لقثلا ىالكلا لمتو اهلوقو * حرفلا دضوه ىذلا نزلا نم كنزحي ىانوتلبو |||
 ماب أرقا) ملقلاة روس مث (| مالكى عمو هدنع مودسعم وه نا لاملا ىطمت ىا مودعملا بسكتو ةمهلا ئاوحللاو |
 لخن ( قلخ ىذلا كير | لاءثلا ديمحو قالخالا مراكم نم كيف لمح ال هوركم كبيصيال كنا ةجيدخ |[
 ىلع بضنلا كير منماي 1 تاتكلا 1 ناكو اهلوق * ءوسلا عراصم نم ةمالسلا بيس كلذو ريذعا لاصحخو ١

 5 اىتتفم ًارقاىا لاحلا || ىبرعلا باتكلا بتكي ناكو ملسم ةياور ىفو ةيئاربعلاب لالا نم تكف لآ ا
 امس لق ليق هناك كبر نكمت هنا هلصاخو عمت اهانعمو بتي نا ىلاعت هللاءاشام ةيرعلاب ليجالا نم بتكلا |

 9 قاخ ىذلا أرقا مث || هنم هاش عضوم ىا بتكيق ليمتالا ىف فرصتي راص ثيحح ةيئارصنلا ند نم ||
 نال الوءفم قاخل ركذي (| ىلع هللا لزن ىذلا سومانلا اذه هلوق * كلذ دارا نا ةيبرغلاوا دارا نا ةيناربعلاب |

 هدم لصخ يذلا ىنعلا || سومانلا ىندمو مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ىنمي ةلملا نيسلاو. نونلاب وه ىسوم |
 قلاخال هب رئأتساو قلخلا || مهيلع ءاينألا ىلا ىحولاب هصخ هللا نال كلذي ليربج ىمم امنا خا ربخ بحاص ||
 لكقلخ هريذدقتؤا هاوس | اباشىا اعذج ةلاسرلا راهظاو ةوبنلا ماياىف ىا اهبف ىتيلاب هلوق ”مالسلاو ةالصلا |
 قوام لك لوأنتيف ”ىش ْ) ىا ارزؤه ارصن كرصنا كموي ىنكردي ناو هلوق وهو كترصن ىف غلإا ىت-ايوق ||

 ضعن سيلف قلطم هنال ىلا روهظ لق تام نأ ث ثمل ملف ىا ىفوتنا ةقرو ثياب ل مث اهلوق * انلإب ايو

 ىلوا هريدقتب تاقولحلا داع قل ن٠ عوقولا ىدزتلا ىدرتي ى هلوق ٠ ماسو هيلع هللا ىلص |

 (ميحرلا نخرلا هللامس ) توبوا :ًالا ليقو هيلق ىا هغأج كلذل نكسيف هلوق ٠ هلرهللا ىا .هلىدبت هلوق*
 هنزح نم جاهو هعّزف نم راثاموه تالا لو كوهلل ميظعلا مالا دنع بلقلا

 : ملعا هللاو

 مد ميحرلا نم نمجرلا هللا مسلإ هجوم

 ىنملاو كير مسا ارقا هزاجم ةدئاز ءابلا لبق © كبر مساب أرقا ف لجوزع هلوق *
 ىنءللاواهلصا ىلع ءابلا لبق و اسدأت هللا مساب ةءارقلا 'ىدنتبي نا سما كبر مسا 1 ذا

 ةياالا ىف نوكي اذ م ىلمف أرقا مث هللا مسإب لق ىا كبر مساب اقتفم نأ رقلا أرقا
 انعم لا ١ رقا هانغم ليقو ةءارقلا لواىف ةعنتلاب ءادنلا بايحتسا ىلع ةلالد

 قثالخلا عب ىني ©« قاخ ىذلا » ةلاسرلا ءابعاو ةوبنلا نه هلمحتام ىلع كبر مسإ
 شلك قلخ ىذلا ل قو ءاوبس قلاخلال « .اتبأو لض[ هس لل ا 1

 قا نبا نع هدائشابو

 ( ارقا ) ىلافغت هلوق ىف

 نآ رقلا دمعاي أرقا لود
 هب لزنام لوا اذ_هو

 ( كير مساب ) لير

 (قاخىذلا ) كير سمأب

 ا
 ا



 3ك زوجو هيلا لب كتلانالو هقرشل قلخلا هلواثنام نيب نم ركذلاب ناسناللصيصخم (كايل الا قلخ) هلوقو شمل نم

 الع ةلالدو هقلخاميختت ارسفممث امهم 404٠ رح ركذ هناالا (نوثالثلاءزجلا) ناسنالاقلخ ىذلاداربنا
 امناو(قاعنم)هترطف بحي
 نال ةقلع نم لش ملوعمج

 أرقا) عما ىندمىفناسنالا

 هلىذلا (مركآلا كبرو

 ىلعهمركةدايزىف لامكلا

 هدابع ىلع معلب رك لك
 الف منع ملاحي و معنلا

 مم ةبوقعلاب مهلجاعي
 ةمعنل مهدوح“و مهرثك

 مركتلا ءارو. سيل هناكو
 مركتةيملعلادئا ولا ةدافاب
 ) ماع ىذلا) لاق ثيح

 ملع ملقلاب ). ةباتكلا
 لدف ( ملعي ملام ناسنالا

 ملع هناب همرك لاك ىلع
 مهلشو اوملعي ملام هدايع

 ملعلا رون ىلا لهجلا ةلظ نم
 ةباتكل ماع لضف ىلع هينو
 ةميظعلا مفانملا نه هيف امل

 تديقالو مولعلاتنودامو
 رابخا تطيضالو مكحلا
 ةلزاملاهللا تك الونيلوالا

 ا ىهالولو ةباتكلاب الا

 نيددلا روما تماقتسا

 قيقد ىلع نكي مواوايندلاو
 ملقلا ىماالا ليلد هللا ةمكح

 (ناسنالاقلخ) قئالخلا
 (قاع نم) مدا دلو ىعل

 0 لاقف طيبع مد نم

 هنا 0 هيلع ًارقف

 ةروسلاهذه لوا نءتايآ

 مياطا ز رواها ( مركأل الاكيرو) دمشاي نآ رقلا ( ًأرقا ) هللاقف

 ىذلا وا * ناسنالا قلخ #8 لاقف ةءارقلا نم ةدوصقملا ةدابعلا بوجو ىلع لداو
 4 قاعن.# هترطف ببىيىلع ةلالدو كَ امرت رف مئ الوا مقيباف ناسنالا قلخ

 الوا لت ىلاعت هللا ةفرعم تادجاولا لوا ناكاملو عملجا ىنعمىف ناسنالان ال هعمج

 لوالاواةغلاسملل ريركت 5 أرفا ِ هتمكح لاكو هتردق طرفو هدوجو ىلع لدبام

 ئراقإانا ام لاقف كيرمساب ًأرقا هل ليقامل هلعلو ةالصلا ىفوا غيلبتلل ىناثلاو قلطم
 معني ىلاعتو هناحسدلاف رك لك ىلع مركلاىف دئازلا 6 مركالا كبرو ظط أرقاهل ليقف
 كدا ماعىذلا» ةقيقحلا ىلع هدحو مركلاوه لب فو ريغنم ماحب و ض وعالب

 ملام ناسنالا ماع 3 ديعبلا هن ؛ ملعإو مولعلا هب ديقتل هب ىرق دقو ملقلاب طخلا ىا

 ائراق نكت ملناو ةءارقلا كليف تاي الالازناو لئالدلابصنو ىوقلا قاخمي © معي
 نه هلَشنا نه هيلع معنا اراهظا هاهتئمو ناسنالا ما ادم ىلاعثو هناعس ددع دقو

 تاقواخلا راس نيب نم رك ذلاب ناسنالا صخ امناو مدا نني © ناسنالا قلخ 9
 سنج مسا ناسنالا ناكاملو ةقلع عج 4 6 قاع نم # ةتلخ اهنسحاو اهفرشا هنال

 لقياك هدرك © ًارقا © اضيا الا سد ةلكاشمو قلعلا عم عملا ل

 للف لاق قاتسأ مث كتما ميلعتو غيبلبتلل أر ةا ىناثلاو كسفت ىف أرقا لوالا
 نوكي دقو ريظن ا لا ع نا # مركالا كيرو »

 ريغ نم ئثلا ءاطعا ميركلا ةياغو زيزعلا ىنمب نعالا ءاجاك ميركلا ىنعمب مركألا
 ائيع ضوعلا نوكي نا دارملا سيلو يركب سيلف ضوعلا باط نق ضوعلا بلط
 نع ىلاعتي هنأشو هؤالع ىلاعتو هلالج لو هتاحيس هللاو ضوع باوثلاو حدملا لب
 هلىذلا وه مركألالبقو نيمركألا مرك | هنال هفصو ىف كلذ ليحتل و ضوعلا بلط
 ةبوقعلاب مهياع لجملالف دابعلا لهج نع ملط اوه ليقو ناسحاو مرك لك ىف ءادّالا

 ىزجي هنال مركألا كبرو أرقا ىنعملاو ةءارقلا ىلع.اثح اذه نوكي نا لثم ليقو
 فرعت اهب ىتلا ةباتكلاو طنا ىا # ملقلاب ملع ىذلا #9 تانسح رشع فرخ لكب
 ةباستكلاب نال ةيظعلا مفانملا نم اهفامل ةباتكلا لضف ىلع هيبنت هيفو ةبئاغلا رومالا
 مهريسسو مهلاوحاو نيضاملا رابخا تفرع اهتو مكحلا تنودو مولعلا تطبض

 هللا نم ةمعن ماقلا ةداتق لاق ايئدلاو نيدلا ها ماقتسساام ةباتكلا الواو مهتالاقمو

 ' ىقببال جير لاقف مالكلا نع مهضعب لئسو شيع ملص! ملو نرد مقيمل ملقلا الوا ةيظغ
 هلع نامللا بوحالو ناسللا نع بودي عبقلا نال ةباتكلا لاق هديق اه هلق

 ملام ناسنالا ملع ملقلاب ماع دارملا نوكي نا لحي لبق 46 ملعي ملام ناسنالا ملع
 نايبلاو ةيادهلاو ملم عاونا نم هلع ليقو ادحاو ىنمم كلذ نم دارملا نوكيف ملعب
 هللا ىلص دمحم انه ناسنالاب دارملا ليقو اهلك ءامسالا مدآ ملع ليقو 1س نكيملام

 (هيلع) م ىذلا ) داملا لهج نع
 ليقدلعمل ملام ىثلكءاعسامدآ ىنعي ناسنالا ملعلاقيو كلذ لبق ( ملعي ملام ) ملقلاب طخلا ىنعي (ناسفالا ملع) ملقلاب طخلا



 لديام ىلا الوا راشآو هتيمركال' اقيقحتو هتيبوبرل اريرقت اهالعا ىلا بتارملا سخل |
 هنايغطل هّللاةمعتب رفكن عدر «الكاإ» امتساهيلع لدبامىلع هينمث القع هتفرعم لع ||
 ىأر ىا « ىنغتسا ءآ رنا ىنطيل ناسنالانا 9 هيلع مالكلا ةلالدل ركذي ناو ||
 هلوعفمو هلعاف نوكي نا زاج كلذلو ملع ىنمب هنال ىناثلا هلوءقم ىغتساو هسفن ||

 باطلا © ىم>رلا كير ىلا نا# ةزمهلا رص ليثق أرقو دحاوا نيريمض

 ادمم تيأروا لاق لهج ىاىف تازن « ىلص اذا اددع ىهنب ىذلا تيارا" ||
 هنيبو ىني نا لاقف كلام هل ليقف هيبقع ىلع صكت مث هءاجن هقنع تئطوا ادجاس ||

 ىهلا حيبقت ىف ةغلابملل هريكسو دبعلا ظفلو تازنف ةحنحاو الوهو ران نم اتدنخل |

 زواجتب ىا #4 ىنطيل ناسنالانا ف اح ىا # الك لجو نعهلوق © ملسو هيلع ||
 اينغ هسفن ىأر ىا © ىنغتسا ءآر #9 نال ىا © نا ف هير ىلع ريكتسسيو دحلا ||
 ىبا ىف تلز' كلذ ريغو ماءاطااو ساءللا ىف ىرخا ةلزئم ىلا هتلزنم نع عفتري لقو | 1

 ىلا نا # هنايغط/ كلذف هماعطو هيكمو هبامث ىف دازفالام باصا دق ناكو لهج ||

 ةبقاع نم نأسنالا اذهل ريذحمو ديدهت هيفو ةرخالا ىف عجرملا ىا © ىتجرلا كبر ]|

 ىنأف لاق ٍبارتلا ىف ههحو نرفعالو هتبقر ىلع نأطال كلذ لعش هتبأر نبل ىزعلاو |
 وهوالا هنم مهأْؤ اف لاق هتبقر ىلع أطيل ىلصي وهو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 اوضع اوضع ةكئالملا هتفطتخال ىنءاندوا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ةحتجاو |
 ناسنالا نا الكهفلب ىثوا ةريره ىنا ثيدح قا ىرداال ةيالا هذه هللا لزتاف
 هموق ىنعي هيدان عديلف ةياورىف داز هب هما امب هىماو لاق هعطتال الك هلوق ىلا ىتطيل

 نأطإل تببلا تع لضي اذم تيار ل قيما كاق لاك شام نا 1

 ةكّتالملا هتذخال هلعفوا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف هقنع ىلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وهو بيطاؤملل ابعت تيأرل ىنعمو انابع ىذمرثلا داز

 ىهنب ىذلا تيأرا ىنملاو ةيدوصلا لماك هلا لع لدي اذبع هلوق ف كش
 لكلمزلب ديعولا اذه نا ليقو هتداعو هبأد اذهو ةيدوبعلا نغ ةيدوبع قلخلا دشا
 ةالصلا نم عنملا زاوج مدع هنم مزابالو ىلاعت هللا ةعاط نعو ةالصلا نع ىمني نم

 ثيداحالا ىف كلذ نع ىهنلا درو دق هنال ةهوركملا تاقوالا ىفو ةبوصغملا رادلا ىف
 . صلا

 ىلوملا هيف نذأي نا الا ةحطصم ءافيتا كلذ نال قاكتعالاو عوطتلا موضو لالا ||

 ةىانلا رودس ف1 3 رفك -9]4641١ نم عدر ( الك) هب كل

 | تاز' * ىلص اذا ادبع ىهني ىذلا تيأرأ ف ربكم غاط لكل ماع وه مث نابغطلا |!

 ا تاللاو لاَمف معل ليقف مكرهظا ناب ههحو دمح رفعي :له لهجوا لاق لاق ةريه َ

 | الوهو ران نم اقدنخ هنيثو ىنيب نا لاق كلام هلليقف هيد قتيو هيبقع ىلع صكشي

 ا مايق نع هتحوز لدرلاو هديع ىلوملا 6 زاود مدع اضيا كلالذ نم مزايالو وى

 ركذي مناو هنايغطب هيلع
 نا ) هيلع مالكلا ةلالدل

 ىف تلزن (ىنطيلناسنالا

 وسل رخآ ىلا لهجىا
 ةسعن ىار نا( ها زن )

 بواقلا لاعفا ىف لاَس

 ةيؤرلا نمو ىتلعو ىتبأر
 راصبالا ىنءي تناكولوملعلا

 نيب عملا اهاعف ىف عتتمال
 وه (ىنغتسا) نيريمضلا

 كا نأ) فانتا لوتلا

 ديدم ( ىمجرلا كبر
 ' نايفطلا ةيقاعنم ناسنالل
 تافتلالا قيرط ىلع

 ىنعع ردنصم ىت>رلاو
 كعوجر نا ىا عوجرلا

 ىلع كيزاجيف كبر ىلا
 قذلا تاز ) كنا

 ىا (ىلص اذا اددع ىهنن

 ادمحىهن لهجااتنأرا

 رفاكلاىنعي (ناسنالانا)

 عفت ريف رطبيل ( ىتاعإ )
 معطملا ىف ةلزئم ىلا ةلزنم نم

 كرئاوسلملاو برمشملاو
 اذ( سلس انا د نأ )

 هللا نع يمت سمهسفن ىأ ر

 دراي ( كب ر ىلا نا) لاملاب

 قئالخلا عجم (ىمجرلا)

 هاك لل مر الاف
 ثيح ماشه نب لهجىبا

 هيلع ىلا قةعاطينا دارا

 هلا ( ىلص اذا ) مالسلاهيلع د ىنني ( ادبع ىهنن ىذلا ) دمحاي-( تيأرا ) لاف ةالصلا ىف مالسلا



 . (ىوقتلابس اوال اة دابعنمهنعى هناي ةدبدسةَش راط ىلع ىعانلا كلذ ناكنا ىا (ىدهلا ىلع ناكنا تن .ارا) ةاللصلا نع

 1 :الإ (ىلوتو بذكنا تبأرا) دقتعياك ناثوالا ةدامع نه هن صأب ايف ىوقتلاو فورعءملاب ايما ١ ناكوا

 1 . هلاوحا ىلع ع و (ىرهللاناب ماعي ملا ) -«] ه٠ ريح نم لونك ؟نوثالثلاءزيلا» هتعايلوتمقحلاب ايذكم ىهانلا

 هيزاجف هلالضو هاده نم

 اذ_هو هلاح بسح ىلع

 ىهنب ىذلا هلوقو ديعو

 الوءفم ةيطرششلا ةلقجا عم

 طرمشلا باوجو تيأرا
 ناكنا ه ردش فود

 ىوقتااب يماوا ىدهلا ىلع

 اعاو ىرب هللا ناب ملعب ملا

 ىف هركذ ةلالدل فذح
 ىاتلا طوتشلا تازح

 كتم ركرانا كلوةكاذهو

 ةيئاثلا تباراور ىم ركنا
 د ول دان و

 1 ىبال عدر ( الكر

 هللا ةداسع نع هيه نع

 مث مانصالا ةداعب هاو
 وه امع (هنلي مند لاق

 ( ةيصانلاب اعفستل ) هيف

 هنيسفلو هتيصانم نذخأنل
 ضبقلا عفسلاورانلا ىلا اهب
 ةدشب ههذجو ء*وثلا ىلع

 فلالاب ىمصملا فاهتكو
 ىتكاو فئولا مكح ىلع

 ةفاضالا نع دسهملا مالب
 روك ذملا ةيصان اهماب ماعلل

 ةيصانلا نم لدب (ةيصان)

 بذكلاب تفصو اهنال

 ةبذاك ) هلو الملا
 ىزاجل ادانسالا ىلع (ةئطاخ

 (سابع) ' ديحوتلاب ماو (ىوقتلاب سعأوا) مالسالاو ةوينلا ندي ىدهلا ىلعوهو (ىدهلا ىلع ناكناتيارأ)

 ةعيلص ) ىر هللانأب ( لهجوبا ) ماع مم ناعالا نع (ىلونو) لهيجحابا ىنعل ديح وتلاب بذكو هو (يبذكنا كبارا 2

 ماسو هيلع هللا ىلسص ى ولا ىذا ن "ع لهد وا سا م ) هّنش ,م نل) لولا اقدح ) دلك ماسو هيلع هللا ىلص ىلا

 هللاب ل (ةعاماخ) هللأ ىلع ( ةبذاك ةيسصان ( 52 مدقموهو هتيصان ندخل (ةيصانلاب امفسنا)

 ' !ةكللذ ناكنا “تن

 || « ىوقتلاب ىعا وا ىدهلا ىلع ناكنا تيأرا  ىهنملا ةيدوبع لاك ىلع ةلالدلاو
 هللانإب ماعب ملا ىلوتو بذك نا ت تيارا # هلوقف ىذلا اذكو لوالل ريركت تيأدا
 90 1 قرد طارقلا اناونجو :ىاثلا هلوعفم ةطرشلاو * ىر
 نع هللادابع ضعل ىهنس نم ىنريخا ىنءملاو هلميسقلا مقوم عق عقاولا ى الا لكرتتأا

 نم هب م يف ىوقتلاب اسما وا هنع ىينات ىده ىلع ىهانلا كاذ ناك نا هتالص

 ا لوش م باوصلانع ىلوتلاو قمع يكل ىلع ناك نا وا هدقتعباك ناثوالا ةدا.ع

 ْش ْ ىذلات ب ارا ىنمملا ليقو هلالضوا ءاده نم هلاوحا ىلع علطإو ىرب انآ ماعي ملا
 ]| اذن٠ءبحتااف ىلوتمبذكمىهانلاو ىوقتلاب ما ىدهلا ىلع ىهاملاوىلصي اددع ىهنب
 ١ ٍ نامصخلا هرضح ىذلا كاك ىلاعتو هنامححس هاف رفاكلا عم ةيناثلا ىف باطلا ليقو

 7| ىده هتالص ناكنا ىنربخا رثاكاي لاق هناكو ىرخا رخالاو ةيم اذه بطاخب
 | عجبوتلاو يتلا ىوقدلب يمالاركذ هلملو هاهنلا ىوقتلاب اسما هللا ىلا هؤامدو
 0| ةالصلا ركذ لعرصتقافىوقتلاب يمالاو ةالصلا نءناكىه:لانال ىهنلاىف هلضرعتيملو
 01| ةءاعو اهريغلو اهلنوكي نا لمتحمي ىلسص اذا ديعلا ىهن نالوا لعفلاب ةوعد هلال

 ظ | ىهانلل عدد 04 الك » ةوعدلاب هريغو ةدا.علاب هسفن ليمكت ىف ةروصحم اهلاوحا

 | 1 اهب هنيعمللو هتيصانس نذخأتنا © ةيصانلاب امفسنل ف هيف وه امع 04 هند منا

 ْ ٍْ ةددشم نود كا“ ىرقو ةدشب هءيذجحو لا ىلع ضقلا عفسلاو رانلا ىلا

 0 || ةفاضالانع ماللإب ءافتكالاو فقولا مكح ىلع فلالاب فدصملا ف هتبتكو نعفسالو
 ]| زاج امناو ةيصانلا نم لدب © ةئطاخ ةبذاك ةيصان © روكذملا ةيصان دارملاناب ماعلل

 (|/ نبا لاق "ىطاخ بذاك اهبحاص ىا © ةئطاخ ةبذاك ةيصان #3 لدبلا ىلع لاق مث

 هيلع هللا ىلع ىنلا وهو ىهنملا دبلا ىنعي  ىدهلا ىلع ناك نا تيأرأ © جوزلاوا
 | ىنعي © بذك نا تيأرا ل ديحوتلاو صالخالاب ىنعي © ىوتقتلاب يماوا ف ماسسو
 | اذأ ادبع ىهنب ىذلا تيرا ةيالا مظن ريد ناميالا نع ىا #© ىلوتو  لهجابا

 .بحتا ىا نامعالا نع لوتم بذكم ىهالاو ىوقتلاب صم ىدهلا ىلع وهو ىلص

 هبهيزاجف لغفلا كلذىرب ىنع 1 رب هللانأي 3 لهجابا ىنءعب 0 معلا ا 3 اذه نه

 ىنءل «كهتن ا نال #8لهجوب!كلذ مل لال ىا الك #9 م .ظع ديدعو ديدش ديعو هيقو

 هتدصانم نذح ًانلىا 4 ىاذلاب 0 هك نعو 0 هللا لهدم ءاذبانع

 ىثلاب تعفس لاش رانلا ىلا هنرجلل

 هئاذنلو ههح>و كودو رانلا 6 ههدحو نرضنل ىا برضلا عفسلاو ا مدقم

 رهش ةيصانلاو اديدش ايذج هتيذحو هذ>ا اذا*



0 

 ًالجلاو يذكلاب اهفصوو مذلا ىلع بصنلاو ةيصان ىه ىلع 9 تئرفو اهفسوا |

 هوئيعيل هيدان لها ىا © هيدان عديلف 9 ةفلابملل ىزاجلا دانسالا ىلع اهبحاصل اهو | 7

 هللا ىلص هللا لوسرب يم لهج ابا نا ىور موقلا هيف ىدتذي ىذلا سلجما وهو |! ّْ

 هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر هلظلغاف كهنا ملا لاقف ىلصي وهو ملسو هيلع ىلاعت ||
 هورجيل © ةينابزلا عدنس © تاق انخان ئداولا لعأ ١ مك | ان فعمل 0 ٠

 ىجيزوا عفدلاوهو نبزلانم ةيرفمك ةيلئيز اهدحاو طرشلا لصالاىف ىهو رائلاىلا ||
 ىهاثل اضيا عدر « الك 99 ءايلا نع ةضوعم ءاتلاو ىنابز اهلصاو بسنلا ىلع ||

 6# برتقاو# كد وج“ ىلع مدو # دحم“او و كتعاط ىلع تآ تنناو 4 داو |

 هللالوسر نع © دا ذا هير ىلا ديعلان وكيام برقا ثيدحلاىفو كيرىلا برقتو |[

 هلع لصفلا ارت اعأك رجالا نلعال قاتلا روس اركوم ملسو هيلع ىلاعت اوس |

 ٠ سم اهباو اهيف فلتخم ردقلاةروس «

4 

1 

 هللا لوسر هرهتنا ةالصلا نع ملسو هيلع ارسم تالف
 نا ىداولا اذه كيلع نالمال هللاوف ىنرهننا لهجوبا لاقف ماسو هيلع هللا ىلس
 ماسوهيلع هللاىلص هللالوسر ناك لاق سابع نبا نعو ادرم الاحرو ادرحالبخ تنس

 رزق ملسو هيلع هللا ىلس ىبنلا فرصناف اذه نع كهناملا لاقف لهجوبا ءاخغ نصي !
 عدس هيدان عديلف 9 ىلاعت هللا لزئاذ ىنمزثكأ دان اهبام ماعتل كنا لهجوبا لاقف

 لاقوىذمرتلا هحرخا هللا ةينابز هتذخال هندان امدول شار اع نبال © با ا

 لاو مهبرصتنيلف هموقو هتريشع ىا هدان عديلف ىنعمو عم بيغ نسح ثردخ
 ىنعي ةينابزلا عدس هلها هيف نكي ملام ايدان ىع- الو سانلا عم ىذلا سلجملا ىدانلا

 نوءفدي مهنال كلذب اوس منهج ةينابز ديري سابع نبا لاق دادشلا ظالفلا ةكتالملا |
 ىلع صالا سيل ىا داك ف عفدلا وهو نيزلا نم 000 ةددشب اهلا رانلا لها ا

 هلل لصىا # دجساو © ةالصلا كرت ىف ىا # هعطتال © لهجوبا هيلع وهام
 هللالوسر نا هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىنا نع ( م ) هللا نم ىا © بزتتاو ف

 ءعدلا نم اويثك افمجحانن وهو بر ىف ديلا ركام برقا لك 0س
 نا مقسملاو ئىراقلل نسف ىفاشلا دنع ةوالتلا دوس مثا نع نم جريسلا هذهو

 اند لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ٌةريره:ىبا نع ىورام هيلع لدن اهتءارق دنع دج

 هجرخا تقشنا ءاعملا اذاو كير مساب أرقا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 ملعا ىلاعتو هناحس هللاو ماسم

 « لوالا لوقلاو ةيكماهنا ىلؤو ةندم ىهو ردفلا ةروس ريسفن ©

 بذاك ةصان كلوق ىف ( قاعلاةروس ١ سلامةلازياو نسحلا هه ه1 ]و نراك هل ةقَق ةنتحايساسلال : ١

 عدنس هيدان عديلف) ”ىطاخ

 ياا ىدانلا ( ةينايزلا

 موقلا هيف عمتي ىذلا
 ىور ىداذلال ها دارملاو
 هيلع ىبثلاب ىملهجابا نا
 لاقف ىلصي وهو مالسلا

 لوسر هلظلغاف كيما ملا

 لاقف مالسلا هيلع هللا
 لها فك "اأو ىددعا

 ةينابزلاو ل زفايدان ىداولا
 ةيئيز دحاولا طرشلا ةغل

 عفدلا وهو نزلا نم

 باذعلا ةكتالم دارملاو
 اعدول مالسلا هيلع ةثعو

 انايعةينابزلا هتذخال هيدا
 لهج ىنال عدر ( الك )

 ىلع تيناىا ( هعطتال )

 هال نم هنللع تان
 نيبذكملا عطت الف هلوةك

 كدوج ىلعمدو (روعساو)

 (يبرتقاو ) ةالصلا ديرب

 دوجمسلاب كير ىلا برقتو

 ديعلا نوكيام برقا ناف

 اذك د اذا هير ىلا
 ماعاهللاو ثيدحلاىف

 ليقو ةيكمردقلاةروس 99

 © تاآ سخ ىهو ةيندم

 هموق ( هيدان عدلف )

 عدشس ) ه سلجم لهاو

 رانلاهينابذ ىنعي « ةينابزلا
 داي اقح ( الك)

 ةروسلان مو # دوجملب هلا ( برتقاو ) كيرل ( دجساو ) .كبرلىبصت الزا كيمأي اهف لهج ابا ىنعي ( هعطنال )

 © نوريشع ىدجحاو ةئام اهفورحو نوثالث اهتاككو سمح اهتايآ ةيكماهلئ هو ردقلا اهيف ركذي ىتلا ٠



 ةلجلزتاهناىور هيفدلزتاىذلا تقولا -2104 رح رادقم عفرو هيلع ؟نونالثلاءزجلا) هيبنتلا نع ءانغتسالل ههاظلا

 م رلا نمحرلا هللا 0 0 :
 ْ 3 18 نمر مس ع (| متايندلا ,اعسلاىلا ظوفحلا

 أ ةهانشلاب هل ةداهشر كذ ريغ ند هراضاب هي نا رقلل ريمضلا © ردقلاةلل ىف هانلزناانا © | لوسر ىلع ليربح هلزنب ناك

 ١ هلوش هقلزناىذلا تقولامظعو ىلاعت هيلاهلازنا دئسانإب همظعام حيرصتلا نع ةينغملا | ىفملسو هيلع هللا ىلص هللا
 0 1 ا ا يي يي 0-ان دكا 1و كالا حدا حا وواكالا

 م ىههو ةئيدملاب لزنام لوا اهنا ليق نيرثك آلا لوق وهو حصا 0 5 3 1 : ءا | ىعمو ةنسزبرشعوثالث

 « افرح رشع انثاو ةئامو ةلك نوثالثو تاباسمح » 11 ردنلاو انياسو
 2 . | كلذب تيس وا ريدقتا
 ظ مد ميحرلا نمر هللا 3 0-١ : ا ىلالا را ايد

 | # ردقلاةلِل ىف ف روكذم ريغ نع ةيانكنا رقلا ىنعي * هانلزتاانا ف لجو نع هلوق * | نيرشملاو عباسلاةلل هو
 | ,اىسلا ىلا ظوفحلا حوللا نم ةدحاو ةلج ميظعلا نا رقلا لزنا ىلاعت هللا نا كلذو | وبا ىور اذكناضمرنم

 | ىلص ىنلا ىلع مالسلا هيلع ليربج هب لزن مخ ةزعلا تيب ىف هعضوف ردقلا ةليل ايندلا || مصاعنع هللا همحر ةفينح
 مئافولا بسحب لزني ناكف ةنس نيرشعو ثالث ةدم ىف ةقرفتم اموت ماسو هيلع هللا || ناكبمكنب نا نارز نع
 هكرتشلاك اهنالو كلذب ةكئالملا فرمثل ايندلا ءاعسلا ىلا هلزنا امنا لبقو هللا ةحاحلاو || اهنا ردقلا ةليل ىلع فاح

 ]| ريدقت اهف نال ردقلا ةللآ تيعمو ةنيزو فقس انلو وكس مهأ ىهف ةكئالملا نيبو ان (] نيرشعلاو عباسسلا ةليل

 || ةلبللا هذه لثم ىلا ةث-سلا كلت ىف نوكيامو لاج الاو قازرالاو ماكحالاو رومالا || دوهجلاهيلعو ناضمر نم
 ]| هتككالل كلذ رهظب هللانا اذه ىنعمو هدابعو هدالبىف كلذ هللا رده ةلبقملا ةنسلانم اهنافحا ىلا ىعادلا لعلو

 || هايا مهفرعاو ةنسلا كلت ىف هردقام مهلبتكي نإب مهتفيظو نم وهام لمفب مهيمأيو | ىلابللا اهديري نمىحي نا
 أ قلخم نا لبق ريداقملا ردق ىلاعت هللا نال ةملدلا كلن ىف هثدح هنا هنم دارملا سيلو || اهتقفاومل ايلط ةريثكلا
 | لق رداقملا هللا ردق دق سبيلا لضفلا نب نيسعلل لبق لزالا ىف ضرالاو تاوعسلا |] ةالصلا ءافخاك اذهو
 | ىلا ريداقملا قوس لاق ردقلاةلِل ىنعماف هل لبق معن لاق ضرالاو تاوعسلا قانا ]| مظعالا هاو ىطسولا

 ىلايللا ىلع اهفرمشو اهردق مظعل ردقلاةلِل تيوس ليقو ردقملا ءاضقلا ذيفنتو تيقاوملا ةمجلاىف ةباحالا ةعاسو
 ا اصلا لمعلا نال كلذب تيعم لبقو هاجو ةلزئمىا ريمالا دنع ردق نالفل مهلوق نم هضغو تاءاطلاىفهاضرو

 | اهيف ةكئالملابقيضتضرالانالكلذب تيمسىلقو الوبقم هنوكل للادنع ردقاذ اهيفن وكي || نءثيدحلا فو ىصاعملا ف

 ابيف هدوامو ردقلا ةليل لضف ىف لصف 00
 7 0: ىعفءافوفعلا بحنوفع
 | ردقلاةليل ماقنمملس و هيلعهللا 6-5 وسرلاة لاق هنعىلاعت هللا ىضرةربسهىبانع (ق) 1 0 لامس

 ىلع تناكاهنامهضعبلاقف اهتقويىف ءالعلا فاتخاو هينذنم مدقتامهلرفغ اباستحاو انامبا ا
 أ نالجرلا جالت هيلع هللا لص هلوقل تعفرمثملس و هيلع هللا لصدللا 1 ا اك
 0 يد لع ف لس وتل سفر, مانو هيلع هه ليسف لوسز دهغ (ءانلزنا انا ) ىلاعتهلوقىف

 ١ | 1 ل | و حوا اح“ ال قل 0 3 . ١

 مل ريخ نوكينا ىسعو تعفرف نالفونالف ىحالتف ر ةليلب كربخال تح رخىنا 1

 6اذهو) لاهو ءاضقلاو مكحلاةلاىف (ردقلا ةلاىف) ايندلا ءاعس ةككالم ةيتكىلع ةدجاو لمح نآر قلاب
 اموجن اموجت ملسو هيلع لاى سىنلاىلع كلذ دعب لزن مث ةمحرلاو ةرتغلاب ةكرابم ةليليف



 ( ردقلا ةروس ) 0 7 ه:هز» 3
 ملسو هيلع هللا ىلص ةناف مهيلع دري ثيدحلا رخآ نال لوقلا اذهب لاق نم طلغ اذهو ٠

 ناكولف ةسماخلاو ةعباسلاو ةعسساتلا ف رخاوالا رسشعلا فءاهوستلاف هرخآ لاف
 ةيقاب اهنا ىلع مهدعب نفف ءالعلاو ةباوصلا ةءاطو اهساقلاب ىمأي مل اهدوجو عفر دارملا ٠
 اومعز ةريرههىنالتللق لاق ةيواعمىلوم سينخنب هللا دبعنع ىور # ةمايقلاموي ىلا '

 معن لاق هليقتسا ناضمر رهشلكىف ىه تلق كلذلاقنم بذكلاق تعفر ردقلا ةليلنا '

 ةليل ىف ةئس ىف نوكت ةلقتنم ىه ليقف اهلحم ىف اوفلتخا اهدوجوو اًئاَقب لاق نمو ٠
 ةدراولا ثيداحالا نيب عمجي اذهبو اولاق ادبا اذكه ىرخا ةليلف ىرخا ةنس ىفو أ

 رشعلا ف لقش اهنا روثوباو“قحساو دمحاو ىر وثلاو كلام لاقو ةفلتخلا اهتاقواىف

 لقش ال ةنيعم ةليلىف اهلا لبقو هلكناضمر ىف لقتتت لب ليقو ناضمر نمرخاوالا
 نبا لوقوهو اهلك ةنسلانم ةليلىف ع اذهىلعف اهقرافت الو نيئسلا عيمج ىف انلابع"

 اهبصي لوألا مه د نم لاق هنا دوعسم نا نع ىورو هيبحاصو ةفيثح ىناو دوءسم

 ريس ىف اهنا م ! هنا اما نمحرلا دبع ابا هللا محري لاقف رمع نب هللا دبع كلذ غلف '
 اوقلتحاو 0 اهنا ,لعلاروهجلاقو سانلالكتالنا دارا نكلو ناضمد '

 ةعبس ةليل ىه ليقو ناضمر رهشنم هلل لواىف ىليقعلا نيزروبا لاقف ةليللا كلئىف
 دوعسم ناو مقرا نب ديز نع اذهى ردب ةعقو اهتعبصتناكىتلا ةليالا هو رشع

 هللاو ناضمر نمرخاوالا رشعلاىف اهنا نورثكالا هيلعىذلا عخحتاو نلللاو اشيا |
 ملعا ىلاعتو هناحصسس

 كاذ ىف ةدراولا ثيداحالا ركذ ش

 رواج ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ناك تلاق اهنعىملاعت هللاىضر ةشئاعنع (ق)"'

 ناضمر نم رخاوالا رشعلاىف ردقلاةلِل اور لوقيو ناضمر نه رخاوالا رمشعلا

 ةلي تيدا لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا هنع هللاىضر ةريرهىنا نع (م)

 بهذو ناضمر نم رخاوالا رشعلا ف اهوسقلا اهتيسنف ىلها ضعب ىلظَشا مث ردقلا
 انفكتعا لاق ديعسابا نا ةريرهىنا نع (قنيرششعو ئدحا ةليل اهنا ىلا ىفاشلا

 انلقن نيرشع ةئيبص تناكالق طساوالا رسشعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 انا 0 5 عجريلف فكتعا ناكنم لاقف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا اناناف انعاتم

 تدع ةنكشفما لا عجر الف نيطو ءامىف دجسا ىتشارو ةلبيللا هذه تيرا ٠

 5 مويلا كلذرخآ نم ءاعسلات حاهدقلق لاب هثعب ىذلاوف انرطق
 اذا ىتح لاق هنا الا ءوحن ةياور ىفو نيطلاو ءاملا رثا هتيئراو هفنا ىلع.تيأر دقلو

 نم لاق هفاكتعا نم اهتبص نم جرخم ىتلا ةللللا ىو نيرمشعو ىدحا هلل تناك
 نورشعو نانثا ردقلا ةليا لضفىف دروو رخاوالا ريشعلا فكّسلفىبم فكتعا '

 نم اولاقف مهرغصا اناو ةلس ىبل ساجمف تنك لاق سينا نإ هللا دبعنع اثيدح ٠
 ىدحا ةميبص ىف كلذو. ردقلا هلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 انل لأسي

 )2 س اة اخو اق 3



 0 6 'ء 0 4 نوثالثلاءزجلا )

 و تاقف ةملسا و هيلع فارغ هللالوسر تاو تجر ناضمر 1 راو

 3 نورشعو ناتنثا تلقف ةيلإالا ملاقف ردقلا ةليا نع كن الاس ةللس ىج ن٠ طهر كلا

 أ بهذو دوادوبا هحرخا نبرشعو اناث ديرب ةلباقلاوا لاقفمجر مث ةملالا هه لاقف

 " اضيا ىفاشلا هلا لامو نيرشعو ثالث ةللردقلا ةلانا مهريغو ةياوعلا نم ةعامج

 - لالب ىنربخا لاق اش ردقلا ةل ]ىف تدعم له الحر 5 هلا ىحانصلا نع 2

 2 ظفللااذهورخاوالا رشعلا نم عسلالواىف اهنا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نْدٌّؤَم

 - ىلصا اناو اهيفنوك 1 ةيداب ىلزا هللالوسراي تلق لاق سينا نب هللا ددبعنع رصتخم
 ' لق نبرششعو ثالث ةلللزنا لاقف دجحملا اذهرلا اهلزنا ةليط ىنرف هللا دمحم اهنف
 ' ةجاحلالا جرم الفرصعلا ىلص اذا دجحملا لذدي ناكلاق عنصي كوبا ناكفيكهنبال

 . هتيدابب قطو اهيلعسافتدجملا ناب ىلع هتباد دجو عصلا ىبص اذاذعصلا ىلصي ىتح
 - ردقلا ةليل تيرا لاق سو هيلع هللاىلص هللالوسر نا هنع ملسلو دوادوبا هحرخا

 ىلصف نيرشعو ثالث ةلبل انرطش لاق نيطو ءامىف اهتخيص دجسا ىناراو اهتيسنا مث
 هفناو هتيبح ىلع نيطلاو ءاملا رثانناو فرصناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ان

 سابع نبانع (خإل نررشعو.عبرا ةليل املا نسحلاو سابعزاو لالب نع حيو
 ' هللاللص هلوق هليلد نيرشعو سم ةليلىف ىه ليقو نيرشعو عبراىف اهوسقلالاق
 ةللىه لبقو ناضمر نه رخاوالا رششعلا نم رتولاىف ردقلا ةلل اورحن ملسو هيلع
 - هيلاو سابع نباو بتكنب ىبا مهنم ةباحصلانء ةعاجنع كلذ عك نيرسشعو عبس
 ' للادبعزا هلليقو لوس بمكنب ىلا تععملاق شيبح نبزز نع (م) دمحا بهذ

 ! | رذألا لال ىذلا لاو ىلا لاق ردقلا ةليل -تاصا ةنسلاماقنم لو دوعسمنبا
 لوسر ايما ىتلا ةلللاىه ىه ةللىا ملعال ىلا هللاوفىتتسيالو فلحم ناضمر ىنل

 سهشلا علطت نا اهتراماو نيرشعو عبس يل ىهو اهمايقب ماسو هيلع هللاىلص هللا

 ردقلاةل ]ىف ملسو هيلع هّللاىبصىنلانع ةيواعمنع اهلعاعشال ءاضيب اهموي ةحباص نم

 اورحدلوق هليلدنيرشعو عست ةللىهلبقو دوادوبا هجرخا نيرشعو عبس ةليللاق
 ' لاقرمعنا نع رهشلا رخآ ةلياىه ليقو ناضمر نم رخاوالا رمثعلا ىف ردقلا ةليل ٠

 © ناكمر لكف ىه لاقف عسا اناو ردقلا ةلللنع ملسو هيلع .هللاىلص هللالوسر لئس

 هيلع افوقوم ىوربو لاق دوادوبا هجرخا

 ئ ظ ةكرتشم لايل ركذ
 هلل اهوبلطا ردقلا ةللىف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر انللاق لاق دوعس»نبأ نع

 : تكس مث نيرشعو ثالث ةلِلو نيرششعو ىدحا ةللو ناضمر نه نيريشعو عبس

 - ىنادنع ردقلاةلِل تركذ لاقىبا ىنثدحلاق نةرلادبعزب ةيتعزع دوادوبا ةجنخا

 رششعلا ىف الا ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر نم هتمعم ئشب اهسمتلمب انا املاقف 18

 ْ قوانيقس سمح ىفوا نيقس عبس ىفوا نيقس عسنت ىف ا هتمع ىلافرخاوالا

 (ثالث)



 ؛( ردقلا ةروس 7 سه ه4 1 ا

 اهف هلازتاو رش فلا نم  ريخ ردقلا ةليل ردقلا ةليل ام كيردا امو 9 |

 السك ناك نه .نيرشعلاف قصتي ةزكب ونا ناكو لاقررَشلا َنْحْلا وانيق اكد

 ةدايع نع © خ ) ىذمرتلا ه>رخا دهتجا رخاوالا رششعلا لخداذاف ةئسلا راش

 ىجالتف ردقلا ةييلب ريخخأ ماسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لاق تماصلان |

 ردقلا لولب مكربخال ت>رخ ىنا“ ماسو هيلع هللا ىلس ىنلا لاقف نيزسملا نء نالجر ||

 ةعساتلا ىف اهوهتاف مكل اريخ نوكي نا ىسعو تمفرف نالفو نالف ىحالتف

 مفر دري مل تعفرفهلوق * نالجر مصا ىا نالحر ىحالتفهلوق * ةسماخلاو ةعباسلاو ١ ا

 6( خ ) اهساقلب سمأي مل اهدوجو عفر دارملا ناكولو اهتقو نايب عفر دارا امئاو اهنيع
 نيضم عبس ىف رشعلا ىف ىه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع !١

 | ىس همام قس مقاس ف قوَح ةعسان ىف ةياور ىفو ردقلا لل ىنعي نيقبي عبسوا :

 هس
 ن رشعو عسن و نرزبتعو عبشو' نارسعو سمو نيرشعو ثالث ةللو نربعَو 1

 | هيلع هللا ىلص ىلا نا معا هللاو ىدنع اذه. ناك ىفاشلا لاق ناضمر ند لل اكل

 لل ىف اهوسقلأ لاقف اذك ىف اهقلن هل لاعب هنع لسلام وكن ىلع بيحب ناك ملسو
 ىوغبلا لاق نرسشعو ىدحا لل اهيف ىدنع تاياورلا ىوقاو ىيفاشلا لاق اذك
 ١ ناضمر رهش ىلايل ةدابعلا ىف اودهتل ةمالا ىلع ةلبللا هذه ىلاعت هللا مهبا ةلمجابو ١

 | ىف ىطسولا ةالصلا ىقؤاو ةممججا موب ىف ةباجالا ةعاسس ىقخا اك اهكاردا ىف اعمل

 ىف او.غريا تاعاطلا ىف ءاضرو ُهلاعسا ىف نآ رقلا ىف مظعالا هعماو سلا تاولصلا

 تاعاطلا ىف اودهتأ ةءاساا مانق ىنخاو اهعيمح نع اوهتنيل ىصاعملا ىف هططختو اهيرح

 ةراحال ةحس ةرن هلل اهناهعفر ندا نع ىورام اهئامالع نمو اهمايق نم ارذخ
 ناك تلاق ةشئاع نع ©«. ) اهل عامشال ءاضيب اهتعبص مثلا علطت ةدرايالو
 هلها ظّماو ليللا ايجا رخاوالا رششعلا لخد اذا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوو

 ىف دهتجم ماو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنع ماسلو رزمملا دشو دحو

 هيلع هللا. ىص ىلا نا اهنع 6 ىف ) هريغ ىف دهتجيالام ناضمر نم رخاوالا رشعلا |!

 فكتتعا مث لجو نع هللا ءافوت ىتح ناضمو نم رخاوالا رثعلا فكتسب ناك ملسو
 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ( ىق ) هدعب نم هجاوزا

 | هللا لوسراي تاق تاق ةشئاع نع * ناضمر نم رخاوالا رشعلا فكي ناك ماسو
 بغا وفعلا تحن مب رك وقع كنا مهللا ىلوق لاق اسيبف لوقاام ردقلا ةليل تي نا |

 | * هحام ناو نايسلا ةحرحافو مي نسح ثيدحلا لاقو ىذمرتلا هجرخا ىنع [|

 ١ غابمو اهردق كتيارد غابب *ىث ىأىا #4 ردقلا للام كاردا امو. لجو هلوق |!
 هجحوا ةثالث ن. اهلضف ركذ اهريخ ىلا قبوشتلاو اهل ملظعتلا ليبس ىلع اذهو اهلضف ؤ 5
 | هللاىل» هللا لوسرل ركذ سابعنبا لاق * رهش فاانمم ريخردقلا ةلز# ىلامآ لاقف ||

1 

 ل رك ا د سايز 7007 219701997

 1 ىدحا لل اهنا ردقلا ةلبل ف ملسو هيلع هللا ىلد ىلا نع ىور ىسعوا لاق 0

 ( ردقلاةللام كارداامو )

 ةياغ كتبارد غلبت مل ىا
 هلوّش كلذ هلنيب مث اهلضف

 فلا ن. ريخ ردقلاةل )

 ردقلاةلِل اهف سيل ( رهش

 ىلا اهلضف عافترا بيسو

 ايف دجوبام ةياغلا هده

 حورلاو ةكتالملا لزنت نم

 ركذو ميكح ما لكل صفو

 نا ةدملا هذه صيصخم ىف

 ركذ مالسلاهيلعىبص تلا |
 ,لسارسا ىت نه الجر

 هللا ليجس ىف حالسلا سبل

 ” و ش١[ حك رهعىلا
 مهلا ترصاشو كلذ نم

 ىعك هليل اوطعاف مهلامعا
 ىرزاغلا كلذ ةدم نم ريخ

 اهااوظعت رم اي(كارداامو)

 اهلضف نيب مث ردقلا ةلي
 ريخ ردقلا ةلِل ) لاقف

 لوَش ( رهش فلا نه

 1 ل[ ني رخاهف لمعلا

 اة نسل بث فلا



 0 ه7 ه4 قط ؛ نوئالثلاءزحلا )

 // | ناك مث ةرفسلا ىلع ايندلا ءامسلاىلا حوالانم ةل هلزئاوا اهيف هلازئاب ادتبا نإ
 1| نيريثعو ثالث ىفام وجت ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ىلع هلزني ليربج
 ' | اهلعلو ناسمر رهث نم ريخالا رشعلا راثواىف ىهو اهلضفيف ءانلزنا ىتملا ليقو ةلس

 كلذب اهتيمستو ةريثك ىلايل اهديرب نم ىحنا اهئافخا ىلا ىعادلاو اهنم ةعباسلا

 فلالا ركذو كح مالكقرفباهيفىلاعتو هناحسدل وةك اهيف رومألا ريدقتلوا اهفرمشل
 هللا لييسف حالسلا سبل ايلّمارسا ركذ مالسلاوةالصلاهيلع هناىور املوا ريثكتلل اما

 ١ || ةدم نم ريخ ىه ةليل اوطعاف مهلامعا مهلا ترصاقتو نونمؤملا بجمتف رهش فلا

 7 || فلا ىلع تاضف هلام نايب 6 مهبر نذإب اهيف حورلاو ةككالملازنت © ىزاغلا كلذ
 7 | 6# ما لكنم #9 نينمؤملا ىلا مهبرقتوا ايندلا ءامسلاوا ضرالاىلا مهلزنتو رهش

 لإ( ةكفاللا 0

 ١ ضرالاىلاوا ايندلا ,اىسلا

 ْ ظ ناسنا لكل جانم ىا 'ئرما لكنم *ىرقو ةنسلا كلتىف ردق سما لك لجانه أ وا ليربج ( حورلاو )
 مهارلال ةكّتالملا نم قاخ
 ةلبالا كلت الا ةكئالملا
 مهبر نذاب اهبف ) ةمحرلاوا

 نمهلزن" ىا ا لكنم

 رهش فاا هللا لييشس ىف هشاع ىلع حاسلا لمح لمارسأ ىن نه لحر ملسو هيلع

 ىتماتلعج براي لاقف هتمال كلذ ىنكو كلذل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يجن
 ردقلا ةلل لاقف ردقلا ةلي ىلاعتو كرام هللا هاطعاف الامعا اهلقاو ارامعا مثالا رصقا

 ىلا كتمالو كلهللا ليبس ىف حالسسلا ىلا رسالا اهيف لمح ىتلا رهش فلا نم ريخ

 | ماسو هيلع هللا ىلص ىننلا نا ماعلا لها نم هيقثب نم ععس هنا كلام نعو ةمايقلا موي 00 الك 0
 اوغاسال نا هتما رامعا رصاقت 1 كل نه هللا ءاشاموا هلبق سانلا رامعا ىرا ويباع لباكىلاةسلل"

 فلا نم اريخ ردقلاةلي هللا هاطعاف رمعلا لوط ىف مهريغ غايب ىذلا لثم لمعلا نم ةكتالملالزنت ) ردقلا لل
 ردقلا هلل ىف اصلا لمعلا هانم نورسفللا لاق ًأطوملا ف كلام هجرخا رهش || مهعم ليدبج ( حورلاو
 ىلاعت هللا ديربامل كلذك ناك امناو ردقلا ةلبل ابف نسل نهش فلا ىف لمعلا نم نيخ || ردقلاةليل لوافف ( هيف )
 هلوق اهلضف نم ىناثلا هولا * ةكربلاو ريخلا عاوناو قازرالاو عفانملا نم اهيف [] مد ساب ( مهر نذاب )

 اهيف لمجتا اولاق امل مهنا اذه ببسو ضرالا ىلا ىنمي © ةكتالملا لزنت 9 لجوزع سما لك نم )

 نه هيلع مهامو نينمؤملا لاح نينو هولاقام الحم مالا نا رهظو اهبف دسب نم
 هولاقامم اورذتسيو مهلع | ولسيل مهلا اولزن داهتجالاو دحلاو ةداعلاو ةعاطلا

 لبربح ىنعي © حورلاو #9 مهضءب نم عقب دق ريصقت نم نوري ا مهل اورفغتسسيو
 هللا ىلص هللا لوسر نع سنا ثيدح ىفو نيرسفملا رثك | هلاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 نولصي ةكئئالملا نم ةبكك ىف ليربج لزن ردقلا هليل تناكاذا لاق ملسو هيلع
 نا ليقو ىزوجملا نبا ركذ لج وزع هللا ركذي دعاقوا مئاق دبع لك ىلع نولحو
 بورغ ندل ن» نواز, ةمالا كلتىف الا ةكئالملا مهارتال ةكتالملا نم ةفئاط حورلا

 ةلبللا كالت ةككئالملا عم لزني مهظع كلم ح ورلا نا ليقو رِفلا عولط ىلا سمثلا
 ىا # سما لكن م © مهبر ماي ىا # مهبر نذاب  ردقلا ةليل ىف ىا © اهف ©
 ثااثلا هح ولا * ما لك نه هاضقو هن صاام لكب لقو ةكربلاو ريا نم سما لكب

 «نم)



 اي ا لا
 ا

 اهريغىفىضشو ةمالسلا الا اهف هللاردّشال ىا ةمالسالا ىهام ىا « ىه مالس |١
 علطم ىتح 8# نينمؤااىلع اهف نوملسيام ةرثكل مالسالا ىهاموا ءاليلاو ةمالسللا ||

 مسا وا عج راك هنا ىلع رم كلاب ىناسكلا ا رقو هعولطىا هعلطم تقو ىا # رقلا ١

 ردقلا ةروس ا مالسلاو ةالصلاهيلع ى لانع * قرشالاك سايق ريغ ىلع نامز |!

 ردقلا ةلل ىحاو ناضمر ماض نك ردألا ل ىلععا |

 » نام 0

 طمع 4 نيكقن. 9 مانسالاةدبعو © نيكرشملاو 9 نييبتلل نمو هَللاتافصيف داحلالاب
 8 ىتحر# لوسرلا مهءاج اذا قلا عابتإب دعولاوا مهيد نم هيلع اوناك

 ىبعشلا لاق هتعاط لهاو هللا ءايلوإ ىلع مالس ىا # مالس © ىللاعت هلوق اهلضف نم

 نا ىلا _نيعشلا يك نيحا نم دجال لها لع ردقلا خر قدككاللا لو

 نعهبر نه هيلع نول ةنمؤموا انمؤم اوقلالك اهيفنولزني ةكئالملا ليقو رجلا علطي |
 ىنعي © ىه 9 مالس ىللاعت لاقف ًادتبا مث سما لكنم هلوق دنع مالكلا من ليقو لجو ||

 ليقوةمالسلاالا ىضشبالوةلبللا كلت ىف للاردن ال ليقو رشاهبف سييا ريخ و ةمالس ردقلاةلل |
 علطم ىتحإإل ىذا اهفثدحموا أ 1 اهيف لمينا ناطيشلا عيطتسيال ةملاس ردقلاةليل نا
 هدارمب معا ىلاعتو هناحسدتلاو رجلا ءاطمىلامودتت ةمالمسلاوامالسلاكلذناىا 46 روفلا

 0 هلاق ةيندم ىهوةنيبلا ةروس ىمسنو نكي ملة ةروس ريسفل 200 ا

 < عبدأو تايا نامث هو ةيكم اهنا سابع نبا نع ةياور ىفو ف َ

 3 انا لولو و ةئامالثو ةلك نوفي

 .مدكج ميحرلا نمح را هللا مس لج هس

 ىراصتلاودوهلا ىندي ©« باتكلا لها نء اورفكن يذلا نكيل #9 لجوزع هلوق * ||
 اوناك رافكلا نا كلذو ناثوالا ةدبع مهو نيكرشلا نمو ىا 4 نيكرشلاو لا ٠

 مهلونقف دوهبلا اما مهنيد ىف هوثدحاام مهرفك بيسو باتك لها اهدحا نيسنج

 ةثالث ثلاثو هللا نبا عيسملا مهاوقف ىراصتلا اماو هقلخم هللا مهيشتو هللا نبا رب نع

 هللا رك ذف باتك ىلا نويستن.ال نيذلا ناثوالا لها نوكرسشملا ىناثلاو كلذ ريغو
 © نيكفنم 9 نيكرشملاو باتكلا لها نء اورفك نبذلا نكيمل هلوق ىف نيسنجلا ||

 مهتنا ىتحىا © مهننان ىتح 9 نيلئاز هانعم ليقو مهكرشو مهرفك نع نيهتنم ىاأ[| '

 2 2 - لد ريسحعسب

 آلاء نيوقم (نيكفنم) برعلا كرسشم (نيكرشلاو)

 | اورفك مهنذ ىراصتلاو 0 ىا 7 باتكلا :لها نم اورفك نَّدلانكي م99

 اموا ةمالسو ءالب اهريغ ىف ىضشو راو ةمالسلاالا اهف هللا ردشالىا ًادتبمو ريخ ةمالسالا ام (ىمالس
 اولسالاةنمومالو انمؤم (ةئبلا ةروس) نوقالال لبق نينمؤملا < 559 طع ىلع نول نولسلام ةركل السالم 1

 ىتح ) ةيالا كلت ىف هلع
 0 ىاب( روذفلا علطم

 1 ا عولط

 ل 0-0 ىلعو ةزمح

 نذلا مالسلا نه مرح

 معا هللاو ؟ورفك

 اهيففلتخم ةنيلا ةروسإ
 # تايآ نامث مو
 ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 ( اورفك نيذلا نكمل )

 ماسو هيلع هللا ىلد دمحم

 ىا ( باتكلا لها ن.)
 لهاو ىراّصتلاو دوهلا

 ةسابلا صحا 'لجارلا

 نرد نم مزلمالالعاو
 مانصالاةديع(نيك رمثملاو)

 نع نيلصفنم ( ناكفنم 2

 ةلد نال فذحو رفكلا
 مهيتأت ىتح)هيلعل دن ذلا

 ىلع نول! لوش (مالس

 ملسو هلع هللا ىلص دمحم

 لك نم لابو ةلللا كالت |!

 لك نم لوّش مالس سما

 (ىه) ةملالا كلتةماللسةفا
 اكمكوو اهلضف لوش

 ىنعي ( رجفلا علطم 0 (

 جيصلا ىلإ
 1 ىتلاةروسلا نمو
 ةبكم اهلكىهو ةئيبلا اهف

 سمح اهتالكو عست اهتايآ
 ةئام اهفورحو نوثالثو

 نوع راو ةعسلو ١

 ىراصتلا ود وهلا ىن :ءل (بات .كلالهان م اورفكن ءذلا نكي , 1 3 0 ع هدانسابو( ميحرلا نمحرلا هللا مسر)

 مهنأ :ىتح ) مالسالاو نا ,| رقلاو ماسوهيلع هللا ىلصدمحت دوج



 (نونالثلا ءرلا)

 "نم هماغلاب نأ اا هقواَخا لوسراازعموا قع نيبمهناف نأ رقلاوا لوسرلا## ةنببلا

 | ةحضاولا ةوْا ( ةنبلا
 هيلع هللا ىلص دمع دارملاو

 اوكرتي مل لوشب ماسو
 دم ثعرن ىتح مهر ذك
 ثعباطق ماو هيلعهللا ىلص

 لع تدنو ضل ماا

 لوسر) ضعب 'رفكلا
 هلع دمح ىا ( هللا نم

 نس لدب وهو مالا

 مهيلع ًأرَغ (اولتي) ةنبلا

 سدطارق (اقك)

 مهباتكىفام نان ( ةنيبلا

 ىراصتلاودوهلاب اك ىف

 ىنعي ( هللا نم لوسر )

 اهاو مالسلا هيلع ادت

 نكي مل لوي رخآ هجو
 لها نم اورفك نذلا

 دم حم لق باتكلا
 نبهللادبع لثممالسلا هيلع

 نيكرشملاو هباعاو مالس

 هللا ىلصدمج ءىج لق هللا
 ركب ىبا لثم ملسو هيلع
 نعنيمنمنيكفنم هباحصاو
 كح كرشلاو رفكلا

 مهءاج ىنعي ةنيبلا مهمات
 هللا نم لوسر 2

 مالسلا هيلع ادمم ىن

 اعأرش (انح | 1 (

 يك
 اك

 لأ ىإ © ةتيبلا 8 ىخاملا هانمو عراشم هظفل |

 || ىه ىلا ةنيلا مهيتأت ىتح مهرفك نع نيكفنم اورفك نذلا نكيبل ةيآلا ريدقت |

 باتكلا اونوانيذلا قرفتامو كلذ دعب لاقمث لوسرلا نايتادنع مهر فكن ع ل ْ
 | لوسرلا *ىجم دنع دادزا دق مهرفك نا ىغتش اذهو ةنيبلا مهتءاجام ذاع الا ْش

 ىف لاكغالا ىهتنم اذهو ىهاظلا ىف ةضقانم ةيناثلاو ىلوالا ةبرالا نيب لصحم ذئب |
 فاشكلا بح اص هصخل ىذلاهح ولا اهتسحاو اهاوا هوحو نم هةنع باوجلاو لاق ىنظ

 ثعبم لبق نولوب اوناك ناثوالا ةدبعو باتكلا لها نيّمرفلا نم رافكلا نا وهو |

 مهنا ىا ب 000 !!اولالا قرقلا قرغاعو لاق من هتولوشت اوناكام مهن ىلاغت هللا يخل |

 أ نع مهقرفام مث لوسرلا مهءاحاذا قحلا ىلع قافتالاو ةملكلا عاما نودعي اوناك |
 قسافلا لوّمبام مالكلا ىف هريظنو لوسرلا ءرجيالا رفكلا ىلع مهرقأالو قحلا |

 ان ا ولاا تاو سوت قب قسفلا نع اكفتم نكت مل هظعاو لوقف اقسف |

 مرقك نع كفم اورفكنيذلا نكي ل ىلاعتهلوةناوهو دحاو فرح لا عجري باوجلا ظ

 نءرابخاباتكلا اونوا نيذلاقرفتامو هلوقو مهنءةياكح روكذم ةنيبلا مهينأت ىتح |

 لوالا وهراتلاو لاقر>ا اهوحوركذو ىف ةغللا ن مسيل اذه ىتحةظفلريسفتنا |

 اول # هللانم لوسر ةنيبلا كلتىا  هللانم لوسر فىلاعتلاقف ةنيبلا رسسفملت |
 | كلا بوست ام نر انتك ىا « اف  ملسو هيلع هللا لس لوسرلا أرب ىا' |

 ظ تي 0 532051105

 افحص اولي ف ادتموا 0” قلد ءلدب ك«هللانء لوسر## هبىدحت

 لع دل لل ادلع ىنب ةحضاولا ةج
 مهاعدو ةيلهاجلا نن هيلع اوناك امو مهكر شو مهتالض مهانيف ة نأ رقلاب مهانا ماسو

 مهر فك نع نيلصفنم اونوكيملو ةلالضلاو ةلاهجلا نم هللا مهذناؤ اونم اف نامالا ىلا

 || ةيالا هذهو هطيسب ىف ىدحاولا لاق نيقيرفلا نم نمآ نف ةيالاو مهيلا هثب لبق
 ا مامالا لاق ءالعلا نم راكلا اهف طخ دقو اريسفتو افظن نأ رقلا ىفام بعصا نم
 نا لاكشالا هجو لوقا اناو اهيف ٍلاكشالا ةيفك صخب مل هنا هريسفت ىف نددلا "رح

 || رفكلا وه دارملاذا مولعم هنكل اذامع نوكفنم مهنا رك ذي ىل ىلاعت هنا مث لوسرلا
 مهيتأت قد مهرفك نع نيكفنم اورفك نذلا نكي ردقتلا ر راصف هلع اوناك ىذلا

 اوراص مهنا ىضتقت ةب الا هذهف ةياغلا ءاهتنال ىتح ةلك نا من كل ودا ع لانةلا

 ىنلا ثعبي ىتح هكرتنالو انثيد نم هيلع نحنامع كفننال ماو هيلع هللا ىلص دم
 ماسو هيلع هللا ىل< دمم وهو لبخجتالاو ةاروتلا ف بوتكم وه ىذلا دوعوملا

 دادزيفىنغلا هللا ىقز رب ىت> ةمببقلا لاعفالا نم هبف انا امم كفنمب تسل هظعب .نم ريقفلا

 | اذه لصاحو نيدلارخت مامالا لاق امازلاو اًخعِبون لوّش ناكام هركذيف راسلا دعبالا

 || نبذل نكي مل ةياالا ريدقتنا اهيناثو اوعدا امىالخم ناكمقو ىذلا نا ىنمملاو عقاولا
 الا لاكشالا لوزب ربدقتلا اذه ىلعو ةنبلا مهتءاح ناو مهرفك نع نيكفنم اورفك

 6«نم)



 نولاىفام لكم الث ال هسكتل انا ناك ناو َلوُسْرلاَو ةريخ وا هئفص » ري

 قيال لطانلا نا ةزهطم فصلا نوكو لمئاربج دارملا ليقؤ انول ىلاثأك

 ةمقتسم تابوتكم © ةمنق لتكالإف 8 نورها الا اهسسمال انهناو ايل
 ددرتوامهضعب نمآ ناب هيلع اوناك امع «#باتكلا اونوا نيذلاقرفتامو## قلاب ةقطان |

 نوكيف ««ةنيبلا مهتءاحام دعب نءالا 9 رفكلا ىلع رارصالاب مهدعو نعوا هنيدف |[
 اورفك اوفرعام مهءاج اظف اورفكن يذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو ىلاعت هلوقك ||
 مهلاح ةعانسش ىلع ةلالدلل نيكرشملانيبو مهيب عملادعب باتكلا لها دارفاو هب |]

 مهبتكيف ىا * اورما امو ف ىلوا كلذب مهريغ ناك مهملع عم اوقرفتامل مهتاو |

 هب نوكرشي ال ©« نبدلاهل نيصلخم هللا اوديعيل الا ف اهيف امب ||

 ةرهطم اهنا ىناملاو روزلاو بذكلاو لطابلانم ىا © ةرهطم 9 بانك نعالا
 اسمي نا ىتدشنال ىا ةرهطم ,قتبقو ةمظعما ةرهطم د لق 00

 ةيوتكملا تايالا ىا * بنك ف فصلا ىف ىا # ايف ف نوزهطلا الا |
 ىنعمب ةيقليقو جوع تاذريغ ةيقتسم ةلداعىا ب يق لف ماكحالا ىنمب بتكلالبقو |
 ندؤي لنه ركذ مث ههجو ىلع هارجا اذا صمالاب ماق مهلوقنم ةجنساب ةلقتسم ةمئاق ||
 دم ماىف ىنعي © باتكلا اونوا نيذلا قرفتامو 8 ىلات لاقف باتكلا لها نم ||
 هنا مهتكفف ةئيبلا مهتءاج ىنعي 46 ةنيبلا مهتءاجام دعب نءالا #9 ماسو هيلع للالص |

 هللا ىلص دمحم قيدصتىف نيعمتجم ٍباتكلا لها لزب مل نورسفملا لاق لسرم ين

 هب نم اف هيف اوقلتخاو هما ىف اوقرفت ثعب الث ىلا#هت هللا هثعب ىتح ملسو هيلع |
 ىنعي © اوصماامو ىلاعتلاقف مهتكىف هب اوما امركذمث نورا هب رفكو مهضعب ||
 سابعا لاق هللا اوديعي نا الا اوما امو ىاا © هللا اودبعنل الا 9 رافكلا ءالؤه ا[!
 46 ندلاهلنيصلخم © هنيدحوم هلل ةدابعلا صالخاب الا ليجتالاو ةاروتلاف اوضااه ||

 بج امىلع هيبئوهو ءايرلا بئاوش نع اهدير#و ةصلاخلا ةينلانع ةرابع صالخالا |
 هنسط نسحلاب ىنأي ىذلاوه صاخلاو هاهتناىلا لعفلا ءادتبانمصالخالاليصخن نه
 ةبآلا تلد دقف ةريتعم ةينلا تناك ةربتعم تناكامل ةصلاخلا ةينلاو هنوجول بجآولاو |

 تارومأللا عيججىف ةينلا رابتعا نم دب الف ايومنوكي ناو دبالف هب روما لك نأ لل
 بجي هب رومأم لكنا ىلع ةي الا .هذه تلدو هن زومأم ءوضولا ىفاشلا بانا لاق ||

 لمفلاب ىنأي نا وهو باقلا هل صالخالا ليقو ءوضولاىف ةينلا بجتف ايونمنوكي نا |

 لمجم لب كلذنم دبالناكن او ابولطمرانلا نم ةاجشلاالو ادوصقم ةنلا بلط لمجال |

 نيصاخم ىنممىف ليقو ةيبوبرلاب لجو نع هبرل افارتعاو ةيدوبعلا ضحل هتدايع دمعلا ||

 هبلق رهظنع رق ماسسو هيلع هللا ىلص ناك هنال نآ رقلا وهو هيف بوتكملا نه | ْ

 قالا ةقاما:ةيفتسم ( ةيق) (ةئيبلاةروس) تابوتكم (يتك) نصلا ههه 29- ىف (اهف) لطابلا ند (ةرهطم)
 نيذلا قرشامو) لدعلاو

 دعب نءالا باتكلا اوتوا

 نم مف ( ةنيلا مهتءاجام

 | 12 لاه هاوس لكلا
 درفا امئاو نمآ نم منو

 عمجام دعب باتكلا لها

 نيكر شما نيبو منيب الوا

 4 ماسع ىلع اوناك مهنال

 اذاف مهبتكىف هدو-حول

 ناك هنع قرفتلاب اوذصو

 9 لخدا هل ناكل وم
 (اويماامو) فصولا اذه
 الجالاو ءاروتلاف ند
 هلنيصلخم هللا اودعبلالا)

 قافن وك رشريغنم(نبدلا

 هلرقلا نم (( ةرهطم )

 ا اسك (ابن)

 ( ةمبقبتك )ءالسلاهيلع

 ةادامةيقتسم ب رطو نيو
 نيذلاقرفنامو) اهبفجوعال

 فاتخاام(باتكلا اوتوا
 باتكلا اوطعا نيذلا

 . نب بمك ىني ةاروستلا
 دمح ىف هءاكاو فرشالا

 ماس و هيلع هللا ىل_ص

 مالسالاو نارقلاو

 3 ءاحام دعب نم الا )

 ميتكف ام ناي ( ةنيبلا
 مالتنلاهيلع دم ةفص نم
 ةلجىف (اوسماامو) هتعنو

 (هللا اودعيلالا ) بتكلا

 نيصلخم ) هللا اودحويل

 ديحوتلاب ) نيدلادل



 عيمجم نينمؤم ( ءافنح )

 | ناندالا نع نيلام لسرلا

 ةواصلا اوميشو ) ةلطابلا
 نيد كلذوةوكزلااوتيو

 هيلا ةلملا نيد ىا ( ةميقلا
 لهانءاورفكنذلانا)

 رانىف نيكرشملاو باتكلا
 كنئلوا اهف نيدلاخ مهج

 ةيربلا رش مه

 |وعتلو) نياسم ( ءافنح)

 سم اتاولصلا اومج(ةواصلا

 اوتؤيو ) ديحوتالا دعب
 361 -( ركل

 مث كلذ دعب مهلاوما

 لاقف اضيا ديحوتلاركذ

 ديحوتلا ىنعي ( كلذو )

 ا قحلا نيد ) ةميقلان بد 0

 ءاهلاوهيف جوعال ميقتسملا

 لاشو ةروسلا ةيفاق انهه

 نيد ديحوتلا ىنعي كلذ

 لاَشوةكّتالملا نيد ةمسقلا

 ةله لاّسو ةفينخلا نيد

 اورفكنذلانا) مهاربا

 | دمتحت (باتكلا لهانم
 نا رقلاو مالسلا هيلع

 ىنعي هللاب ( نيكرمشملاو )
 رانىف) ةكم لها ىكرششم

 نييقم ( اهفنيدلاخ منهج

 3 الو نونوعال رانلاقف

 (كقيوأ) اهنن. نؤحرخح
 مه ) ةفصلا هذه لها

 أ ةقيلخلا رش ( ةيربلارش

 7 589 له 2 نونالثلا ءزجلا)

 0-0 ركزلا وتؤيو ةولصلاا وقيل ةن ةفثآ زلا دباقعلا نع نيلثام 4 افنحإل |
 باتكلا لهانم اورفكنيذلانا 8 ةمّقلا ةلاانيد © ةميقلانيدكلذو © اوصعو |

 | بجوي ام مهتسبالل لالا ىفوا ةمايقلاءوي ىا © ايف نيدلاخ منهج رائف نيكرشملاو

 | فلتخ هلعلف هعون ىف امهكارتشا بجوبال باذعلا سنجىف نيقرفلا كارتشاو كلذ |

 ظ _ ناوكذ نباو عفان ارقو ةقيلخلا ىا # ةيربلارش مه كئوا 8 اهرفك توافتل |

 ظ ىبانع 6م) ةدابعلاب ىلاعتهللا اضر ميولَم نيدصاقليقو ةيدوبعلاب هلنيرقمنيدلا هل

 ٠ ظ رظنسال ىلاعت هللا نا ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنءىلاعت هللاىخر ةربره

 | نايدالانعنيلئامىا 6 ءافنح 9 كي واقىلا رظنب نكلو مكروصوملاالو مكماسجاولا |
 ءافنح لبقو مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا ةلم نيغبتم ليقو مالسالا نيد ىلا اهلك

 ىا ءافنحلبقو لامقافناو ةالص هيفنال ةاكزلاو ةالصلاىلع همدق امناو احاحح ىا

 | لسرلاو ءاينالا عيمجم نمآ ىذلا فينخلا ليقو مراحلا حاكنل نيمرحم نينوتخم

 || ماسو هيلع هللا ىلص دموهو ءايبنالا فرشاب نمؤي ملنق مهنم دحا نيب قرشالو |
 ((|| « ةوكزلا اوتؤيو 9 اهتاقوا ىف ةبوتكملا ىا © ةولضلا اوميشو #9 فيدحب سيلف
 أ ةلملاىا 6 ةهقلا نيدل# هباورما ىذلا ىا # كلذو © اهلحت دنع ةضورفملا ىا |

 || نيظفللا فالتخال هتمن ىهو ةهقلا ىلا نيدلا فاضأ امئاو ةعوبتملا ةعيرسشلاو ةيقتسملا |
 | ىلا بتكلا ةميقلاليقو ةمالعك ةفلابملل ةميقلاىف ءاهلالبقو ةلملا ىلا ادر ةهّقلا ثناو |

 | ميقلاو ميقلا عمج ةميقلا لبقو ةميقلا تتكلا باكا نيد كلذو ىا اهركذ ىرجح
 | لوس نم ةيالا هذجلدتساو ديحوتلاب هلل نيئاقلا نيد كلذو ىنعملاو دحاو متاقلاو |

 لاق مث ايناثلمعلاب هعبتاو الوا داقتعالا ركَذ ىلاعت هللا نال لمعو لوق نامبالا نا

 انجرخاف هلوق ليلدب ناميالا وه مالسالاو مالسالا وه نيدلاو ةميقلا نيد كلذو
 | لاقفنيقيرفال امركذ مث نيملسملا نم تيب ريغ اهف اندجو اه نينمؤملا نم اهفناكن

 باتكلا لها مدق مل تلقناذ * نيكرشملاو ٍباتكلا لها نم اورفكن يذلا نا 8 ىلاعت |
 كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر قحىف مظعا مهتبانح نال تلق نيكر شملا ىلع

 [ هودضو هوبذكو هوركنا ثعب الف هتوشب نورّشو هتثعب لبق هب نوكفتسإ اوناك مهنا
 ا نيك رشملا نا تاقزاف مهلعمهمدق اذهلفنيكرسشملا نم مظعا مهتيانج تناكف هب ملعلا عم

 | لهاو ةمايقلاو ةوبنلاو عئاصلا اوركتا نيكرسشملانال باتكلال هانم ةياج مظعا |

 | أ كلذك ناكاذاز ملسو هيلعهللاىلص دم ةوبن اوركتامهلا ريغكلذب اوفرتعاباتكلا |
 | ياتكلا لها دارا امل تلق باذعلاىف نيقرفلا نيب ىوس ملف فخا مهرفك ناك

 أ مهلخداو اينادلا ىف هللامهلذا ملسو هيلع هللاىلص دخت ةوبن : مهراكتاب ايندلا ف ةعفرلا
 مهبتارم توافتننا ناكر رشلاعم رانلامهاوخدنم عنمبالو ةرخ :الاىف نيلفاَس لفسا ظ

 | ىنمملاو قلخلا رشمهىا © ةيربلارش مه كئلوا اهيفنيدلاخ منهجرانىف 0
 نوقي لب لاقف ليبسنم جورخوىلا لهف اولاق مهرفك ببسب رانلا اوقحتسا امل مهنا

 «(نبدلخ)

 أ



 نيش ثا بيبي ساس كا: سويا تش

 ىلع ةدايز مهل نوكي اسمب فانئتسا # مهنع

 اولمعو اونمآ نيذلا نا 8 ةبربلا رش مكنال لاق كلذ مل اولاق مهناكف اف نيداخ
 م6 ا ىعب كرسشلا مهمانتجاو ةملاصلا مهلامجاسيس # ةيريااريخ مه كلوا تاحلاصلا

 اضرو هب اضر نيمسق ىلا مسن اضرلا لبق © هنع اوضرو منع هللا ىضر ادبا اهيف

 تنك اذائرسسلالاق ريديو ئغَي اق هنعاضرلاو اريدمو ايز نوكي نا هباضرلاف هنع

 هسنع اوضزو مهلامعا هللا ىضر ليقو كذع اضرلا هلاست فوكف هللا نع ىضرال ٍْ

 هندى مح نم مه هبرىش> نإ اضرلاو ءازجلا اذهىا #4 كلذ #8 ةماركلاو ريا نمىهاطعا اع |

 هع هللاىذر كلام نب سنا نع 2ق) ىحداعملا نع ىهتناو انذلاَق هير فاخ نإ 85

 نكمل كيلع ارقا نا نما هللا نا بع نب ىنال ملسو هيلع هللاىلد ىب

 ىلا نا ىراخلا ةياور فو ىف مهن لاق ىناعسو لاق باتكلا لها نم ١ ا

 كلرناعس هللا لاق نأ رقلاكنرقانا ىنصا هللانا بمكنب ىناللاق ماسو هيلع هللا ىلص

 هانيع تفرذفلاق معن لاق نيملاعلا بر دنع تركذ دقو لاق معن لاق |

 ثيدحلا بي ىغ حرش

 هءاطعاو ةمظعلا ةمعللا هذهل هلهأت نع 1 اراغصتساو ارورتسب هناف يا ءاكياما

 ةليعلا ةيلع اصوصخم هنوكا ١ اهدحا ناهح>و ند اهو هيلع ةنقللف ةعركلا ةلزنملا كلت

 ةياوعاا نه دحا اهفدكراشي مل ةميظع ةبقئماهناف ملسو هيلع هّللالصىبنلا ةءارقىناثلاو

 هاو-ام فالح هردقو عورش ان زولا ٍبولسا طيضو ماسو هيلع هللاىلص هظافلا نم

 ىبا نموهو ماعتيلال هنمىبا ملعتيل ىبا ىلع هتءارق تناكف هريغف ةلمعتسملا معنلان

 فيرشلا .فكدتسال ناو .بدالاو مسالرلام هريسغ ملعتل ىبا ىلع ! رق اعا لقو

 ثحلاو نا ةليضفىلع هيت هيفو هنودوهنم نآ رقلا ماعتينا ةيلاعلا ةيترلا بحاصو

 ايفو الر ر ماسو هيلع هللا نا ىلص ىبتلا دع كاذكناكف كلذ هعيدقتو هنع ذخالا لع

 ا ةءارقلا ةروسلا هذه صيصخ اماو ةمعنلا مده دم هريصشت نه انو> ىب امناليقو

 أ راصتخالا ىضتش لاخلا ناكو ةمظع تامهمو دعاوقو لوصال ةعماج امزاحو عم اهناف

 ةءارقلا ىنا ماع نا ىهفىباىلع ةءارقلاب ماسو هيلع هللا ىلص ىبالا سما ىف هكدا اماو أ[ ٠

 ءارقلاو هزه مفانو ةةيللاةرو) «( ةيرلا ري

 مهكشئاواتاطاصلا اولمعو اونمآ 0 نيعض ولا ف لصالا ىلع ةزمهلاب 0
 46 ادبا اهيفنيدلاخ راهنالا اهتحتنهءىرجت ندعتانج مهبر دنع مهؤازج ةيربلاريخ ||
 | مكحلاوه. اوفصوامةلباةمىف اوكتمام ناب نذؤملا ءازيلاركذو حدملايدقت تاغلابم هيف |

 0 عل [!هلذادزب اب اهفصوو ةفاضا اهدييقتو تانج عجو مهبر دنع نم هناي هيلع

 .ّللاىضر © درأتلاب دولا دك انو
 نم روك ذللا 'كأ *« كيذإ مهيناما ىصقا 0 هنال © هنع اوضرو 9 مهءازج |
 لك ىلع ثعابلاو سمالا كالم ةيشخلا ناف هبر ىشخ نا ناوضرلاو ءازجلا ||

 ةلوغلاو لاو فلا ىلغ
 ىلع لامعتسالا رعسا امن

 لالا ضئرو هفيف

 تانج مهمر دنع مهؤاز>)

 نهىر#م ) ةءاقا ( ندع

 اهف نيدلاخ راهئالا اهتحم
 لوَش ( منع هللا ىضر ادبا

 ( هنع اوضرو ) مهلامعا

 اضرلا ىا (كاذ) اءاو

 هلوقو ( هير ىْمَح نأ )

 لضفىلء لدي ةيربلا ريذ

 نيح' :( 1 ونما ئنلازا)

 مادسو هيلع هللا ىل_ص

 ها ع لثف“نأ رقلاو

 ركب ناو هباخاومالسنإا
 (تاحلاصلا اول عو)هءاححاو

 نيبو مهنيب اهث تاعاطلا
 لها ( كئلوا ) مسمر

 (ةيرياا ريخ مه)ةفصلاهذه

 مهؤازج 2( ةقيلخلا ريخ

 دنع ماو ) مهر دنع

 قع تانج ) مد

 ندعم نم رلا ةروصقم

 ىر#) نيب رقملا ونييسنلا

 اه رع تحن نه (اهن نم

 00029 اسك ابمَو

 2 راما ( راجالا )

 نيالاو لسسعلاو ءاملاو

 نيميقم ( اهف نيدلاخ )

 الو نوتوي ال ةلا ف
 ادبا ) اهنمنو-> رع

 مماسعإب ) منع هللا خر

 دحو نأ (هبر رع 1 ا (كيذ) ةما .اركلا و 0 ٠, اخو اق) با 001 هنعاوضرو ) مهلامعايو



 لق رشا نه

 قالا ةيربلا نال ةكتالملا
 قالا هللا زب نماهقاقتشاو

 اربلا ند اهقاقتشا ليقو

 كيذكناكولو بارتلاوهو

 اذكزهااب ةئيربلا اورق امل

 فاتخم ةلزازلا ةروس
 86 تايآ نام ىهو اهف

 (ميحرلا نمحرلا هللامسرل

 (اهلازاز ضرالا تازازاذا)
 ديدشلا اهلازاز تكرخ ىا

 لازلز هدعل ل ىذلا

 روسكملاذىازلاعفب ئرقو

 مسا حوتفملاو رد دم

 (اهلاقلا ضرالا تح رذاو)

 اهلاّقثا كافدلا نماهف وح ىف

 قيدصلا ركب ىبا لثم هءر

 نب هللا ديبعو هناداو

 هءاكاو مالاس

 ركذيىنااةروسلا نمو##
 ةيكماهاكىهو ةلزازلا اهف
 سمح اهتالكو عسنت اهتايآ

 اهفورحو ةلك نوثالثو
 فرد ةكاك

 (ميحرلا نمحرلا هللامسرل

 سابع نا نع هدائساو

 تازلز اذا ) ىلاءعتهلوقىف

 وش( انهلاًراز ضْرألا

 ةلزاز -ضرالا تلزلزت

 ضرالا تب رظ_ضاو

 | دكت انا ةياارطصا

 اهزودكو اهلاوما (اهلاقثا ضرالا تجرخاو) ناينللاو لامجلاو "رشا نم

 4 ه0: نونالثلا» 1

 6 ةمايقلا مون ناك نكمل ة هروس 0 مالسلاو ةاللصلا هئع ىنلانع # ري

 اليقمو ادم ةيربلا

 ١ 4 عسلا امماو اهيذ وادع ةلرازلا 5 هرودس 2

 4 مم رأ نمر 20 2 ٠ ش 0 : م كل ل اء نح

 ةيناثلاوا ىلوالا ةختنلا دنع ردقملا اهبارطضا © اهلازاز ضرالا تلزازاذا

 ةينبالا ىف سيلو ةكرحلا مسا وهو حفلا ئرقو ةمكا ىف اهبقئاللاوا اهلنكملاوا
 نافدلا نه اهفوج ىفام © اهلاَقْتا ضرالا ت>رخاو #9 فعاضملاىف الا فلاب لالعف

 ىلاعتو هناحس هللاو نيمجحا مهنع هللاىضر ةياوحلا ءانعدا ناكو اهريغو ةءارقلاف
 هناتك رارساو هدارع ملعا

 ماذا لا فو ةندم لقو ةيكم نغو ةلزازلا ةروس ريفا

 « افرح نوءبراو ةعساو ةئامو ةلك نوثالثو سمو 9

 لدعتتازاز اذا ماسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر لاقلاق امهنع هللاىوضر سابعنبا نع

 عبر لدعت نورفاكلا اهااي لقو نا رقلا ثلث لدعت دحا هللاوهلقو نا.رقلا ضن

 لاق لاق هنع هللا ىضر سنا نع.هلو ببرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا هجزخا نآ رقلا
 ًارقنمو نآ رقلا كملف هل تلدع تى تازازاز اذا ًارقنم ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر

 نا ١ رقلا كلت هلتادعدح>ا هللاوهلق ًارقنمو 3 رقلاعبر هلتلدعن ورفاكلا اءااي لق

 ببمف ثيدح لاقو

 مد محرلا نمحرلا هللا مدل غ٠

 ةديدش ةكرخ تكرحم ىا # اهلازاز ضرالا تلزاز اذا #4 لجو نع هلوق ©
 ىت> ليفارسا توص ةدش نم لزازتت للقو ةعاسلا مايق ه4نع كلذو تبرطضاو
 رجشو لج نم اهرهظ ىلع امقلنىتح نكسنالو ةلزازلا ةدشنم اهلعام لك دكت

 ىهعو ايندلا ىف امنا نيرثكآلا لوق وهو اهدحا نالوق ةلزلزلا هذه تقو ىفو ءانبو

 6# اهلاقثا ضرالا تجرخاو #8 ةمايقلا موي ةلزلز اهنا ىناثلاو ةعاسلا طارشا ن
 قافدلا نء ابنطب ىفامو اهزونك اهلاقثا لاق ايندلا ىف نوكت ةلزازلا نا لاق نف
 ىضر ةريمهه ىبانع ىورام لوقلا اذه ةعح ىلع لدي اهرهظ ىلع اهقلتف لاوهالاو

 'اهدسك ذالخا ضرالا قت ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعملاعت هلل

 عطاقلا 'ىجعو تلق اذه ىف لوقيف لئاقلا ئجف ةطفلاو بهذلا نم ةناوطسالا لاثما
 هنوعدب مث ىدب تعطق اذه ىف لوقيف قراسلا 'ىجنو ىمحر تعءطق اذه ىف 00

 جر امديش ةل.طتسملاةعطقلا صو ةذإف عج ذالفالا و*م اسمدح ر خا ا 50 الف

 «نم)



 3 7 زن نيح ةيناثلا ةفنلا دنع كلذو اهتنطبىف ام تظفلو ةديدشلا ةلزازلا هذه تازاز ( اهلام ناسنالا لاقو]

 قم نم نولوش اك عيظفلا اةلذازا زلزلا ةزو-# 0 م هرهسامل هيأ ه ه م زو كلذز ولَوَمَف ءاحا اهاثوم ظفلو .

 ْ ضال[ م مهر هبال 4 اهلا ناسنالا لاقو #8 ت تببلا عاتم وهو لقث عج ثاومالاوا ا 0 !.ةوان دق سم ن٠
 | ثدحم *ثدحمن ذئموي 9 اهلام ملعي نمؤااناف رفاكلا ناسنالاب دارملال قو عيظفلا | نءؤيال ناك هنال رذاكلا

 لوقيف نمؤملا اماذ ثعبلا | هناك هللااهتطنن ليقو اهحارذاو اهلازاز هلخ الام ةاهرابخا ف لالا ناسلب ق والا |

 'نمحرلا دعوام اذه | رهشع بصتنم اذاو لصاواثدحت اهيدانو اذا نم لدب دموي واهيلع لمعامب ريف ىلاعتو ||

 | 7 نواس ملا قدصو ا ىلع هبتادام ايف ثدحانإب اهل كير ءاحيا ببسب ثدحت ىا © اهل جوا كبر ناب # ||

 (ثدحم )اهصانواذأن لدن أ نودع ضرح لاهذا اهراخلا نم الدب نوكي ناءزومو اهب اهنا 0 ١

 (اهرابخا) قلقعا ثدحت ىا 6 نا و #8 ةاصعلا نم فنشت كلذىف اهلذا اهلصاىلعوا ىلا ىنمب ماللاو |[

 000 فذ | اوريو مهبنارم بسحب نبق رفتم * اناتشا 9ف فقوملا ىلا روبقلا نء مهجراخم نع'

 اهثدحم رك ذ دوصقلملا ّْ الآ اامعا ء امعا

 ليقق الا ركذال راخالا 8 0 0

 لمجامب نيختو هللا اهقطنم
 ىفو رشو ري نه اهباع

 لك ىلع دهشل فردا

 85 برطانم ازنال دكلا ضَح امئاو ولا ىف روتسم دكلانال اهدكعاطقاب اهنطاب نم
 0 ةلزازلا ناب لاق نمو جارخالل ”ىتلا راعتساو روزا نم برعلا دنع ىوشيام |

 | ضرالان طب ىف ناك اذا تيملا نا ىلدق اهرهظولا مه>رخ عة ىتوملا اهلاَقثالاق ةمايقلاموب |

 ضرالانالنيلقتلاب سنالاو نا تيعم هنمو اماعلقن وهف اهتوفناك اذاو اهل لشن وهف
 ةمظعلا ةلزازلا هذهتلزازت اهلامىا  اهلاءناسنالا لاقو# اناوءاو ءابحا مهب لقثت |!

 رفاكلاو نءؤملا معب سنج مسا هنا اهدحا ناهجو ناسنالا ىفو اهنطي ىفام تظفلو |
 | لكلا ملعي مل تعقو نيح اهناىنءملاو ةعاسلا طارشان م هل زازلا لعج نم لوقىلع اذهو
 اذهو ةصاخ رفاكالمسا هناىناثلا و كلذنء اضءب مهضع لاسيف ةعاسلا طارشان م اهنا

 | اهلدحاح رئاكلاو اهتع لاس الف اهن ىفراعنمؤملا نال ةمايقلا ةلزاز اهلعج ن٠ لوقىلع

 ناسنالا:لوةيف © اهراخا ثدحت َدْعموب 9 ةياالا زاخم لبقو اهنع لاس تعفو اذن
 ' نع نوردصإ ا: ىصانلا وكمت رش وأ ريخ نه اهرهظ ىلع لمعام لكب ثدحنم ضرالا نا ىنعملاو اهلام ]|

 بفتوملا ىلا روبقلا نم أ هللا ىلد هللا ا 5 لاق ةربه ىف ١ نع * هلددتتو عئاطعلا ركشتو ةيلع م0 ا

 0 0 هلوسرو هللاولاق اهراخا امزوردتالاق اهراخا ثدخت دموي ةي الا هذهملسو هيلع ||
 هو>ولا دودسو 0 | اذكموي لمعل ون اهرهظ ىلع لمع امب ةماوا دع لكلع دهشتنا اهرابخاناف لاق ملعا |

 0 ا نإعر# | كير نأب #8 غحنسح تيدح لاقو ىذمرتلا جرحا اهراشل :ذهف 5
 مب قرفتي ااتشا فقوملا | حوا سابعنإا لاق الع لمع امب ريختنا اهلنذاو مالكلاب اهرما ىا #4 اهلىحوأ
 اوَريل) رانااو ةنجلا اًهَرط ١ هب لا ىما اب ريت ىتح قطنلاو لقعلاو ةايملا ضرالا ف قام ىلاعت هللا نا لبق اهلا
 لامعا ءازج ىا(مهلامعا فقوم نعء.ىا سانلا ردصي ذئموب ب ىلاعت هلوق * ةنسلا لها بهذم اذهو

 تاذ ذخا و ةنإلا ىلا نيعلا تاذ ذخ اف نيقرفتمىا © اناتشا 9# ضرعلا دعب باسحلا
 هاسثعم لبقو مهلامعا ءازج اوريل سابع نبا لاق © مهلامعا اوريل و رانلا ىلا لايشللا

 اهرهظ ىلع لمجاع دحاو

 ىا ( اهاىج وا كير ناي )

 بيس اهراخا ثدحن
 انكلا قل اهل كبار ءانعا

 تيدحتلاب اهايا هىمأو
 ( ندعي موال

 عج رام ع

| 

 ئه (ناتنألا لل
 اهنم اعل ( اهلام ) رفاكلا 3

 اطلاق :| ُ رو 3 0 نات سانلا) عجد 1 ضال كت (نشوبل ماكل اننا االاحراكبد



 ةرذ لاَقُثم لمعي ندهو (

 ف اذ_هليق ( هرب ارش

 نينم ولا ىفلوالاو رافكلا

 رخا ابارععا نا ىوريو
 تي هل ل .ةفدرب اريخ

 اذح 2 لاتقه' كز راو

 * هناف اهافقوا ىث ىه نط

 *قإ رط نه ىث ره ىتاحالك

 قدزرفلا دح نا ىؤرو
 ةرقتسيل ماللسلا هيلع هانا

 لاَقؤ ه هب ل 35 لعارقف

 ىلءنورج وي المهن انور

 لكن وة ايالو ريطان ملف

 ىلع مط رشا نم لياق

 مهرذحو ريعان ليلقلا

 لاَقف رمش ن٠ ليلقلا نع

 ) ةرذ اقيم لمعإ نك (

 رغصا ةريغد ةلن“ نزو

 (ةربارح )لكلا و

 لاثشو هريبق هباتك ىف

 مكحا ىو د 3-0

 عا وةعماطاتيعصوقيا

 فات تايداعاا ةروس
 6# ةبأ ةرشع ىدحا ىهواهف

1 

 ةرذ الاىفهل معرب نءؤملا

 ايندلا فهل عىرب رفاكلاو

 ( ةرذلاةثه لمع!نمو )

 (ءراارش) ةريغضهلغنزو

 ودق هءاكك ىف هدحم

 ائدلاىفنهؤملا ىربلاشو

 ةرخ لاق“ رفاكلاو
1 1 
 رك ذيىااةروسلانمو#

 اوريا ليصقت - آد لاقتم لفشل نو: زن ايت هزذ لاقثم لمع و

 ةئيسو رفاكلا 5 ةئس> لعلو ءاهلا ناكساب ماشه امأرقو مضلاب هرب ”ىرق كلذلو

 0000000 ]| لقو نادهلاو لاوالا ا ضغ ىف نآرتؤت راكلا نع كننجلا
 ةرذلاو اناتشاهلوقل ءايقشالاب ةناثلاو ءادعسلابةصوصخم ىلو الا نموا ةرفغماؤ 0

 2 تارص عبرا ت ازازاذا 1 نم مالسااو ةاللصلاهم اع ىلا ن عا* ا ةريغصلا جيلا

 - كل لا رك 1

 مدع

 "000 ىدجا اماو هن: كلتخ تارداعلا ةروس

 # ةرذ لاقثءلمعي نف 8 ىلاعت هلوقوهو رشلاو ريخلا اهيفىتلا مهلامعا صئاخ اوريل
 0 ل نارتلا نم قضلاموه لاهو ةريغص لم نزو ىا ا

 الا ايندلا ف ارشوا اريسخ لمع رفاك الو نمؤم سيل سابعنبا لاق 6 هرب ارش ةرذ
 هدشو 4 1 هل هللا نفع هن "انو هتائس> ىريف نمؤملا اماف ةمايقلا موب هانا هللا هارأ

 لمعي نفىظرقلا لم نا د6# لاقو هن اذه ه.ذعإو هتانسح دريف رفاكلا اماو هنا سك

 جر ىتخ هلامو هلهاو هدلوو هسفنىف ايندلاىف هباوئىرب رفاكنم هرب اريخ ةرذلاقثم
 رش ةرذ لاه لمعي نءو ريخ هللادنع هلسيلو اينذلانم جرخم

 ىت> هلهاو هدلوو هلامو هسفن ىف ايندلا ىف هيوقع

 ىرب نهم نم هر |

 هللا دنع هل سيلو ايندلا نم جر

 هبح ىلع ماعطلا نومعطي و تلزت امل هنا كلذو نيلجر ىف ةيالا هذه تلز' لبق رش
 كلك دا كوكو ةركلاو ةرقلا ةمعطب نا لقتسف لئاشلا هاب اهدخا ناكو

 "نواهتيرخ الاناكو هبحن ننو ىطعيام ىلع رجؤي املا هيلعرجؤي “ىش
 " رئاكلا ىلعراناا هللا دعو امنا لوشو كلذ هاشاو ةرظنلاو ةيذكلا لئمريغصلا بنذلا
 كشوب هلاف هوطعي نا ريخلان. ليلقلاف مغرب ةيالا هذه هللالزئافمثا اذهىفسيلو

 سلاذهل وشو

 ه.-اص ناعىف ريغدلامثالاو 1 كشو هلاقى نذلا ن» ريسفأا نم مهرذحو كك نأ ا

 لاش لا نق نأ ركلات 5 ادوءسمنبا لاق ةمايقلاءوب ميظعلا لجل 4 ليمريفل

 آ هذهماسو ولا لع 1 ئى هر ارش ةر :ذلاةّمم لمعت ع ندو هرب اريخ ة ةرذ

 ةيالا هذهالا اش اهف هللا لزنا ام لاةةريما ةاكز نع لئسنيح ةذافلا ةعماملا ة آلا

 قدصتو هر ارش ةرذل امم لمع ندو هرب اريخ ة ةرذ لاقي لمعا نِف م ةذافلا ةعماجا

 اهنأ تلق ةريثك ليقاثم ايف الاقو سنع ةبحن امهنم دحاو لك ةشئاقو باطلا نب نمع

 عيبرلا لاقو مهنءملاعت هللا ىذر ةباوصلا ءامركنه امهف الاو ريغلا مياعت امهضرغ ناك

 دق هللا ىسح لاق اهرذا غلب ال“ ةرودللا هذه اره وهو نسحلاب لحر 52 منيح نبا

 هباتكرا رساو هدارع ماعا ىلاعتو هناحس هللاو ةظعوملا تهتنا

 04 هريغو دوعسم نبا 0 قف 1 ىهو تايداعاا ةرودس ريسفل

 (ةيندم) 5 لومسو ةنزاثو هتاهإهفور>و نوءبرا اتالكو هرم ىدحا اهنايا ةكماهلك 0 تايداعلا اهف



 حا لاف 5 هنأ 5 هللا 0 0 نإ 31

 1 4 نمحرلا ّا مدل 2

 دنع اه ءافنا توص وهو اعض عضتق ودعت ءازغلا ليخ مسقأ # امض تايداعلاو 8# ١

 اضوا تاّحاضلا ىلع مازتلالاب لدت اهناف تايداعلابوا قوذحلا هلعش هيصنو ودعلا

 لاَع راثلا جارخا ءاريالاو راثلا روت ىتلا #© احدق تايرولاف ف ةحئاض ىنعمب لاح
 هتقو ىف ىا 4 اربص #9 ودءلا ىلع اهلها ريغب # تاريغملاف 8 ىرواف دئزلا حدق

 4 اي نو له انئاسوا ارابغ 4 اعقن #8 تقولا كلذ, هيه. ف نيف  نرئأف 9
 ءادعالاعوجج ند # اعجح ف هبتاسبتلم ىا عقتلابوا ودءابوا تقولا كلذب نطسوتف

 4 ةلك نومبراو هيا ةرشع ىدحا ىهو سابع نالوق ىف ةيندم
 *« افر>نوتسو ةثالثو ةثامو ©

 م محرأا نحل هللا مس 0

 لاق هتعو ىنمىلا ةفلدزملا نمو ةفلدزملاىلا ةفرعنم ودعت لبالا ىه ههجو ةللامركىلع
 ىف ةازنغ لوا تناك
 اهتانعا دم اهعض ئنيم نوكي لوقلا اذه لمف تايداعلا نوكت فكشف 1
 لبالا َفاَنَحا نا ىسي © ادق تايروملاف ## دؤعلافرانلا ةكرح نم هلضأد ل
 ناريلا هىل ةورانلاىرويف ل ار ةرا احلا برضاه ودع ةدش نه راج 1

 ةئسااو ىن. ىلا عجم رحنا موي اهناكرب عفدت لبالا ىنمي 4 انس تاريفللف ف عمجي
 هينرئأف #9 ريقن اهكرييث قرشا مهلوق ه:ءوريسلا ةغرس ةراغالاو عصي ىتح عفديالا
 وهو امج عقنلاب نطسو ىا 6# امج هب كيا اهريسناكم نعمه ىا © امقن

 هْضل رعل و ةريث :كلا عفانملا نم اهفامللبالاب مسقا ىلاغت هللا نا اذه ىلعمسقلا هحوف ةفلدزم

 روفكلا وه دوتكلا ناذ هن ءاع ةردقلا دعب جك م نا عيرقت هفو بيع قا لإ

 نا لاق تايداعلاو ري_سفتىف ىناثلا لوقلا كلذب فوصوة بوجولا دعب جت مل نمو

1 

 | لاق 0 لبالا اهنا اهدحا نالوق هبف © اخ تايداعلاو # لو نع هلوق ©

 | دادقمللسرفو ريزللسرف ناسرف الإ انعم ناكامو اردب مالسالا

 نء نودعاذا اهسافنا تو عضلا و ع 3 ود ةاَر اا لب م قا ( امض تايداعلاو ) (ميحرلا ن نحال 5

 ف 0 رن 1-2 0 4 ني رعايا 2ع

 ع او (ىض)
 نيف ( امن هب نرئأف )
 نطسوف)ارانغتقولا كلذب

 ( امج ) تقولا كلذ (هب

 هطسوو ءادعالا عومج نم

 1 درو ةسو
 ىذلاودعالوا ةراذلاناكمل

 تايداعلا و هحلغ - كد

 ىلع نرئاف فطعو
 مسا عضو ىذلا لعفلا

 ىنعملا نال هعضوم لعافلا

 نيرواف نودع ىناللاو

 ٍباوجحو نرااف نمغاف

 «ميحرلا نمحرلا للام بر(

 لك قل قع ءداساو

 تايداعلاو ) ىلاهت هلوةىف
 لاا هعاذو ( ابعت

 ماتسو هيلع ةلاىل_ه
 الا يرحم تعب
 متءاذ مهربخ هيلع أطبات
 . هيلع هللا ىلص ىنلا كلذب

 نع هيبن هللا ريخاف ماسو
 لاقفمسقلاهحو ىلع كلذ

 مسقا لوقا تايداعلاو

 تحض ةازغلا لور هللا
 بحاجى :| راس عفتتالاكاه راتب عفتشال حداقلاك احدق ند رفاو# رانلان ير رون (احدقتايروملاف ) ودعلا نم نوسافنا

 نيعىذ لكمانب ىت>هريفلالو زيولل اديا ار راندقوبال ر ل اسعلاق نوح كب نم سانلا لج يرتلا والو بحاح وا ناكو
 هرفاوح نوع (هءنرك 5 0) حايصلا ع نرغاف ( |بص تاريغملاو 2 ب عفاتبال ىكل ادا ددحأ طظها اذاف اهدقو مث م

 ١ لوَش تايداعلاو رخآ هيلو عاو ودعأا عرج ( امج ) نوأودعب ( هب ناعسوف ) ابار ارايغ ( امه ) نهودعب لاهو

 ةفلدزملاب رانلان يروي احدقتايروملاف نومسافنا م ةفلد نع ىلا ةفرعنهنء>راذا مهلباو جاوا لور هللا مقا أ



 ١ ديدشا 0 رةمعالا ىا ه4 ههماظح روذكل ( دونكل نودللا ءرجا هبرل ناسنالا نا ) مسقلا

 ناو ( هناو ) نارفكلا
 ىلع ( كلذىلع ) ناسنالا
 اع ال هك
 ىلع هللا نأ وأ همشت ىلع

 ليس ىلع دهاشا ا

 ريذلا نإ هاو ) ديعولا

 تح لحال هناو (ديدشا

 هنا وا كسمم ىلا لاملا
 يل رهوىوقل لاملابخل
 افا ) فوض هللا ةداع

 (ثعب اذا )نانالا (ملعي
 0 «ييلفلا فاعل كك
 نك دفع مو) قولا

 ( رودصلاىفام لص>و )

 ([تايروماقلاشو تاب رولان يف

 وهو المع تابجلاو احدق

 الانس تاريح دال
 ىلا ةفادزملا نه نءجر

 تاريغمأا نهث ةودغ ىنه

 بارت اعَقن ناكملاب هه نرئاف

 امج نهودعب هب نطسوف
 ءايشالا ءالؤرب هللا مسقا

 نا ١ ىف .٠ (ناسنالانا)

 نب هللا دبع نإ طرفوهو
 بح اح وبا لاقو ورم
 ةمعنب لود (دو:كل هءرل)

 ها روفكل هير

 ناساب صاع هيرب لابو
 ليي لاشو توهرضح
 ةنانك نب كلام ىت ناس
 عني ىذلا دونكلا لاو

 لك ايو هديع عمو هدفر

 ةئانلا ىطءبالو هدحو

 كلذ ىلع هناو ) هموق ىف

 ١ لقحو تلوث يح مهنم 1 دف الخ ثعل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ قدور ْ

 تاريغااو قراعماراونا نهراكفاب تايروملا 3 رثا ةيداعلا سوفناب مسقلا ن وكنا

 اعج 4 نطسوف اقوش هين راق س دقلا راونا 2 نيل !ذا تايداعلاو ىوهلا ىلع

 ادونك ةيعنلا رك ن 2 014 هنرل نانا نا #8 نييلعلا 20 نه |

 ي كلذ ىلع هنإو ف مسقلا باو> وهو كلام ىت ةغل لوا ةدنق 4مل : صاءلوا |

 هللاناوا هيلع هرئا روهلظل هسفن ىلع 0 ناكش ا نأو

 ىأ اريخكرتناىلاعتهلوة نم لاملا © ريل اب هناو# ادعو نوكيف ديهشل ةدونك ىلع
 «روبقلا فام ثعب «؟رثمب اذا ماعيالفأ 9 هيفغلابمىوقلوا ليخل 6 ديدشل 9 الام

 6 رودصلا ىفامإإل زي ءوا ف اا ىف الصح عمج 6 لصحوؤإ# ثحيورث 'ئرقو ىتوملا نم
 ليست اكو ليتلاو بلكلاو سرفلا ىوس عصي تاناولا نه ءوشت نلَو سابع |
 هنوأت ريغ اذا رانلا هتعخ برعلا لوقنه وهو بعل د وأ عزف ند اهلاح ريغت اذا تاناودحا |

 ليطاىه ليقو ةراججلا ىف تراس اذا اه زفاو<# راثلا ىروت اهلا ىندي احدق تايروملاف

 2 * هللا ليبس ىف وزغت ليلا ىه سا.عنبا لاقو !مناسرف نيب ةوادهاا راو برالا 0-0

 برا ىف لاجرلا ركم وه لبقو مهماعط نوعتصيو اران اهباكا ىرويف ليللاب ىوأت |
 كلنيروال مث كل نحدقال هللاو اما همحاصب ركع نا لح 3 لاو

 ةلفغ ىف سانلا نال حابصلا دنع ود_.ءلا ىلع امناسرفب ريغت للا ىنءإ ب : 0#

 - مس طسو نهودعب نرصلقورابغلاوعو عقنلا كلذب ىا هه ناخد |

 ا و 0 نال ىن كا هبشاو ةوحلاب ىلوا ت تاي ' الا هذه ريف 0 ده

 ا او 78 لضفو ايان اي 3 0 ا ةشدلا

 #* دونكل هءراناسنالا نا #8 ىلاءتلاقف هيلع مسقملا ركذ هب مسقملا ىلاعت هللاركذ انو
 ىلاعت هللا ةمعنا دوعتب | روفكلا دونكلاسابعنبا لاقمسقلا باوجوهو روفكل ىا
 ريال لقوه لقو معلا ىسشو بئاصملا دعي ىذلاوه لبقو ىصاعلا وه د ونكلا لق 2

 دوتكلا ضايع نب ليضفلا لاقو ايش تسنال ىلا ىو ةودكلا را نفرح

 )ركل هدكو ناسحالا نم : ةريثكلا لاصتملا ةءاسالا نه ةدحااولا ةلل هلأ هتسنا: ىذلا |

 كلذ ىلع هناو## ةءاسالا نم ةريثكلا لاصلا ناسحالا نه ةدحاولا ةاصخلا هتسنا ىذلا
 م01 1] لاو دعاشلا دوتك هتوك ىلع هللا ناو نيربسقملا يك ١:لاق © ديبشا

 « ريا بط 8 ناسنالا ىنعي # هناو 9 نص امب هسفن ىلع دهاش هنا ىنمملاو ناسنالاىلا
 هلاو هانممليقو ليخلل لاملا بح لجا نم هنا ىتمملاو ليلا ىا © ديدشل 8*لاملا ىا
 8 رعب اذا ناسنالا اذه ىني ملعي الفأ 0 قوشلا ادلا راخاو لالا كل

 ظ ىا © رودصلا ىفام لصحو # ىتوملا نه ىنيي © روبقلا ىفام 9 جرخاو ريئ ىا |

 (زيم) 'كديدش ايحريثكلا لاما لوب (ديدشل ريخلا ب ط) اطرقىنعي (هناو) ظناحلهعنص ىلع هللاو ( د.هشل

 (رودصلا ىفام لصحو ) تاومالا نم رويقلاىفا» جرخإا ( روبقلاىفام رثعباذا) بحاي> ونا لاشو طرق ( ماع الفا )



 ا

3 لصالا هنال هصيصخ و رشوا ريح ن'أإ
بخ و ةمايقلاموي# ذئمو م4 مهر نا #

 # 

 ١ نيلاحلاىف مهنأش فالتخال مهب لاق مث املاق اماو مهيزاجحف اورسا امو اونلعا امب ىلاع ||

 تايداعلاو ةروس ارق نم ماللسلاو ةالصلا هيلع ىلا نع * مال الب ريو نأ 'ئرقو |

 اعمح دهشو ةفل دزملاب تاب نم ددعب تانسح رشع ردالا نه ىطعا

 *« رشع اهياو ةيكم ةعراقلا ةروس َ

 م ميحرلا نمحرأا هللا 0 غ٠ ْ

 نوكي موب ## ةقاحلا ىف هناس قيسس © ةعراقلا ام كيرداامو ةعراقلاام ةعراقلا 9 ||

 لصحو هلوقىف رك ذلاب بولقلا لامعا صخامناو مهرفكىلءمويلا كلذ ىف مزاج هناىنعملا |
 ىتلا تادارالاو ثعاو.لاالوا هنافبواقلالامعال ةعبات حراولالامعا نالرودصلاىفام

 ماعا هللاو حراوجلا لامعا تلصح امل بواقلا ىف 1

 3 دلك نول 6 تابا نامو ةيكم ىو ةعراما ةروسريسفن ف

 « افرح نوسمحو نأنئاو ةئامو

 هدلا عراوق هنمو ديدشلا توصلا عرقلا لصا * ةعراقلا 9 لجونع هلوق *
 ديادشلاو عزفلاب بولقلاعرقت اهنال كلذب تيعم ةمايقلا ءاع“انم ةعراقلاو هديادشىا

 لوهلا ىف عراوقلا تقاف امنا ىنءملاو مظعتو :ليووت © ةعراقلا ام 9 هتختت توص

 © ثوئبلا شا رفلاكسانلا نوكي موي 9 كلذ ند مظعا ىهفاهرما تردق امفيكو دحامهذ

 بهذب ةدحاو لك لب ةدحاو ةه+ل هج مراث اذاشارفلانالشارفلا, ثعبلا دنعقلخلا
 لك بهذيف نوقرفتب ثعبلا ىف قالا نا ىلع هيبشتلا اذهب لدف ىرخالا ةهجريغ ىلا

 دار> مهن اك لاقف دارجلاب اضيا مههشو قرفتملا ثوثبملاو رخ الا ةهج ريغىلا دحاو

 هيشف اضعب هضعب بكري دازجلا ءافوغكءارفلا لاق مهترثكل دارجلاب مههيش امناو رمثتنم || '
 . 2 ١

 ضرالااو ءامسلا نيب ريطي ئث وه شارفلاو ضعيف هضعب لو طوسبملا

 | اهقليبالثيحم ةدشلاىفاممال اههنكب كلملعالءانعم © ةعراقلا ام كاردا امو ف ةدشلاو

 ركذلاب ذمموي صخو رشلاو ريا نهمهلامعا ىلع مهيزاجيف ىلاعل (ريخ ذئموب مع معد نا) رشلا و ريا نه ابق امد

 ةعراقلاةروس# ماعا هللاو ( ةعراقلاةروس ) ذئموب عم <21 569 رظظ- ءازحلانالنامزالاعيمح ىفممملاعوهو
 - 1 ات كااطس تكس صال 1٠-2158 لا 7 77206202701 ا 272 1 ا 2 تل الام لا كس ا صل

 © تايآ نامث هو ةكم |

 ١ ميحرلا نحر لا هللا مس (

 ) (1م) ادتبم ( ةعراقلا

 هريذ( ةعراقلا )نان ادم

 كالا ادعملا رح دو

 .إ راك اكاو عامةقح ناكو

 .كارداانو) اهنأشل اميخت#
 *ىش ىا ىا « ةعراقلا ام

 كك مكلعا |[ 1 : ب 1 0 . 5 هذ

 مو,باصتلاو مهبارطضاو مهراثشاو مهتلذو مهترثك ىف 4 ثوثملا نئثارفلاك سأنلا
 ا نيانمو ىعا كلعا ١

 ' مسا ناسنالانال ةيانكلا عمح امنا © مهب مهيد نا 9 رسثلاو ريا نم اهفام زرباو زم
 ريكي بصأ (موب ) كلذ

 عرش ىا ةعراقلاه يلع تاد

 شارفلاكسانلان وكي )موب
 ىفشارفلاب مهيش(ثوثبملا

 كقمشلاو راك الاد كلا
 ىعادلاىلا رباطتلاو ةلذلاو

 رياط#تب اك بناح لكن
 ىعو راثلا ىلا جرثارفلا

 )اة راثتلاو ةهرغل اغارف

 ريان« بولةلاىفام نيب
 جواؤسلاو لكلا روصو

 1 مهلامعابو ) م6 مد ناد

 1 )ةياطلامو (ةمو) |
 ملاعل

 ركذي ىتلا ةروسلانمو#
 ةكم اهلكىهو ةعراقلااهف
 كن [ةيتاظ و ناك اننا

 ةئام اهفرحو ةلكنوئالثو

 ) ميحرلان مح رلاةللا مسنإ رل

 سا.عنبا نع هداتسسابو

 بواقلا عرش اهنال ةعراقلا تيعس امئاو كلذب هبل ةعاسلاام ةعاسلا لوس (ةعراقلاام ةعراقلا ) .ىلاعت هلوقىف ١

 ( ثوثملاشارفلاك )ضعي ىف مهضعب سانلا لو (سانلا نوكيموي)لاقفاهنيب مث اهلاوظعت ( ةعراقلاام )دمحاي(كارداامو)



 نمل لاطا 3 ركشاو )
 لالا نموناولااهتالاناولا
 تاات2 رو ضي ددح

 ىلع هيك نت وفشل /وابناول)
 تاقث نم اماذ ) !عازجا

 قحلا مهعاتاب ( هتيزاوم

 وهو نوزوم عمح ىفو

 رطخ>ونزوهلىذلال معلا

 نازيم عمج وا هللا دنغ

 قوهف) اهتاححر اهاقثو

 اها تاذ (ةضار هقنم
 تفخ نماماو) ةيضمموا

 لطابلا هعابتاب ( هنيزاوم
 هنكسف ( ةيواه هماف )

 ىوأمللليقورانلا ءاوأمو

 مالا نال هيبشتلا ىلع ما
 امو) هعزفمو دلولاىوام

 دوعل ريضلا (هيهامكلاردا

 تكسلل ءاهلاو ةيواه ىلا
 (ةماحران)لاقفاهرسفم“

 ةزارطاىف ةءاسبنلا ثعلب
 لعا هللاو

 نوكتو ),داؤطلا لدم

 نهعلاك لالا ) ريصت

 فوصلاك ( شوفنملا

 نم اماف ) نولملافودنملا

 هيانسح ( هم زاوم تاقث

 تعول وعر اوم ف

 ( ةضار ةشنع ىف وهف )

 اهيضر دق ةيضرم ةنجىف
 تنفخ نم اهاو.) هسفنل

 رفاكلا وهو ( هننزاوم

 0 اسال

 ةيواهلا هريسصمو ءاماط

 (ريسفت) اهرح ىهتنادق ةراح (ةيماح ران)لاقفاهتم م |يلاوظعت («هام) داي (كارداامو)هتماه ىلع رانلا ىف ىو جلاش و

| 

 ظ

|| 

 ا

 ا

 007٠ |١ زذ- هبشو (شوفنملا ؟نوثالثلا ءزلا)

 ناولالا ىذ اع 6 نهع ءلاك لالا نوكنو © ةعراقلا هلع تلد 00

 6 هتنزاومتاغث نءاماذ 8 ولا ىف اهراطآو اهئاز>ا قرفتافودنملا * شوفنملا #

 ىضرتاذ © ةيضار 9 شيعىف # ةشيعىفوهف 8 هنانسح عاونا ريداقمت رت ناب

 3 00 0-0 اهنأسب ة ةئسح هل نكي ملناب 3 هادزاوم تفخ نم اماو » ةض رص ىا

 7 امو# لاق كلذلو اهئامسانء ةيواهلا وةترحلا رانلا هاوأف * ةيواههماف 8 هنانسخ ىلع

 ارق نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع * ىمح تاذ © ةيماحران هيهام كيردا

 ةمايقلا مول هنازيم اهب هللا لش ةعراقلا 5 هروس

 لوهلاةدشنم اضعب مهضعب بكر 200 جوبي مهرثكل دارجلابثعبلادنعسانلا

 أهواَرَحا قرفت اهنال َكِلَذو فودنملا فوصلاك ىا «شوفاملانهعلاكلابانوكتو##

 هناكلابجلا لاح و سانل!لاح نيب مضامناو قدنلا دنع رراط لا فوصلاكريصت ىت> مولا كلذف

 شوفنلا نهعلاك ريصت ىتخ ةلصلا ةدلصاةمظمل|لابجلا ىف ةعراقلا كلت ريثأت ىلع هينيلا#ت |
 مسق ةمايقلا لاح رك ذ امل مث ةعراقلا توص عاعس دنع فرعضلا ناسنالا لاح فوق |

 هلاتسح نزاوم تحج ىنمب © هنيزاوم تلقن نم اماذ 88ىلاعت لاقف نيعت لع قلجلا
 عج وه ليقو ىلاعت هللا دنع رطخو ردق هلىذلا لمعلا وهو نوزوم عج وه لق

 نسحاىف نهؤملا تانس# ىتؤف لامعالا هيف نزوت ناتفكو ناسل هلىذلا وهو نايم

 ةروصعقاىف رفاكلا تااسسب ىنويو هلةنلا» تحجر ناف نازمملا ةفكف عضوتف ةروص

 هن [ن لع ةناسح تل نق نيئمؤللا لامعا نزوت امنا لبقو زانلا لخدف ةنازيم فق

 جر مث اهردق ىلع هنم صتقبف رانلا لخد هتاتسح ىلع هن ايس تلقنن مو ةنخلا لخد
 اماو هتححرو همركو هللا لضفب هنلطالخديف همركب هنع هللا وفعي وا ةنْطلالخديف اهنم

 هناقيدصلا ركي ىبا نع ىور ائزو ةمايقلا موب مهلميقنالف مهقحىف لاق' دقفن ورفاكلا
 هلو ايندلا راد ىف قحلا مهعاساب ةمايقلا موب هنيزاوم تاقثنم نيزاوم تلقن امنا لاق

 تفخ نم نيزاو» تفخ امناو اليقث نوكي نا ادغ قملا هيف عضوي نايا قحو مهلع

 هيف عضوي نازيمل قحو مهاع هتفخو ايندلا ىف لطابلا مهعابتاب ةمايقلا موي هنيزاوم

 ةنلا ف ةيضرم ىا © ةيضار ةشيعىفوهف فىلاعت هلوق  افيف> نوكي نا !دغ لطابلا
 ني ١ ق]#3 هنزاوم تفند نم اماو # اهتحاص اهاضرب اًضر َتاَذ ةشدعق لقو

 لصالا نال اما نكسملا ىعس رانلا هنكسم ىا #4 ةيواه همأف 9 هتانسح ىلع هن ايس

 رانلا ءامسا نه مسا ةيواهلاو رانلا ىف ةيوا هلب اوما ءاّسن' لبكو ثاهمألا نوكسلاف |
 عقو اذا 0 ناك لقو مهسزر ىلع ايف نوويف اهرعق كردنال ىتلا ةاوهملا هو

 ىنعي # هل هام كاردا امو 9 الكثو انزح تكلله ىا هما توه لاش ديدش صاىف

 هتمظعوهللاب ذومأ اهرح ىهتنا دق ةراح ىا 4 ةيءاحران 8 لاتف اهرسف مث ةيواهلا

 6 ىلاعذ و هناك هللاو اهنم



 #« نام ابنكوا 2 : فاتعرثاكتاا ةؤوس 0

 0 0 2 أ

 ءاحالا ددع ميعوتسا اذا # راقلا مترز ىد 0 :زكلا هايتلا 4 رثاكتلا #8 |||

 رباقملا ةرايزب تول ركذ ىلا مهلاقتلا نع ربع تاومالإ مترئاكتف رباقلا ىلا ترص ا

 #« ةلك نورشعو نانو ا 1 ىهو ا ةروسريسفل ا

 6 افرح نورذثعو ةثامو

 م7 محلا نمحرلا هللا مدل تجول

 ةراكملاو ةاهاملاو ةرخافملا مكتلفشا ىا 0 رئاكتلا ؟ اهلا 3 لجو نع هلوق * أ

 نةنا مولعمو هطخخ نع مكجني امو مكبر هللا ةعاطنع بقانملاو ددعلاو لالا ةرثكب

 مدقت ىف هلغشو هيعس نوكي نا لقاعلا ندؤدلل ىتذيف هريغنع ضرعا 'ئثشب لغتشا

 رخافت ءابرقالاو ناوعالاو هاخلاو لاملاب رخافتلافلجورع هبرنه هيرشاموهو مهالا |
 ىتلا ةيورخالا ةداعسلا ليضحتب لاغتشالا نم ناسنالا عنمب هب لاغتشالاو بتارملاس خاب ||
 فرطمنع ىور ام ةموهذم لاملاب ةرخافملاو ةرئاكملا نا ىلع لديو دبالا ةداعس ْ
 ارق وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلا تيهتنا لاق ةسانعرا تلادعنا أ

 تقدصتامالا كلام نم كللهو ىلامىلاممدا نبا لوب لاقفرئاكتلا < اهلا ةب الا ءذهأ
 1 نسح ثردح لاقو ىذمرتلا هحرخا تيللاف تدسسلاوا تدئئاف تلكا وا تيضماف

 عجريف ةثالث تبملا عبأب ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق كلامنإ سنا نع ©

 ىتح 9 هلع ىتيو هلامو هلها عج ريف هلمعو هلهاو هلام هعبتب دحاو هعم قو نانثا |

 ملاو توملا مكانا ىتح مكبر ةعاط نع مكلاوما ريثكت ىلع مكصرح > اهلا ةب الامم نوكف هسمر رازو هريقراز تام نمل لاش رباقملاىف مقدو ممىتح ىأ 5 راقملا رز 1
 رثكا نالفونو نالفىنتب نم رثكا ني اولاق دوهلاىف ةياالا هذهتل زن لبق كلذ ىلع ١

 ديعونب اهو شيرقنمنيبحىف تلزن ليقو الالض اوتامىتح كلذ مهلغشنالف ب نم |
 لاق يكل مبا فارشالاو ةداقلا اوداعتفر خافت مهنبب ناكو ورمعَنب مهسونسو فانم |

 لثمميسونب لاقو اددعرثكأو ارفنمظعاو ازيزع نعاو اديسرثكا نحن فانمدبعونب
 مهودعفروبقلا اوراز ىتحىوملا اودعف اناثوم دعت اولاقمث فانمديعونب مهرئاكف كلذ

 ةللهاجلا ىف اوناك مهنالت ايبا ةثالثب مهسونس مهزكفنالفربق اذهو نالفربق اذه اولاقف

 مترز ىت> هل ا رقلا هاظب هبشا لوقلا اذهو ةي الا هذه هللا لزتاف اددعرنك1

 (ميحرلا نمحرلا هللا م فر 0

 مكلغش ( رثاكتلا كيل

 ىهابتلاو ةرثكلا ىف ىرابتلا
 دالوالاو لاومالا ىف ا

 متدز ىت>) هللا ةعاط نع

 مككردا ىتح ( رباقللا
 وا لاخلا كلت ىلع توملا

 هن ددعو رباقملا رز ىتح

 وم نم وم نه راقملا ف نم

 1 اروبا نم 0
 ةيكماهلكىهو رئاكتلا اهف

 نع انيك و ناُع 1

 اهفور>-و نورشعو
 4 نورشعو ةئام

 ( ميحرلا نمحرلا هللامسسرل
 نابع هنأ نع هداتسابو
 1 اهلا ) 0 هت هلوق ىف

 مكلفش 0 ) 0

 بسنلاوبسحلاب رخ 0

 ( رباقملا ثرز ىتح )

 ىبو مهس ى نا كلذو

 مبا اورخاقت فانم دبع
 متركف اددع رثكا

 تلادقفا فاثم دعاوي

 ىنبلا اتكلها مهس ونب
 انءايحا اودعف ةلهاجلا ىف

 ةكتاؤزباو م"ايحا و

 مهركفاولعنف كتاوماو

 مهيف تلزف مهسون
 مكلغش رئاكتلا ماسهلا

 بسنلاو بس ا ىف رخافتلا

 ىتح رباقملا دز ىتح
 ددعلاىف تاومالا متركذ

 راكذلا مكلغش لاّشو

 اوتوك ىتح دلولاو لاملاب

- 



 ءوسعزتلادنع (نولعت وس ) هنيدب متيألو همه عيجج ايئدلا نوكتنا هسفنل رظانلل نبال هنا ىكعهيبنتوعدد ( الك)
 ' راذناللعدرلاريركت (الك)روبقلاف 6 017 رح (نولعت فوس ؟نونالثلا ءزلا) الكم ث) هيلعمتتك ام ةبقاع

 ( نولعتول ) فيوختلاو
 ىا فوذحم ول باوج

 مكيدبا نيب ام نول ول
 ملع ( نيقلا ملع )

 مكماتك ىا نيقيلا ىمالا

 ا.رومالا نم هنونقيتست ام
 الام متاعفلوا رئاكتلا اهلا
 لالض مكتكلو فصوب
 (ميحجلا نورتل) ةلهج
 فوذح مسق باو> وه

 ديعولا ديكوتل مسقلاو
 ىلعو ىىاشءاتلامضب نورتل

 افوطعم هررك (انورتلم)

 ةدايزوديدملا ىف اظيلغت مل
 باقلاب لوالاوا ليوهتلا ىف
 (نيقيلانيع)نيعلا.ىناثلاو

 سفن ىه ىلا ةيؤرلا ىا
 نلئستل )هتصااخونيقتلا
 نمالا نع (ميعنلا نعذ موب

 نع امهوقينف| مف ةوصلاو

 هنع هللا ىخر دوعسمن

 مكلغش ىذلاعتتلا نعلبقو

 ( الك)روبقلاىف اوتقدتو

 ديعوو مهيلع در وهو

 ( نوماعت فوس ) مهل
 روبقلاق مكب لعشب اذام

 (نوملعت َْوَيَع الك# )

 توملادنع مكب لعفب اذام
 اذام ( نوملعتول الك )

 ةمايقلا موب مكب لعش
 ( نيقيلا نيع اهنورتل من) ةمايقلاءوي (محب-!نوزتل ) ايندلا ىف مترخافت ام انيَه الع ( نيقيلا ملع )

 لاققاوأ دبع وُ مهرزكف ةرتكلاب اورحافت مهس ىو" فاثم ديع ىت نا ىور

 مهل ونس مرثكف تاومالاو ءاحالا انوداعف ةاهاحلاىف انكلها ىتلانا مهد ولع

 هانعم لقو ةغاامملاو ميظعتلل نيدلا سمعا ن٠ مهينعيام وهو هنع ىهلمأا فذح امئاو

 ايندلا بلط ىف كرامعا نيعبض» متريقو متم نا ىلا دالوالاو لاومالاب رئاكتلا كاهلا
 © الك تول نعةرابع روبقلاةرايز نوكتف ؟ارخال ىيسلاوهو مكلمها وهامع |

 ةبقاعناف ايتدلل هيعس مظعمو همه عيمجج نوكيالنا هلىتتي لقاعلازا ىلع هيبنتو عدر
 راذناوهو مءاروام متثياع اذا مكءار أطخ 4 نوماعت فوس # ةرسحو لابو كلذ

 مثىفو دك أتلل ريركت © نوملعت فوس الك مث 9 مهتافغ نه اوهتنيو اوفاخي |
 روشنلا دنع ىناثلاو ربقلاىفوا توملادنع لوالاوا لوالا نم غلبا ىاثلانا ىلع ةلالد ْ

 ىا نيقيلا ىمالا ماع مكيديا نيبام نوماعت وأ ىا 5 نيقيلا ماع نوملعتول داك 9#
 قذحن هنتكيالو فصوب الام متاعفلوا هريغ نع كلذ مكلغشا هنونقيتستام مكملتك

 عوقولاقةحم هنال اباوج * ميحجلانورتل ف هلوق نوكينا زوجالو ميخضتلل باوجلا
 هماهبا دعب هنم مهرذنا ام هب عتواو ديعولا هب دكا ىوذحم مسق باوج وه لب

 دك أتل ريركت © اهنورتل مث 9 ءاتلا مغب نورتل ىنادكلاو سماع نبا ًارقو اميخت
 ةفرعملا ىلوالاب دارملاوا اهودرو اذا ةيناثلاو دعب ناكمنم مار اذا ىلوالا وا

 ةدهاشملاماعناف نيقيلا سفنىه ىتلا ةيؤرلا ىا © نيقيلانيع ف راصبالا ةيناثلابو
 صوصخ باطلاو اهلا ىذلا © ميعنلانع ذئموي نلأستل 9 نيقيلابتاسمىلعا |

 رك |( كلا له اح لوو مهسغا نم ميج ىلاعت هتاكف ىنم سما ىلع لد ارباقما
 همعوتب اك مالا سيل ىا *# الك لف لاقف مهيلع ىلاعت هللا در مث عفني اذ اف اددع مهنم |
 فوسالكم # مهلديعو «نولعت وس اقحىنمملا ليقو رخافتلاو رئاكتلاب ءالؤه |

 توللا مكب لزن اذا كرخافتو كرتاكت ةققاعنولت ف وسىنملاو اديك أت هررك نول
 نول فوس الك مث نيرفاكلا ىنعب نولخل ىوسالك هاتعم ليقو ديعو دعي ديعووهف |

 ملعن ولت ول الك ءاتلاب ةيناثلاو ءايلاب ىلوالا ارب لوقلا اذه بحاصو نينمؤملا ىنعي |

 نولعلام مكلغشل اني الع نولتول ىنءلاو فوذحمول باوجو اني اعىا © نيقيلا
 توملا دعب هثعاب هللا نا ملل نا نيقيلا ماعزا ثدحت انك ةداتقلاقرخافتلاو رئاكتلا نع

 ديعولا ددكوتل مسقلاو فوذحم مسق باوج هنا ىلع لدن ماللا © مبججلا نورتل 9 |
 توملادعب «راصبإب محا نورثمكتا ىنعملاو بيرالو كش هلخديال هب اودعوا امناو

 ديعولا ديكأتل ةيؤرلا ررك امئاو © نيقيلا نيع 98 ةدهاشم ىني © اهتورتل مث |
 ةمعنلاو ريخلا ىف ايندلاىف اوناكة كم رافكنا ىنعي © مبعنلا نع ذوي نلثستل مف |

 هريغ اودبع ثيحمبعتلا بر اوركشي مل مهنال هيف اوناكامركش نع ةمايقلاموي نولئسيف
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 ميعنلاركش نع « ميعنلانع) ةمايقلاءوب ( ذئموي ناثستل مث ) ةمايقلاموي نيبئاغب اهنعمتسل انيقب انيع



 1 راكت ار وس أ

 ةارتكلا نيالا ةنسرّلل هلغشا اع ص وصخ م ىتلاو هند نع 1 هاهلا ن .لك |

 هركش ن 7 لا لكذا نامَعي ليقو تايد اولك هللا ةنبز مرح نم لق هل تكا ْ

 1 نم ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنا انع © رافكلاب ةصويصخم هب آلا لقوا ||

 ىطعاو ايندلا رادف هيلعمعنا ىذلا معنا ىلاعتو هناحجس هللا هبساحم مل رئاكتتا مهلا |
 بأ فلا ١ رق انك جالا ا

 اهتاذلب رخافتلاو ال رثاكتلا مهاهلا امرافكلا نال كلذو ركشلا كرتىلعزوبذعب مث ؟
 نءؤللاورفاكلاعي لاؤسلا اذهناليقو كلذ نع مهلأس هركشب لاغتشالاو هللا ةعاطنع ||

 نمؤملاو هيلع هب هللا منا امركش كرت هنال عيرقتو خيوت رفاكلا لاوس ن نكلاىلوالا وهو

 لاؤسلا نوكف هير عاطاو هيلع هن هللا مهنا امركش هنال مير ا فيارغت لاو للا

 نائستلمث تلزن ام. لاق ريبزلانع ىورام كلذ ىلع لدي هيلع هللامعنب ة 000-- َ

 اوفلتحاو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخا نوكس هنا اما لاق ءاملاو رّيلا

 نع دئموب نائستل لاق هعفر دوءسم نا نع ىورف هنع ذيعلا لكس ىذلا ميعنلا ىف

 0 و هيلع هللا 1 هللا ل وسر لاق 0 ةريره ىنا نع * ةلاو نمالأ لاق ميعتلا |[

 هللاىذر ةررره فى !نع 6 مم ١ بع ثردح لاقو ىدذمرلا هد>رخذا .درانلا ءاللا :

 رمعو ركبىباب وه اذاف ةليلوا موي تاذ ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر جر لاق هنع

 هللال وسراي عوملاالاق ةعاسلاهذه امكت وسن“ امكحراام ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 الحر ىتاف ه4هعم اوماقف اوموقف يك ىذلاىن> رخال هدب قذفت ىذلاو اناولاق

 هللا لوسراهللاقف الهاو ابحىمتلاق ةأرملا هتأر املف هتبىف سياوه اذاذ راصنالا نم

 افايضا مركا مولا دحاام هلل دا لاق مْ هيحاصو ماسو4ي .اعهللا ىلص هللال وسر ىلا ا

 هل لاقف ةبدما ذخاو كا بطرو رو رإ هيف قدعت مهءاغ قلطناف لاق ىته

 نمو ةاعلانم اوك ف اش مهل ميذف بولملاو كايا ماسو هيلع هللا ىلص هللالوُشَر

 كى ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق اوورو اوعبش الف'اويرشو قذعلا كلذ

 متو نم مكجرخا ةمايقلا موب ميعنلا اذه نع نائَسِنل هدم قم ىذلاو رمح وا

 هيفو اذهنم لوطاب ىذمرتلاهحرذاو ميعنلا اذه مكباصا ىتح اوءجرت مل مث عوجلا

 عامسالا ونادبالا ةحج ميهنلا لاق س .عنانع .ىورو دراي ءامو ببي َط بطرو دراي لظ

 ليقو مهنم كلذ ماعا وهوا مول معتسا مج ف ةمايقلا مول ديبعلا هللا لأسإ راسي الاول

 هللاىلص هللالوسر لاق لاق سابع نا 0 ) لاملاو غارفلاو ةعصلا نع لأسي
 لك ىذلا ليقو غارفلاو ةصلا ىسانلان .٠ - امومف نوع ناتمعن ماسسو هيلع

 برعشمو معطم ند ددا لكل دنال هنا هيلا جاتحام ىلع دياول] ردقلا وه هئع ديعلا

 ندلا نع هذاذتلالا

 نسما نعو هفيلاكتو

 هيو نك ىوس ام
 ةرسكو هيراوت باوثاو
 اعوذرص ىور دقو هنو

 ماعا هللاو

 نوبرمشت امو نواك انام

 كلذريغو نوسلطامو



 ١ ) م ه4 ( نونالثلا ءزجلا 0 ْ

 0 1 1 تل سلا رو
 4« ثالث اهياو ةيكم رصعلا ةروس » 6 تايآ ثالث هو اهف

 مد ميحرلا نمحرلا هللامسإ جمس 7 ( مي رلا نمحرلا هللا مسب )

 || ىلع هلامتشال ىهدلاب وا ةوبنلارصعبوا اهلضفل رصعلا ةالصب مسقا © رصعلاو © | ةالصب مسقا ( رصعلاو )
 ١ « رسخ ىفا ناسنالانا 8 نارسسخلا نم هيلا فاضيام قس ضيرعتلاو بيجاءالا || هلوق ليلدب اهاضفل رصعلا

 مالسالانع لبقو نآ رقلا ريسيتو عئارملا فيفخت نع لئسي لبقو نكسمو سيلمو (] ىطسولا ةولعلاو ىلاعت
 'ىذلا ملسو هيلع هللاىبص دمتوهو مكيلع هب معنا امع لأي ليقو معنلاريكآ هناف || فخم ىف رصعلا ةولص
 ! ملعا هللاو يلع هب نتماو رونلاو ىدهلاىلا لالضلا نم هب 3 دما 1 ملكا نالو ةضخ

 4 ةلد«ليقوروه+او سابعنإ هلاق ةيكمىهو رصعلا ةروسريسفت كا
 : ُ :أ رخآ ”اراح ىف

 افرح نوتسو ةينامثو ةلك ةرشع عبداو تايا ثاللث ىفو ص ل

 مد مي>رلا نمحرلا هللا مس زج مسقا اك ىشعلاب مقا وا

 هيف امل هب هللا مسقا ليق ىهدلا وه سابعنبا لاق 4 رصعلاو ل8 لجو نع هلوق © | لئالد نم ايف امل ىمضلاب
 كلذو سهدلاوه هللاناذ ىهدلا اويسنال ثيدحلاىف درو دقو رظانليئاجملاو ربعلا نم أ] امل نامزلإب مسقاوا ةردقلا

 انف ند هرو رم ف

 مسقلا باوجو بئاسجملا
 ( رمح ىنا ناسنالا نا )

 ىنل ناسنالا سنج ىا
 مهماراخ ند نارسخ

 ركذب ىلا ةروسلا نمو
 ةيكماهلك ىهورصعلا اهف

 عبرا اهتالكو ثالث اهيا
 ةيناع اهقورحو ةرشع

 © افرح نوتسو
 (ميحرلا نمر لاهللا مسن )

 سابع نبا نع هدانسابو
 (رصعلاو) ىلاغت هلوقف
 رهدلا ذجاونب هللا منقا
 ةالصن لاهو ءلئادعون

 ( ناك الان[ ) رضع

 نع ةبوقع ىفو نيغ ىفا

 توملاو مرهلادعب هلمع ناصقن ىفلاّسو ةنا ىف هلزتمو هلهاباهذ

 هللا ناو هفرشش ىلع اهيبنن هب مسقاف ىهدلا ىلا لزاونلاو ٍبئاونلا نوفيضي اوناك مهنال
 هريدقت ل قو هردقو هللا ءانضش ناك لزاوالاو بئاونلانم هيقلصح اف هيف رلؤملا وه

 ىلع هينف نارصعلا امهل لاب اه ال راملاو ليللا رصعلاب دارا ليقو رصعلا برو
 راهلافرطرخا رصعلاب دارا ليقو دابعلا لامعال ناتنازخ امهنالراهلاو ليللا فرش
 ةالصلا اهنالو اهفرمشل اهب مسقا رصعلا ةالص دارا ليقو ىحضتلا مسقا مك ىعلاب مسقا

 لقال ىط_سولا ةولصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح ىلاعت هلوق ليلدب لوق ىف ىطسولا
 ةالصىطسولا ةولصلاو ةصفحو اهنع هللاىضر ةشئاع فدحت*ىف ىذلاو رصعلا ةالصىه

 ماسو هيلع هللا لسلاقو رممعلا ةالصىلطسولا ةالصلا نع انولغش نيم اىفو رصعلا
 هللاىلص هللا لوسر نمز ربصعلاب دارا لل قو هلامو هلها رتو امن اكفرصعلا ةالص هتناف

 . دلبلا اذهب لح تناو دلبلا اذهب مسقا ال هلوقىف هناك مسقا اك هنامزب مسقا ملسو هيلع

 نا # ىلاعت هلوق مسقلا باوجو اهفرشاو نامزالا لضفا هنامز نا ىلع كلذب هن

 ليلدب ناسنالا سنجناسنالاب دارا لبق ناصقنو نارسخ ىنلىا © رس نا ناسنالا
 نارسخ نع كفسسالناسنالا نال كلذو مهاردلاىا سانلا ىديا ىف مهردلا رثكمهلوق

 نوكت نا اما ناسنالا رمعنم رمت ةعاس لكن أل كلذو هرمع عبيضت وه نارسخلا نال

 | تناكناو ىهاظلانيملا نارسخلا وهف ةيصعمىف تناكناف ةيصعموا":ةعاطىف ةعاسلا كلت

 | اعيبضت٠لضفالا ريغ لعف ناكف اه نامتالا ىلع رداق وهو لضفا اهريغ لعلف ةعاطفف

 بلط ىف ناسنالا ةداعس نا لقو نارسخ نم دحإ كفنيال هنا كلذب نابف انارسخو

 | ةيفخ ةرخ الا بح ىلا ةيعادلا باسالا نا مث ايندلا نع ضارعالاو اهحو ةرخ الا

 | بح نيلغتشمسانلا رثكأ ناك بيسلا اذهلف ةيهاظ ايندلا بحولا ةيعادلا بابسالاو

 «ايندلا)



 ريكتتلاو سنجلا في رعتلا وموباطم ىف مهرامعا ف رصو مهيعاسمىف نا رسخ ىف ناسنالانا |

 ةايحلاب اوزافف ايندلاب ةرخ الا اورتشامهناف 46 تاحلاصلااوامعو ١ ونمآ نيذلاالاوإف ميظعتلل َ

 داقتعا نم هراكن امحنالىذلاثباثلاب 4 قحلاب اوصاوتو# ةيدمرشلا ةداعسلاو ةيدبالا |
 فطع نماذهو هدابعهبةللا واباموا قا ىلعوا ىصاعملا نع «ربصلاب اوصاوت و لميوا
 ىلاعتوهناسدلءلو هلاكىلع اروصقم نوكيا لمعلا صخنناالا ةغاام.لل ماعلا ىلعصاخلا

 ىدؤي دعام ادعامزاب اراعثاو دوصقملانايسب ءافتك | نارمسخلانودحيرلا بيسر ك داما
 ىل اع هللا ىبص تالا نع # مركرسس لا يناح ىفماهب الا ناف امركتوا ظح ضقنو نارسخولا

 يبصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوت نمت ناكو هل هللارفغ رصعلاةروس أرق نه ملسو هيلع
 « مسن اهاو ةيكم ةزمهلا ةروس ف

 مد“ مي>رلا نحرلا لامس نجم

 مهرامعا عيبضتس مهسفنا اوكلها دق راوبو راسخف اوناكف اهبلطيف نيقرغتسم ايندلا

 اونمآ نيذلا الا © ىلاعت لاقف نينمؤملا ىنثتسا هنإ ليلدب رفاكلا ناسنالاب دازإ لبقو
 ناسنالا رمتنم مام لكنا ىنملاو ربم>ىف اوسيل مهناف ىني © تاحلاصلا اولمعو
 كالهو داسفو ضخ ىف وهف هدضل ناكامو ريسخو حالص ف وهف ىلاغت هللا ةعاط ىف

 امب لمعلاو نآ رقلاب ىندي © قملاب 9 اضعب نينمؤلا ضعب ىصواىا # اوصاوتو 9
 ةماقاو ضُنارفلا ءادا ىلع ىا © ربصلاب اوصاوتو 8 ديحوتلاو نامالاب ليقو هيف
 عجارتو صقن ىنا مرهو ايئدلاىف رمع اذا ناسنالا نا دارا ليقو هد ودحو ةفارحأ

 اوناك ىتلا مهلامعا نساحمو مهروجا بتكت مهناف تاحلاصلا اولمعو انما نيذلاالا
 هاددر م6 مب وم نسحاىف ناسنالا انقاخ دقل هلوق لثمىهو 35 و مهباسشىف اهنولمعي ظ

 ملعا ىلاعتو هناحسللاو نونمتريغرجامهلفتاحاصلااوامعو اونما نيذلاالانيلفاسلفسا !! '

 « ةلكنوثالثو تايآ مساو ةيكمىهو ةزدهلا ةروسريسفت »

 : افرح نو*الثو ةئامو ص

 © ةزا ةزمه لكل ف مههجىف داو مساوه لقو عقىا # ليو #9 لجو نع هلوق *
 لسقو بيعلا ءا ربلل نوغابلا ةبحالا نيب نوقرفملا ةهمنلاب نؤاششملا مه سابعنبا لاق

 ازمللا سغاهلا تنك تينغتْناو:# ىنرشاكمت هركنم كّتيقل اذآ
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 ىف اءاشف زهللاك نمطلا زمللاو مزهلاك رمكلا زمهلا # ةزا ةزمه لكل ليو#

 أويرق ايندلب ةرخآالا (رصملا ةروس) اورتشا مينف_ 4[ 516 - (تاملاصلا اولمجو اونمآ نيثلاالا)
 (قحلاباوساوتو)اودعسو
 غوسيال ىذلا تباثاا سمالاب
 نم هلكرلا وهو هراكنا
 عابتاو هتعاطو هللا دجوت
 اوصاوتو ) هلسرو هيتك
 ىلعو ىصاعملا نع (ريصلاب

 هللاهب واس ام ىلعو تاعاطلا

 نيمضولاىفاوصاون وهدابع
 ىلع فوطعم ضام لعف
 ملعا هللاو هلبق ضام
 ةبكم ةزمهلا ةروس 3
 تاياا عست صو

 (ميحرلا نمحرلا هللامسب)
 لكل) هربخ أدتبم (ليو)
 بيعي ىذلا ىا ( ةزمه
 0 مهفاخ نم سانلا

 دينك '( اونا نذلنالا)
 نا رقلاو ماس وهيلع هللا ىلك

 ( تاحللاصلا اوامعو )
 نيبو مهب ايف تاعاطلا

 ) قلاب اوصاوبو ( مي

 لاّشو ديحوتلاب اوناحن
 (ريصلاباوصاوتو)نا رقاب
 ءادا ىلع ريصلاب اوثاحن

 بائتحاو هللا ضُئارف

 2 ىزارملا لعريصلاوهيصاعم
 , كلذكاوسيلمهافتابيصملاو
 ركذيىاةدوسلا نموا
 اهلكى هو ةزمهلا اهيف
 اهتالكو عست اهتيآ ةيكم
 اهفور>و نونا وعل را

 3 نوئنسو دد>او ةئام

 (ميحرلا نمحرلا هللا مس 2

 سابع نبا نع هدانسابو
 ( ليو. ) لات هلوكوف | 0 تسي ىذلا ةزمللاو برعلا ف كبي ئذلا :زمهلا لف اها نارا
 (ةزا) مهفلخ نم سائل باتغم( ةزمهلكل ) رانلافبج لاشومدو خفق نم مج ىف داو ليولاشو باذع ةدش



 ةهجدحاوم موهيعل نه ىأ

 كلذنا ىلعلدب ةلعؤ ءانبو

 ىفا''تلز' لق هسه ةداع

 تناكوقيرشنب سنخالا

 للة فولو يلا دا
 ليقو فلخ نب ة.ءاىف

 نوكينا زوو ديلولا يف
 اءاعديعولاو اصاخ سيسلا

 كلذ رشاب نم لك لواتتبل

 لكنملد. (ىذلا) عبقلا

 عمج ) مذلا ىلع بصنوا

 ةزحو ىءاش عج ( الام

 وهو عمج ةغلام ىلعو

 ( هددعو ) هلوقل قباظم

 ثداوط ةدع هلعح ىأ

 هلام نا بسحب ) نهدلا

 انك ك1 نإ ( هناك

 وهوا تومال اسيئدلا ف
 حاصلا لمعلاب ضيرعت
 هحاصدِلِجا ىذلاوههناو

 دلخا اق لاملا اماف معنا ىف

 ف شان نانحل قانط

 هده تلاث مههوحو

 قيرشن بس نخاىف ةيالا
 ةريغملا نب دءاولا ىف لاو

 باغي ناكو ىعوزخلا
 ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هه>وىف نعطي و هفاخ نم

 ايدل ىف (الامعجج ىذلا )

 هلام ددنع ( هددعو )

 (بس) هلا ددعلاّه و

 هلام نا ) رفاكلا نظي

 ايدل ءيلخمب ( عدينبا

 1 يوما اا و ا طق 7707 2 م ا م : ترا ا ج7 دس دع نا 0909533 . قا 0310 171:7 ١ 02 2من 7 م 1 ش1 ت1 ال 27 2 963-1 ل 1227 تك 3 1 كت الا ”تطس نسا 7512: تنك تت ع تن. حس سس حدس عع < ص عج

 لأ 0 1 (نوبالثلا ءزملا]

 ا لاّشالف دايتعالا ىلع 0 هلعف ءانبو مهيف نمطلاو سانلا لكامل

 ج07 لودقلا ءانب ىلع نوكملاب ةزاؤ ةزم* ةىرقو دوعتلا ثكملل الا ةشللو

 ناك هلآف قيرش نب نسنخالاف اهلوزنو متديو هنم كعشيف كيخاضالا لأي ىذلا

 ىذلا © ماسو هيلع ىلاعت هللاىل_د هللا لوسر هبايتغاو ةريغما نب ديلولاىفوا !اتغم

 قاسكلاو ةزمحو سماع نبا ًارقو عوف يضصوا بوصنم مذوا 0ك لدب 3 الام عمج

 ىرذا دعب 2 هدعوا لزاوالل ةدع هلع>و هددعو 3 ريثكتال ديدتلاب

 ادلاخ هكرت © هدلخا هلامزا بسحب 8 ماغدالا كف ىلع هددعو ئرق هنا هديؤيؤ
 00000 الل] لوطوا تولانع هلثغا لاما بحوا دولكلا ناك هيحأف ايئدلاف
 ا 00( ل[ ]ع لني شيرغت هليفو ثوملا-نظي الند لمع لممف دلخم هنا

 ةزمللاو مهبرمغيو هدي انرانلا رميت ىذلا رمالا ليقو ءدنمب قع وه لبقو هجولا

 ىذلا ةزمهلا لبقو هنيعب زلثو هناسأا زمهي ىذلاوه ليقو مهيعإو هناسلب مهزلل ىذلا

 هبجاحم لمصر و ا ريسشلو هنيعب قمرب ىذلا ةزمللاو ظفللا ءوس هساح ىذؤي

 عجري ليواقالا هذه لساحو مهباسنا ىف ناعطلا ةزمللاو سانلل باتغملا ةزمهلا لبقو

 اللا لك ضقلاَو رثكلا مهلا لضاز تنعلا زاهظاو نيطلاوهو دحاو لصا ىلا

 لخديو مهف نعطلاو مهنمضغلاو سانلا ضارعا نه رسسكلا انه هنم دارملاو فنعلاب
 لَغ لعافلل ناّعن اهو هنم اوكضيل مهتاوصاو مهلاعفاو مهلاوقاب س انلا قا ن هه

 ليقف هب هلا هذهتا نو اوفلت>او سانلا نم كضورددا ىذال ةكضو 0

 قححسا نب دمح لاقو مهباتغيو سانلا ىف عش ناك بهو نب قارشنب سنخالا ىف تلزت

 0 ]3 كاز لقو خا فلق ةساف تلزن ةزمهلا ةروسنا ععمن انلزام
 ليقو ههجو ىف هيلع نعطيو هنارو نه ماسو هيلع هللاىلص ىبلا باتي ناكةريغملا

 ناكنم اتاك هتفص هذه ص لكف ةماع ص ليقو ىمهسلا لثاو نب صاءلاىف تاز

 سانا ىف اهنا لاق نمو مكحلاو لخ_فللا مومع ىف حدشال بيسلا صوصخ نال كلذو
 صيصخت وهو اذيعم اص© هنم دارملا نوكي نا ىفانمال اماع طظ_فالا نوك نا لاق نينيعم

 لاقف هفصو مث هتفص هذهنم لكىف مومعلا ىلع لمحت نا ىلوالاو فرعلا ةئسرش ماعلا

 ةلعلاو ببسلا ىر# ىر# هنال فصولا اذهب هفصو امناو 9 الام عمج ىذلا و ىىلاعت

 ركذاع]و ممرلو سانلا زغصتسي لاملانم عمحامب هباحاب وهو ىنعي زمالاوزمهلا ىف

 "00 سلام دنع اهم عناكناو ريقملا «ىشلاك هتمرثكاا وه لاما ةيبننلاب هنأل الام
 ةدعلا نموه ليقو ددعلا نم: هاصحا © هددعو © ريقملا *ىشلاب كهل نا لقاعلاب قلن
 .ايندلاىفدلخم هنا نظي ىا «©هدلخا هلامزا بسحب # هلىنغو ةريخذوهلمجو هدعتساىا

 ١3 نهال كفن ةيفاوق كمال اند تار ام نسما لاق ءانغو ءزاشل.توعالو
 دا هنا نظن نم لمع نولمعن مهنا عم توملا ىف نوكشيالسانلا نا هانعمو توملا نم

 ل



 رانلاىف 6# ةمطملا ف 9 ندرطيل ىا © نذينيل 9 هنابسح نع هلعدر ب الك
 اهلهىتلا راثلاام 6 ةمطخلاام كارداامو ف اهيف حرطيام لك مطحن ا اهنأش نم ا
 ردّسال هدقواامو هللااهدقوا ىتلا # ةدقوملا # اهلريسفت © هتلاران # ةيصاخلا هذه
 اهيلع لمتشتو بولقلا طاسوا ولعت # ةدئفالا ىلع علطت ىتلا 9 هئفطينا هريغ
 ةفث ازلادئاقعلا لحم هنالو املأت هدشاو ندلاىفام فطلا داؤفلان ال ركذلاب اهصيصختو

 اذا بابلا تهصوا نم ةقبطم * ةدصؤم مهبلع ابنا » ةحيبقلا لامعا ًاشنمو
 لاق هتقطا

 هدضوم ءامتش اونا اهتوذندو « ىقان ةكم لاجل لإ |
 ةدمحا ْق نيشوم ىا © ةددمم دمع ىف © ةزمهلاب ةزو ورعواو صفح ارقو

 لمعلاو ملعلا ركذ هدلخي لب هلام هدلختال ىا هيلع در * الك تومالو ايندلاف |
 ليقو هدلا قبام نوقاب ءاملعلاو ءايحا مهو لاملا نازخ تامىلع لوق هنمو حلالا

 مسقلا ىنمملوصح ىلع كلذلدف مسقلا باو> نذينياىف ماللاو «نذيني# اقح هانعم
 رقس لدم اهئاعسا نم مسا وهو رانلا ىف ىا 46 ةمطحلا ىف # ن-رطيل نذبنيل نمو
 اهريسكتو ماظفلا مطخت اهنال ةمطح ثيعسو اهنم ةيناثلا ةكردال مسا وه ليقو ىلظلو

 كءارو نا مهضارعا نه رمسكيو سانلا مول لك اين ىذلا ةزمللا ةزمهلا اهنا اي لاو
 ٌراسكآلراثىا 6# ةمطحلاام كاردا امو ف ماظعلا رسكتو مودللا لكأت ىتلا ةمطخلا
 ىا 6# ةدقوملا © اهل مظعتلاو ميضضتلا لبسىلع هيلا اهفاضا امنا 5 هللا ران 9 نارينلا
 دقوا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللاىضر ةريمهىنا نع ادبا دمحتال
 اهيلع دقوا مث تضِرا ىتح ةنس فلا اهيلع دقوا مث ترمحا ىتح ةنس فلا رانلا ىلع

 ةررهىنانع ىوريو لاقىذمرتلا ه-رذا ةملظم ءادوسىهفتدوسا ىتح ةئس فلا

 ىنءملاو بولققلاىلا اهعجوو اهملا غاب ىا 4 ةدئفالا ىلع علطت تلا فعصا وهو افوقوم

 ءيش فاطملا هنال نكذلاب داؤفلا صخنامناو داؤفلا ىلا شت ىح 2 لاا
 عم هنا مث هيلع تلوتساو هيلع تعاطا اذا فيكف <ىش ىندأب ملأتي هناو ناسنالان دي ىف
 رك ذلابهصخ امنا ليقو تؤم رانلاف سدلو هححاص تامل قرت>ا ولذا قرتخال هتفاطل

 رانلاوف اهب نوبذعي دمع اسهنا اغلب ةداتق لاقو باوبالا اهب مهيلع تدس لسالسلا
 دانواب مييلع ةقيطم ا ىنعماو راذلال ها ىلع قبطت قا قاطالا دانواىه لوقو

 ُح عجر ىت> راند دبداسح> نم دانوأب تدس مش مولع ناوالا تقبطا لقو ةدودمت :

 ىلا رانا ةمطخلا ىف ) عج ىذلاىا (ندينلل ) هناسس> نءدل عدر ( دو هيف ادحا

 لارا ص ىا نفوذح 4ةزمهلاةروس) ًادتيمربخ ( هللاران ) 4571 مظيتوبيجل (ةمطخلاامكارداامو)

 ايف قلباملك مطحتنا اهنأش

 عاطق ىتلا )امن( ةدقولا )
 اها ىنعل ( ةدئفالا ىلع

 ىد مهثاوجا 3 لخدي

 علطت و مهرودص ىلا لصت

 طاسوا ضو مهمدفا ىلع

 ندب ق ءوثالو بولقلا

 داؤفلان :فاطلا ناتنآلا

 ىذانداب هنماملا دشا الو

 نيتمضب صفح ريغ نوفوكلا أرقو صوصالا اهبف رطش ىتلا رطافملا لم ةدودمت

 | ةقبطمىا © ةدصؤ. مهيلع اهنا 99 ةدسافلا تاينلاودئاقعلاو رفكلانطوم بلقلانال
 | مهتانعافو دامعب مهلع تدفق دمصىفمهلخدا سابع نبا لاق # ةددم دمعف 9 ةقلغم

 تعلطا اذا فيكف هسمي
 تلوتساو مهح راث هيلع

 ةدّئؤالا صخ ليقو هيلع

 رفكلا نطاوم اهنال
 ىنعمو ةدسافلا كراقعلاو

 اهنا اهلع رانلا عالطا
 ' ىا (مهلعاهنا)اهيلعلقثت

 (ةدصْوم) ةمط+لاوارانلا

 نتن ( دمع ىف) ةقطم

 .نوقابلا صف> ريغ فوك

 عم ىف ناتغا اهو دمع ىف
 راحو بهاو باهاكدامع

 دصّوَت ىا (ةددمتم) رهحو

 ىلع ددمتو باوبالا مييلع
 اقاثيتسا دمعلا ٍباوبالا

 ثيدحلا ىف قاثيتسا ىف

 فاقو نطف سيك نءؤملا
 عدو ملاع ل#لال تبثتم

 ةمطح ةزم ةزهقفانملاو

 هيلع در وهو ( الك)

 لا ) دالمأل
 ةمطلاىف ) نحرطيل
 هكدا ) كارداامو

 لك لك أت ( ةدئفالا ىلع علطت ىتلا ) رافكلا ىلع ةرعتسملا ( ةدقوملاهللاران ):لاقف هلاهتيب من اهلاهظعت ( ةمطحلاام )
 ( ةددمم دمع ىف ) ةقبطم ( ةدصؤم ) رافكلا 0 ميلع ) رالا ىنعي ( اهنا ) بلقلاىلا غابت ى تح 2 1
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 ١ © ل ا نهو كب ليفلا ةدوس © ماعا ّللاو قفنا منو ا نءانم ىلايبال ليللا بطاط

 ' ةلخاو ماهفتسالا ىنعم نم 020 ال نإ ]لمه بطن عضومف فك ( كبر لمف فك أ (ميحرلا نيحرلا
 ىنملاو هللاتايآ نم ةمظعلاهذه تدهاشدقو برعلا رفكن م هيد هللا بع ىا ب يعل رث ملا ىف و نت ل وعم دسم تذس

 عور (ليفلا باصتأي ) ةدهاشملاماقم كل تماقف ارئاوتم هب 000 تمع“ و ةشرمخلاب هللا عئص راثا تيارا
 الآ قرصي نا داراو َسنلقلا اهاعمو ءاعتصب ةسنك ىن ىثاجتلا ةمحا لبقنم نِعيلا كلم حابصلانبةهربا نا

 اهتقرحأف جيرلاا 007 اا ردلا نم ةقفرت جحا ليقو كلذهيضغأف اهقرحن اليلاهفدعقفةنانكنم لج 22ج رخآ جالا

 امظع ايوق ناكو دوت همساليف ه1 هعدو ةشيطاج رح «نونالثلاءز راج ةعكلا نمد قلك

 لق هريغ اليف ريشع انثاو

 هيلا جرذ سمغملا ءاح

 هيلع ضرعو بلطملادبع
 عجريل ةماهت لاوما ثلث
 مدقو ةشج ىعو ىباف

 هوهجو الك اوناكو ليفلا

 حربي ملو كرب مرحلا ىلا
 نِلا ىلا هءو_هجو اذاو
 اريط هللا لسراف لوره

 راقت قرح راطلك عم

 ربك | هيلجر ىف نار و
 نه رغصاو ةسدعلا نم

 مش رجلا ناكف ةصخلا

 جر لدرلا سس ارىلع

 رجح لك ىلعو هربد نم
 اوكلهو او رفق يلع عَ نم
 عدصن |ىتح ةهرباتامامو

 تافناو هيلق نع هردسص

 رئاطو موسكي وبا هريذو
 ىنئاجتلا غلب ىت> هقوفقلحي
 اهمتا الف ةصقلاهيلع صقف
 اًتمرخ 3 ا هيلع عقو

 0 ملسو هيلع لاحت هللا ىلص ىب |نع ** نيعلا مخ عم ميلا نوكسب دمع 'ىرقو

 هبا او ماس وهيلع هللا ىلصدمحت 0 6 نم ددعل تا هيج رمدتع هللاو اطعاةزمهلاةروس

 نيعجا مهلع هللا ناوضر
 000 011 لداسسو

 كل: دهشل مناو وهو لوس باطلا 1 ليلا ناسا كار لسؤ كار 1

 02 ا( لاو اًذلو اهآر ةناكف اهراخا لا ل 1 ل ةمقولا

 دمعلا ةفص ةدودممو حور مولع لخدبالو باب مهيلع مف هش لاذ اهرحو اهمع مهيلع

 ملعا ىلاعتو هناحيس هّللاو اهرحو رانلا نم هللاب ذومن ةريصتلانم خمرا ن وكف ةلوطم ىا

 « ةلك نو رشعو تايا سمو ةيكم ىهو ليفلا ةروس ريسفت

 00 لوعسو ا

 ليقلا باكا 0 لقا كير 00 ملا ف لجو نع هلوق *
 0 ا ل تع نع 0 !ء

 املع بلغف نِعلا ىلا طابرا ثعب ناك ةشيخلاكللم ىشاجنلانا ىدقاولاءركذو سابعنبا
 ةشيملاماىف طابرا طخاسف موسكينب حابصلانب ةه 0 هللاَش ةشيخلانم لحر ماقف

 لتقف 0 ارا ع مالو طابرا عم

 نا 61012 لع ىتاجتلارتاو نيل ىلع بلغو ةهربال ةشيملا تعمتجاو طابرا ةهربا
 ةسينك ىبف لجو نع للا تي جل ةكم ىلا مسوملا مايا نوزهجح شانلاىأر ةهربا

 ةفاط تئاكق نيعدص اوعدصنا ىت 0-7

 «ءاعنصن) اذهلبقو اعسو ايسج واج رناكو هنيعىف مظعفاهيفهيلا جرحت ريمب ىتئام بل اطملادءلذخاةهرباناىورو هدب نيب

 تعج ىع نم تطقسلاق ةتجاح رك دال لاخلا س ور ىف شوحولاو لبسلا ىف سانلا معطي ىذلا ةكمريع بح اصوشيرق ديس
 هيمحح» ير تدءالو لبالا رانا لاقث كلذخا دوذهنع كاهلاف ىه دلا يدق ىف مكف رع هو كئابا ,ا ندوكنيدوه ىذلاتيبلامدهال

 سم اهتايآ ةيكم اهلك هو ليفلا ايف ركذي ىتلا ةروسلا نمو ديعب اهرعق لاقيو لمعلاىلا ةدودمت اهقابط لوب
 النا ء هدانسابو «ميحرلا نمحرلا هللا مس 622 نوييسسو ةيلل اهقورحو نوريضعو ثالث اًهتاكو
 كير اة ل فكل داي نا:رقلاىف نيم ملا ىت 5 ( رتملا ) ىلاعت هلوق ىف

 هللاتب بارخ اودارا نيذلا ىتاجنلا وق وق ( ليفلا ثادحاب )



 ؟لئلاةروع و ه4 ه5 ا

 هتببو هتزعو هتردقوىلاعتهللا ملع لاك ىلعةلالدلاءوجونم اهيقام ريكذت دارملا نالام

 تمقو اهنا ىور ذا تاصاهرالا نم اهناف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هلوسر فرشو !

 حاب صلانب ةهربا نا اهتصقو مالسلاو ةاللصلا هي اع لوسرلا اهذ دلو ىتلا ةنسلاىف

 0 اهلثم كلل نيب م ةيك كاس كل تين دق ىتا ىشاجتلا ىلا يتكو ءاعسا
 لخدفالل اهل جرح هنانك نب كلام كلذ مهسف برءلا اهيلا فرصا ىتح ايبتبإ

 عنص ليقف ىلع 1 نهلاقف ةهرا كلذ غلبف اهلق ةرذملاب غلو اهيف طوفتاو

 كلذ دنع هبحيإ فلُخ تاق ىذلاب مع تيما كلذ لهانم برعلا نم لجو كلذلا

 هيلا كتغش نأ هلاسو كلذب هزيم ىئتاجتلاىلا نتكف اهمدهب ىح ةكلالا نييسيل |

 هيلا هب ثعبف هوقو اعسحو امظع هلثم رب ملال ناكو دو هللاَه لف هلزاكو شا

 هومظعف كلذ برعلا تععسف فلا مهعم جرخو ةكمىلا ارئاس ةشبخلا ىف ةهربا جرحت
 هموق نمهعاطا نع رشنوذ هللاشن علا هلولم منم كلم جرخ ميلع اًمح هداهح اوأرو

 نم كلريخ قاض ناف ىنقبتسا كلما اهبا اي لاقف رفن اذ ذخاو ةهربا همزهف هولا
 معئخ دالب نم ائذ اذا ىتح راس مث اهلح الجر ةهربا ناكو هقثواو ءايحساو ىلق |

 هولتاقف نِعلا لئابق نم هيلا عمتجا نمو مهاخىف ىمعتملا بيبح نب ليفن هيلا جرخ |

 ىادي ناتاهو برعلا ضرأب ليلد ىلا كلملا هيا ليفن لاقف اليفن ذخاو مهمزهف |

 هيلا جرخ فئئاطلاب صماذا ىتح هلدب هعم جرخو هاقبتساف ةعاطلاو ععملاب ىموق ىلع |
 فالخخ اندنع ل كديبع نم كلللااهيا لاقف فيش نه لاحرىف ثرغه نب دوعسمر |

 لاغر ابا هعم اوثعف هيلع كلدب نم كعم عن نن ةكك ىذلا تلا ذر انا
 ثسيو هربق محري ىذلاوعو لائرؤيا تام نسمفلاب ناكاذا تس رف

 ةراغلاب هىصاو هل ةمدقم ىلع دوعسم نب دوسالا هللاَش ةشخلانم الجر ةهربا |

 مث ديعب ىتئام بلطملا ديعل باصاو مرخلا باتا لاوما دوسالا عمش سائلا معت ىلع

 كلسراام هغلبا مث اهفي رمش نعل سهللاقو ةكم لهاىلا ىريما ةطانحم لسرا ةهربا نا

 1 لخد ىتح قلطناف تيبلا اذه مدهال تئج امنا لاتقل تأ مل ىنا هريخا هيلا هب.

 لاتقل تأي مل هنا كربسخال كيلا ىنسرا كلملا نا هل لاقف مشاه نب بلطملا دبع ىقلف |

 هلام بلطملا دبع لاقف مكتع فارصنالا مث تيبلا ان ءاج امئا هولئاقت نااالا |
 تدبو مارا هللا تيب اذهناذ هلءاجام نيبو هنيب ىختس انا دب هب انلالو لاتق اندنع |

 نيبو هنيب لي ناو همرحو هتبب وهف هعنب ناف مالسلاو ةالصلاهيلع هليلخ ميهاربا
 ةلغب ىلع هفدرا هنا ءاملعلا ضع! معرف كلملاىلاىعم قلطناف لاق ةوق هب انلام هللاوف كلذ

 بلطلا ديعل اًيدص رفنوذ ناكو ركسملا مدق ىتح هينب ضعب هعم بكرو اهيلع ناك |
 نمايال ريسا لجر ءانغ اهث'لاق انب لزن اهف ءاتنغ نم كدنع له رغن اذاي لاقف هاناف |
 هلأساف قيدص ىلهناذ ليفلا سئاس نسينا ىلا ثعب أس نكلو ةيشعوا ركب لت نا ||

 لسراف لاق هدنع كتلزنمو كرطخ مظعيو ريخ نم عاطتسا ام كلملادنع كل عئصينا |

 ( سال اخوءاق )



 ِ (نو'الثلاءزجلا)

 داراو سيلقلا اهاعمو ءاعتصن ةسنكىن ىثاجتلا ةمحصا لبق نه نِعلا كمله مرمشالا

 "فاح كلذ هبضغأف اليل اهيف دمتف ةنانكنه لجر جرخت جاحلا اهيلا فرصي نا

 ' لهلاف سانلا معطي ةكم ريع بحاصو شنررق ديس اذهنا هللاقف ءاتاف سينا ىلا

 الط | | تلم ناقرس ىثام لكلا! ناسا دقو كالا سور نئوحولاو

 ' اهبا لاقف ةعربا ىلع سينا لخدف ريخلا ن. هللا لصوام بحا ىلقيدص هناف هعفناف

 "شوحولاو لهسلاف سانلا معطي ىذلا ةكم ريع بحاصو شيرق ديس اذه كلما
 | كلبصان ريغ ءاج دقف كملكف هلنذأتنا بحا اناو كيلع نذأتسي لاملا سؤرف
 ا همظع ةهربا ءآر الف اهسو ايسج داحر باطملادبع ناكو هلزذأف كيلع فااخمالو
 ' نلك طانلاللا طبق ةتحم نيل ناو ريزيشلا ىلع همم سلجم نا ةزكو همركاو
 ' ناجرتلا لاقف كللاىلا كتجاح ام هللق هتاجرتل لاق مث هعم هسلجأف هاعد مث هيلع
  ةهربالاقف ىلاهباصا ريعن ىتئامىلع دربنا كللاىلا ىتحاح بطملادبع هللاقف هلكلذ

 ١ تئج لاق لاق كيف نالا تدهز دقلو كتبآر نيح ىتحا تنك دق هللق هنامح رتل

 ' ىنملكتو هيف ىنملكت مل همدهال مكمصعو مكف رشوهو كئابآ نيدو كنبدوه تيملا
 ةعتيس ير تيلا اذهلو لبالاءذه بر انا .بلطملا دبع لاق كل اهبصا ريعب ىتئامىف

 ١ لبالا تدر الث هيلع تدرف هلباب صاق كاذو تناذ لاق ىنم هعذعل ناكام لاق كنم
 اوزر#يو باعشلاىف اوقرفتيزا مهسماو ربخلا اشيرق ربخأف جرخ بلطملادبع ىلع

 داو ةيمكلا:بلطملاددع تاو 2 شبملاةرعمنم مهيلع افوت لابجللا سؤرف

 ٍإ لوّش لعحو بالا ةقلح

 اكاح 5 عنماف براي © اك اوس مهلوجرا ال براي
 كارق اورُحنا مهعنمأ »* اك اداع نم" تببل اودع نا

 . اضيا لاقو
 كلاحر عنماف هلحر عقم دبلا نا هال

 كلا مويلا هيدبطو بكيلصلالا ىلع رصناو
 كلام اودع مهلاحمو * مهبيلص نيلغيال

 كلايع اوبسي ىكليفلاو # مهدالب عومح اورج
 ٠ كلالج اوقراموالهج * مهدكي كامح اؤدمع

 كلادب اميماق انتبهت هكو مهكرات تنك نا

 ةغرإا عصاو هموق عم هوجولا كل: ضعب ىف هجوتو ةقللا بلطملا هبع كرت من

 ةؤقلاو مظعاا ىف هلثمرب ملاليفناكو هليف أيهو هشيج أيهو لوخدلل أيت دقو سمغلاب
 ”كربا هللاقو هتذاب ذخا مل مظعالا ليفلاىلا ليفن لبقاف اليف رسشع انثا هعم ناك لاو
 ىناف هوثعبف ليفلا كريق ماركا هللا دإبب كناف تح ثيح نم ادشار عجراو دومم

  ناف موقيل هوعزفف هقفارمو هقارص تحن مه:>احم اولخداف هس ارىف لوعملاب هونرمضف
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 هن لف ىرذا ةلفو دوم همسا ىوق ليف هومو هشدجم جرخ ةيعكلا نمدهيل |

 اذاو حربي ملو كرب مرحلاىلا هوهجو الك ناكو لبفلا مدق هشيج ىبعو لوذدلل

 دتشي ليفت جرو موش نا ىباو كربف مرأطاىلا هوفرمدف كلذ لثم لعفف قرمثملاولا |

 رئاط لك عم فيطاطخلا لاثما رحيل نم اريط لجو نع هللا لسراو لبجلا دعصىتح
 نيشغ الف سدعلاو صولا لاثما ءزاقنمىف رو هيلحر ىف نارك راجحا ةثالث اهنم

 تباصا موق لكس يلو كله الا ادحا ةراأ كلت بصت ماف مهياغ اهئاس رأأع وقلا |

 بيبحن ليش نع نولءاستيو هنم اًؤاحىذلا قيرطلاىلا نودت,ال نيبزاه اوجرخخو

 ليفت لوقي كلذ ىفو لابملا ضءب نم مهيلا رظني ليفنو نِعلاىلا قيرطلا ىلع مهلديل |
 انيأر ام مشل تح ذل +212 َنبلَو تيارام كاف 1

 ائيلع ىتات ةراح بصحو »+ اريطت رصبا ذا تده

 انيد ناشبعلل ىلع ناك * ليفن نع لئاسي مهلك 20320
 لهنم لكىف نوكليو قيرط لكي نوطقاستي' ضعب ىف مهضعب جامو موقلا جرخو |[
 ةدم اهتعبت ةلمغا تطقس الك هلمانا طقاستت لم ءدسحىف ءاد ةهربا ىلع هللا ثعبو ||

 عدصناىت>تامامو هباخحا نم ىقب نو ريطلاخرف لثموهو ءاعئصملا ىهتنافمدو عقم

 مرا ىلع عجسشل ملو ضب رفىئاجملا ليف دوماماو ىدقاولا لاق كلهمن هبلقنع هءردص |
 موسكي وبا تلفنا مهضعب لاقو ءايصحلاب اومر ىا اوبصغل اومجشرخالا ليفلاو اجتن ||
 اهاهنا الف ةصقلا هيلع صقف ىئاجنلا غلب ىتح هسأر قوف قاخ ريط هعبتو ةهربا ريذو ||

 تلصلا ىبا نب ةيما لاق ىئاجتلا ىدب نيب اًيمركريطلا كلذنه رج هيلع عقو |
 روفكلا الا نيف ىرام ام © تاءظطاس انبر تايآ نا '

 روقعم هن اك ىوعي ل-ظ © ىت- ىتمغلاب ليفلا سيح
 سانلا نامعطتس ةكمب هسئاسو ليفلا دباقتيآر تلق اهنع هفاىضر ةشئاعنع ىوزو

 اوجحا شيرقنم ةئف نا ليفلا باحصا ارح ىذلا ببسلا نا ناهلسنب لئاقم معزو ||

 ب لا ىراصنلل ةميب مثورحلا لحاس نء اوندف ىشاجتلا ضرا ىلا اراجن اوجرخ نيحادات |
 ا

 ىف ىه امكرانلا اوكرت اولحترا الف اووتشاو رانلا اوي>اف اولْزَنف لكهلا شيرق اهن 31

 ايضغفساف ىشاجتلا ىلا خرمدلا قاطناف اران لكيهلا مرطضاف جيرلا تجاهف فصاعموي أ :

 فوفكم ناكو ىؤقثلا دوعسم وبا ذمموب ةكم ىف ناكو ةبعكلا مدهل ةهربا ثعبفف ةعببلل |!

 ناكو هيأرب رومالايقتستاليبن اهيدن الجر ناكو ةكمب وتشيو فئاطلاب فيصي رصبلا |
 كيأر نع هيف ىتعتديأل موي اذهف كدنع اذام بلطملا دبع هللاقف لطملا دسل اال ١
 دمعا بلطملا دعا دوعسهوا لاقف للا دعصق ءارح ىلا اس دعصا دوعسةوبا لاقف ||

 ضب لعاف مرحلا ىف اهمثبا مث هلل اهلغجاو العن اهدلقو هلل اهلعجاف لبالا نم ةئامولا

 دمعف بلطملا دبع كلذ لمنف مهدخأيف تيبلا اذه بر بضغف أيش اهنمرقعي نادوسلا



 5 نصا فاك

 500111 لئاس (نونالثلاءزجلا]
 اال فو رقخ هراقتم ىف ريط لك ا ريط هللا لسرافلو هى رخ |ةهج ىلا وا نِعلا ىلا هوهجو | ا
 .لجرلا' سار ىف رجحلا عقيف مهيمرتف ةصخلا نم صضإو ,ةلمحتلا نما رك !نازجت |

 ”بصن فيكو مزاجلا رئا راهظاىف ادجرت ملا ءئرقو اميج اوكلهف هربدنم جرخف

 ا 00017 001( وع لجو اهضمب اورقعو اهلع اولمف بالا كت ىلا موقلا ظ
 | همده داراو تيبلا اذه ند نعل كلم عبت لزن دقف همنمي ابر تببلا اذهل نا دوعسم |

 همظعو ضيبلا ىطابقلا ءاسككلذ عينى از الف مايا ةثالث هيلعملظاو هالتباو هللا هعنف 0

 ئطاشنم تأئثن اضيب اريط ىرا لاقفبلطملا دبعرظنف رحب وت رظناف اروزج هلرحتو
 اهفرعت له لاق انسؤر ىلع تراددق اهارا لاق اهرارق نبا كرصبب اهقمرا لاقف رحب ]
 هايشا لاق اهردقاملاق ةيماشالو ةس.رعالو ةنماهتالو ةيدحب ىهاماهف غا ام هللاو لاق ا

 ماما اضعب اهضعب عبتي ليالاك تابقا دق فذحلا ىصح ا 6 صح اهريقانمف بتساعبلا

 تذاح اذا ىتح تداخل قنعلا ليوط سآرلا دوسا راقنملا رمحا 21

 اهريقانمىفام ريطلا تلاها مهلكلاجرلا تفاوت الث مهسؤر قوف تدكر موقلا ركسع
 الف تءاح ثيحنم تمجر امنا مث ةبحاص مسا رجح لك ىلع بوتكم اهتحت نم ىلع
 .امعسي ملف ايند مث ادحا اسنؤي يث ةوبر ادعص ىتح ايشف لبجلا ةورذنم اطحنا احبسا

 نودماخ مهاذاف موقلا ركسعنم ايند الث اماين اوحصاف نيرماس موقلا تاب الاقف اسح
 .ةبادلاو ليفلا قرختو هغامد ىف عقت ىتح اهقرذف لا هك وع حا م ١ ناكو
 000001 د6 يللا دع دم هقو ةدعوم يضدالاف رجلا بيغلو

 | 0000000 تارت ضازجلاورخالا بهذلا نم ه الق ضرالا ىف قمعا ىتح

 | لاقف اعم كلامهف تّئش ناو كترفح ت تئشناو ىنرفح تْئشنا رتخا دوعسمىناللاق

 | كلىهفىفرفحفف عاتملا دوحا ىرا ىلا بلطملا ددعلاقف كسفن ىلع ىلرتخافدوءسموبا
 ا [000) | ]رق نئالاق نلطلا دع ىداتو هرفح لع امهم ادخاو لك سلجو

 لزب ملف ةداقلا هتطعاو اشيرق كلذب بلطملا هبع داسو هباوقاض ىتح امهلضف نم
 هتيعك نع لجون ع هللا عفدو لاملا كلذنم ىنغيف امهياهاىف دوعسموباو بلطملا دبع
 ةنس نيعبراب ملسو هيلع هللاىلص ىلا دلوم لبق ناك ليقف ليفلا ماع جراتف اوفاتخاو

 | خراوتلاو ريسلا ءالع نم نورثكالا هيلع ىذلا عكالاو ةنس نيرسشعو ثالثب ليقو

 نولوش مهنافملسو هيلع هللا لص هللالوسر هيقدلو ىذلا ماعلا ىف ناك هنا ريسفتلا لهاو

 | لجونع هلوقفريسفتلا اماو # ملسو هيلع هللاىلص هدلومل احزان هولعجو ليفلاماعدلو

 | اهب ماعلا نا الا ليوط نامزبب هئيبملبق تناك ةعقاولا هذه نال كلذو معن ملا ىا ركولا
 هللا لص هن اكف كلذكن اك اذاو ةكمب افورعم اضيفتسم ناك اهم ربخلا نال هدئعالصاح ناك

 لق ليفلا بادكاب كبر لمف فيك رثملا ىلاعت لاق اذهلف اني هدهاشو هلع ملسو هيلع

 مهسن هنال هدحو امناو ريشع ىن"ا ليقو ةيامث ةليف اوناك ليقو دحاو ليف مهعم ناك

 || باحصا ةصقىفو ىاللا قافول هدحو امنا ليقو دوم هللاش ناكىذلامظعالا ليفلاىا

 _؟ليفلا)
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 (ليفلا ةر و هه[ 00م قوس

 ةيعكلا ليطعت ىف « مهديك لمح ىلا © ماهفتسالا ىنعم نم هيف امل رتبال لمس:

 لسراو # اهنأش مظعو مهسمد ناب لاطباو عيبضت ىف #« لياضتىف  اهيبرحتو

 ةعامللا اهب تهب ةريبكلا ةمزحلا هو ةلابا عم تاعامح © لبابا اريط مهيلع

 6# ةراج مهيمرت © طيطاعتو ديدامك اهل دحاوال لبقو اهماضضت ىف ريطلا نم

 46 ليج نم 9 كبر ريض ىلا هدانساوا عم مساهنال ريطلا ريكذت ىلع ءايلاب ىرقو

 نأ اريطنا لقعلا ىف لوتس ذا هتمكحو هلعو ىلاعت هللا ةردق ىلع ةيظع ةلالد لْيفلا
 دمج فرش ىلع ةيظع ةلالد اهيفو نيصوصخم اسان اهب ىرت ةراجح لمحتر جلا لبق نم

 كلذ سيلو هيلع طخ“ نم كالهاو هديحوتىلا ىعادلا ملسو هيلع هللاىلص دمحوهو

 لقاعىلع ىنف الف باتك مهل ةشيمحلاو مهلباتك ال ارافك اوناك مهناف شيرق ةرصنل

 تاعفام تلعف ىذلا انا لاق ىلاعت هناكف ملسو هيلع هللاىلص دم رصن كلذب دارملا نا

 فيكف كمودق لبق كترصن دق ذاو كمودقل افي رشتو كلاهيظعت ليفلا بادتإب
 ةكلا كو مهعسو مهركم ىنعل #« مهدك لمح مل » كروهظ دعب ككرا

 ىلا اولصي ملف مهدكك ل ضا اودارا ام لاطباو راسخو عيبضت ىا © ليت ©
 اوكلهو تقرتحاو مهتسين هك تي رخ يلع يدا عجد لب تلا نر نم اوذارا اذ

 اهضعب عبتي ةقرفتم ةريثك |ريط ىنعي 6 لسا ايط هيلع لسراو ف" لاخلا

 اهلداوال لبق ةقرفتىف تاءامح لبابا ليقو ةلبؤملا لبالاك عيطافا لبابا ليقو اضع
 تناك س ابعنبا لاق لو لثم لوبا ليقو لسا ىلقو ةلابا اهذحاو لبقو اهظفل نم
 عابسلا سؤ ركسؤر اهل ليقو بالكلا فكاك فك اوريطلا ميطارخت مطارخ اهلاريط

 تءاح دوسريط ليقو رفص ريقانم اهلرضخحخ ريط لقو عابسلا باساك ٍباينا اهلليقو

 هراقئمىف رخو هلحر ىف نارك راكا ةثالث رباط لكم امموف احوف 3 لبق نم

 ريطلا هذهسانجا فالتخاىف ليواقالا هذهنيب عملا هجوو هتئشه الا أيش بيصتال

 هريغ هاكحام ىلع اهضعبو سابعنا هاكحام ىلع اهضعبف اهلك تافصلا هذه اهفتناك هنا

 © ةراجت مهيمرت #9 لجو نع هلوق * ملعا هللا اهتافصن هغلب امب دحاو لكربخاف
 اهتدازف ةراجلاب تبرضف احير هللاثعبو ةراجملاب مهتمروريطلا تحءاصد وس نءالاق
 هسأر ىلع عقو ناو درخالا تنال ني جرخالا لجر ىلع اهنمرج عقو اف ةدش

 | باذع هيفبتك ىذلا ناويدال ماع مما ليجسلا ليق # ليج نم إف ءربدنم جرخ
 باذعلا ةل نم ةراج مهيمرت ىنءملاو لاسرالا وهو لاجسسالا نم هقاقتشاو رافكلا

 لج ليقو برعمىسراف لكو كنس هلداو ظلت نيطو رجح ليتم ليقو وخالا

 لاجمالاؤا ريبكلا وادلا وهو للا نم ىلقو لك كنس برعم . رجحتتم نيط نم

 (لياضتىف مهدكل مج
 لاش لاطباو عيبضت ىف
 الاض هلعج اذا هدكللض

 'ىرصصال ليقو امعئاض

 هنال ليلضلا كلملا سدقلا

 هعئض ىا هسا كللم لاض

 الواتسبلا اوداكمملا مهنا ىنعي

 اوفرصيل سيلقلا ءانب

 للضف هيلا جاحلا هوجو

 هيف قيرحلا عاشإب مهد
 همده ةداراب اناث هوداكو

 ريطلالاسرايمهديك لاضف

 اريط مهيلع لسراو) مهيلع

 ةدحاولاقئازح ( لسابا

 تاعامح جاجزلا لاق ةلابا
 انهه نم كاعامح و انهه نم

 ةفينحوبا أرقو (مهيمرت)
 ىا مهيمر هنع هللا ئككر

 عمج مسا هنال ريطلا وا هللا

 ىنءملا لع تن ؤيامئاورك ذم

 وه ( ليج“ نم راجح 0

 هيلعو لك كنس نم برعم

 رج الاىا روهمللا

 مهعيتص (مهديكل مج لا)
 ليطإلاف ( لياضتىف ١
 ( مهلع لسراو) ريس و

 (لِسابا اريط) مييلع طلح

 مويلع ص رميه رث) ةعااتتم

 نه ( لج نم راك (

 لثم خوبطم لحو غ 2

 نم ليج لاشو رح لا

 ايندلا ءاعس



 00 افك لكلا
 دودلا هلك ا و

 ىهو ةيكمشيرق ةرو-#
 * تايا عبرا

 ( ميحرلا نحر ل هللامس )

 قلعتم ( شيرففال.ال )

 نا مهيما اوديعيلف هلوش

 مهثاليا ل->ال هوديعي
 ام ءافلاتلخدو نيتاحرلا
 اطريشا|ىنءمنم مالكا ىف

 ال مهيلع هللا من نا ىا

 نال وديعي مناف 0

 ةدحاولاهذهاهوديعلفهمعت

 هلقاعوا ةيهاطظ ةمءن ىعىلا

 الركام مهلعل ىا

 نأ ىنع شرف فالبال
 فالبالا اذها ققايالا كلذ
 رعشلا ىف نيكتااك اذهو

 تديلا ىننمقاعت ناوهو

 هبالا مصلالاةاعت هلق ىذلاب
 نبا فد ىف اهو

 ىوريوو لصفالب ةدحاو

 ةروس

 (لوك أم فصكمهلمطل)
 اذا دودملا عرذلا قر

 دودلا هلكا

 ركذيىتلا ةدوسلانمو##
 ةيكماهلكيعو ضررق ايف
 عبس اهتالكو عبدا اهتايا
 ةثالث اهفورحو ةرشع

 © اذرح نوعبسو

 «ميحرلا نمحرلا هللامس )
 ىف سا,ءّنبانع هدانسابو

 (شيرةفاليال) ىلاعت هلوق

 : 0 2 نودملا 5 تكلا ةادنلا 0-52 للا كمؤا ؛لاشرالا وهو

 ىلعف نانروس امهناو امهذب لصفلا ىلع مه ريغو ةياوصلا قايطاب اضا ضراعم وهو .

 4 هاء طح ةنوثالثلاءزجلا

 هج ”نكاؤأ دودلا هلك ابنا وهو لاكأالا هيف عقو ا 0

 1107 .رالاو ةزلصلا هيلع لاق :* .هتئارو باوذلا هتلكا نيتكوا-هنم ارقص

 سلا و فسألا نم هنايح مايا هللا افاع ليفلا ةروس

 5 0 اهياو ةيكم شيرق ةروس و

 مالكلا ىف ١1 ءافلاو تيدلا اذه بر اود.ىيلف هلوش قلعتم 0 شير 5 فالي ل 9

 سيف هتئار مث باودلا هتلك ا نبتو عدزكىنعب * لوك أم فصمكمهامغ# ديدشلا
 فدا لددقو ثورلا ءازجا قرف -_ٌ اهقرهو مهلاصوا عطش هش هؤازدا تقرشو

 رشقلاوه سابعنبا لاقو فوجا راصفلكا اذا ياك لبقو نيتلا وهو ةطاخلا قرو

 ماعا ىلاعت هللاو فالغلا ةئرهك ةطنللا ب> ىلع نوكي ىذلا جراخلا

 حصا لوالاو ةيدم لقو ةيكم ىهو سرق ةروس ريسفت »©
» 

 « ةثالثو ةلك ةرشع عبسو تايا عبرأ ىو رثك أو »

 5 افرح نوعبسو ِء

 اهابقامب .ةقاعتم سل يقف ماللا هذهىف اوفاتخا * شيرق فالبال 8لجو نع هلوق ©
 مهمل لاَ ةشيحلاب عنص اع مهيلع هتمعن مظع ةكم لها ركذ ىلاعت هللا نا كلذو

 نع اوفلا امو شيرق تيتا ليفلابادجا كلها ىا شبرق فاليال ل 0
 ةدحاو ليفلا ةروسو ةروسلاهذه ب ىنا لعح اذهلو فيصلاو ءاتشلاةل>ر

 مهريغوةباوعلا نم روهجلاةيلعىذلا و مح رلا نمحرلا هللا مسبب هفخص*ىفامهني, لصف لو

 امه قاعتال هناو ليفلاةرّو-س ن 3 ةلدقثم عا روهدش علا ضيفتسمللاوهو

 ةروس اهلق ىلا ةروسلاو ةرودسلا هذه لِعَح ف ا َث بهذم نع بيحاو

 ضع ىنعم هضعل نيمو أضع هضءا) قدصل ةدحاولا ةرودلاك نا ىقلا نإ ةدحاو

 ىا.بجتلا مال ىه ليقف ىالبال هلوقىف مالل ةلا_حلا ةلعلاىف اوفلتخا لوقلا اذه
 مهصامث تببلا اذه بر ةدابع مهكرتو ف.صلاو ءاتشلاةلحر شرق فالبال او#ئا

 هريدقت اهدوب امب ةقلعتم ىه لقو كلذل او.ا يجمتاهحو ىلع هلوقك وهف هتدابعب
 اركش مهتدابع اولمع' ىا فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليال تيبلا اذه بر اودبعلف

 فال:الىنملا نوكيف فالّشسالا ىنءب وهو افلا ئثلا تفلانم فاليالاو ةمعنلا هذهل

 (شيرق)



 همعت رئاسل ءودسي مل ناف ىصختال مهيلع هللا معت نا ىتملاذا طرششلا ىنعم نه || '

 نِيلا ىلا ءاتشلا ف ةلحرلا ىا 7 ءاتشلا ةلحر مهفاليا ف هلجال ءودسيلف | ٠

 هبنفلا و هتمزا ىا نك تقاوم وه لقو اماعقتتالو الصتتف نيتلحرلا نيتاه شيرق َ

 نم وهف رضنلا ةدلونم لكف ةنانك نيرضتلادلو مهشيرقو هللا هيئمزلا ىا هللا |

 هللا ل وسر لاقلاق عقسالانب ةلثاونع «م) ىمرَع سيلف رضنلا هدم منهو شئرق
 ةنانك نم اشكيرق طصاو ليما دلو نه ةنانك ىنطصا هللانا ماسو هيلع هللا ىلص

 هنع هللاىضر رباح نع (م) مشاه ىن نه ىنافطصاو مئاه ىب شارقن٠ ىنطساو'

 نع (ق) رمثلاو ريا ىف شيرقل عبت سانلا لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا

 نآشلااذهىف شيول عب ” سانلان ا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نا ةريره ىبا

 للا لس هال وسار لاقلاق ديز نب ديعس نع © مه رئفاكل مه رفاكو مهملسمل مهملسم ا

 نس تيد لاقذ ذب دليلا ادام شيرق ناوه دارا نم ماسو هيلع
 لوا تقذا 0 ا هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ساتعوزإ نك « بينغ

 رع نس> ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرذا الاوت مهرخا قذأف الاكن نشف ا ١

 شرقلا نم اشيرق اومسو ريخلاو ءاطملالاوثلاو * ةدشلاوةقشملاو باذعلا لاكتلا |

 بستكي ىا مهاشرتشو هلاءعا شرّهب نالف لاَ بسكتلاو عجلاوهو شيرقتلاو | '
 وبا لاقو اصارح لاضفالاو لاملا عمج ىلعو اراجت اموق اوناكاشيرق نال كلذو || ٠"

 رخلا ىف نوكت ةبادل لاق اشيرق شيرق تيعمل سابع نب هللادبع ةيواعم لأس ةناحير
 لك أتىهو هتلكا الا نيمسلاو ثغلا نه 'ىشب رمتالشرقلا اهللاشهباودمظعا نم ىه

 هدشناو معن لاق اهراعشا ىف كلذ برعلا فرعت لهو لاق ىلعتالو ولعتو لكؤتالو |
 ١ 0 ١

 اشيرق شيرق تيمس اهب رهمبلا نكست ىتلا ىه شيرقو
 اشويج روحبلا راس ىلع رهتملا ةحل ىف ولعلاب تطاس
 انقر نيحانحلا ىذل هيف ب الو نيمسلاو ثغلا لك أ

 ائيشكالكا دالبلا نولكأي * شيرق ىع باتكلا ىف اذكه
 انشوجلاو مهيف لتقلا ثكي © ىب" نامزلا 0 مدهلو

 اثيك ارشح ىطملا نورسشحي * الرو ةليخ ضرالا الع
 مرحلا مهلزت او بالكنإ ىصق مهعمط مرآ اريغ ىف نيقرفتم وناك اشيرق نا لقو

 اوعمجت اذا موقلاش رقت لاَ عمجتلا شرقتلاو مهعمجتل اشيرق اوعسف انكسم هوذختاف
 سعاشلالاق كلذل اعمش ىصق ىمسو

 رهف نه لئاقلا هللا عج هنن # اعمُح ىعذدب ناك ىدق كوبا

 | مظعلا ريك ذو فاليالا سمال اميخنأ لوالاّنم لدب وه © مهفالبا ف ىلاعت هلوقو
 (مهنالنا دي وتلا ىلع [تدنتد ةكمي نوتشي اوناك سابع نبا لاق *# فرصلاو ءاتشلاةلحر 9 هيف ةنلل

 كلذب سالا عماستيا
 مارتحا لضف مهومرتح

 ا وهال مهل مظننا تح
 . دحا ىرتجي الف مهيتلحر
 اوبجحا ىنعملا ليقو مهيلع

 فالال شويرق فاليال
 ةفلاؤا ىا ىءاش شيرق

 هتفلا لاَ ليقو شارف
 دلو شيرق و اذالاو افلا

 ةومَس ةناتك نب رضنلا
 ةباد وهو شرقلاريغص

 ثعل رجيلا ىف ةمرظع

 رانلابالا قاطتالو نفسلاب
 هوعبف مظعتال ريغصتلاو

 مهمنمو مهتدشل كذب
 شرقلا نم لي واهبا,مبشت
 مهاليسكلاو عمطاوهو

 مهتاراجتب نيباسك اوناك

 مهفاليا)دالبلا ىف مهب رضو
 (فيضصلاو ءاتشلا ةلحر

 لدبا مث ىالبالا قلطا
 . اميغفت نيتلح رلاب ديقملاهنع

 اريكذنو فالبالا مال
 بصنو هيف ةمعنلا ميظعل

 الوعفم مهفالياب ةل_حرلا

 ءاتشلا ىتاحر داراو هب

 نمل درفاف فيصلاو

 شيرقل تناكو سابلالا

 ءاتشلاىفنولحرب ناتلحر

 ركذا لاعبو ديحوتلا ىلع

 اوفلايا شي رق ىلع ىتمعت

 أشير قىلع ديحوتلا قشي ال لاَغو ماشلا ىلا فيصلاو نعلاىلا ءاتشلاةلحر ىلع (فيصلاو ءاتشلاةلحر ) مهنالياك

. 



 ىلا ف.يصلاىفو نكلاىلا

 نورجو نوراتيت ماغلا
 نيئما مهيتلحرفف اوناكو

 هللا ل_صها مهنال

 مهريغو مهأ ض ص رعس الف

 اوديعيلف ) مهيلع راش

 تبيلا اذه بر

 ) اودعيلف 2( فيصلاو

 اذهبر) نك دحوبلف

 ةمكلا هذه بر ( ثببلا

 ( نوثالثلا ءزحلا)

 أ نيمضتلاك هلقاعوا اوما 0 فودح وا نورخو نورا ماشلاىلا 1 ه.صااىفو

 | ىلا فمصم ىف امهلا ءديؤيو شيرق فالنال لو فصعك مهاعج ىا 0

 نرضتادلو لدركو هاحبعلا ةل>در مهفلا 0 فل 'ىرقو ةدحاو ةروس

 | قاطتالو نةسلاب ثنعلت 0 ةيظع ةباد وهو شرق ريغصل ند لوقثم ا

|| 

 1 ”ميظعتلل مسالا رقسصو ىلعتالو ولعتو لكؤتالو لك أت اهنال اهب اوهيشف راتلاالا

 | ءابلا ريغب فالثا سماع نإ 1 رقو موقنلل هنع ديقملا لادبا مث ىاليالا قالطاوا

 1 تيدلا اذه بر اوديعياف ةزمهلا دعب

 ا نورثك الالاقو تيبلا اذه بر اودبعي ومرحلاب اوميشنا ىلاعت هللا مهرمأف فئاطلاب

 فيصلاى ةل>روأفدا اهمال نيالا ءاتشلا ىف ةلرةراجتلل ماع ا ناتلحر مهاتناك

 1 مهتراجي شعت شيرق تناكو عرضالو هيف عرزال ايدج ايداو مران اكو مأش !اىلا

 هللارح ناكس شيرق نولوه اوناكو ءو_سب دحا مهل ضرعتبال اوناكو مهلحرو
 1 . مهلن ب ناتاحرلا الولف كلذل مهمظعت و مهزعتو مهمركت برعلا تناكو هتدب ةالوو

 1 فالح الا مهيلع قشف فرصتلا ىلع اوردش,مل تيبلا راوي نمالا الولو ةكمع ماقم
 لها ةكم ىلا ماعلا اول نعلادالب نه شرجو 3 تدصخاذ مأشلاو نيالا
 لآ لاو ةكم ىلا نفسلا لع نحلاف مههاعط اواح لحاسلا

 18 اال || 4 للا بصخاو بصحلاب ىلا لجاو ةدحم لخاسلا لها. قل ٍةاأف ريجلاو

 لاقو اعيمح نيتلحرلاة نم هللا مهافكو بيرق نم ةكملها راتماف جلنالاب اوقلاو ةكموملا

 نومحسش اوناكف نيتلحرلا ىلع م هاه مهعمج ىتح ةعاخحمو رضفف اوناك سابع نبا

 || لمح نم لوا ناك ىلكلالاقو 1 هريقف ناك ىت> ريقفلاو ىنغاانيب مهحير

 || هيفو فانتم دبع نب مشاه لبالا امهيلا لحرو مايقلا ره شا
 1 3 رعاشلا لوق

 فانم دبع لاب تررم اله # ىدنلاو ةحامحلا ىذلل لق
 فافكآ نمو رضنم كوعنم *. مهارق ديرت مهب تررم اله
 فايضالل ماه نيلئاقلاو * شئار دجوي سيلو نيشئارلا

 قاكلاك مهريتفت نوكي ىتح # مهريقشب مهينغ نيطلاخلاو
 فاليالا ةلحرب نيلحارلاو * قداص دعو لكي نيمءئاقلاو

 فاحت قوتتسم ةكم لاجرو # هموقل ديؤللا مشهالعلا ورمع
 فقاصالا ةلخرو ءاتشلا-.رفس * هموقلو ةهلامهتس نب رفس

 امهدحا نيمسق ىلع ماعنالا نا كلذو ةصكلا ىنمي #تيبلااذهبر اوديعيلف## لجو نعهلوق
 الو ةروسلاهذهىف هرك ذاموهو عفن بلج ىاثلاو ليفلاةروسىف هركذاموهو رضعفد

 ركشلاءاداو ةيدونعلاب مه سعا ناتميظع ناةمعن اهو عفنلامهل بلجو رضلا مهنع هللا عفد

 وههناف تيبلا اذهبر ةدابعب اولغتشينامهسما نيتلحرلا سما مهافك امل ىلاعتهنالبقو



 اهيف اولكا ةدش تيما ل قزم ركنا روت راي 4 عوج نم مسطول

 0 ملسوهيلع هللا ى 0 0 نع <« م 00 ماذحلاوا مهرياسو

 اهب فكتعاو ةعكلاب فاطنم ددعب تاتسح رشع هللاءاطعا شيرقفاليالةد وس

 . © عبسأمب 1 انهند يلتخ نوعالا روش ١

 م0 ميحرلا نمجرلا هللا مس يعم

 ىلللو عراضملاب اقاحلا ةزرمهالب تيرا 'ىرقو بجتلا هاعم ءاهصنت ت17 |

 ىذلا كلذف 9 هلوق اتا ديؤيو دهملاو سنها لمتحي ىذلاو مالسالا وا ءازلاب | ا
 قام لس دلا الم .. متي ايضو ناكل وجوب وهو امين اقدال « ميا حب ا

| 
 ىلا ةبالا ىت ىنعمفف لبقو ا ربلا ىف داليلا نم 0 ةربملا لمحي ع وج دعل نم َّك ظ

 0 مهيلع اهلعحا مهللا لاقف مهيلع اعد ملسو هيلع هللاىلص ادحم اويذك امل |

 نونمؤءاناف انلهللاعدا دمتي اولاقف دهجلاو عوجلا مهباصاو طصتلا مهيلع دتشاف فسوي |
 ]للاعب كم لها تيصخاو دالنلا تدصخأف ماسو هلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف ََ

 منوكو مرحخلابىا فوخ نه مهتما و عو> ن» مهمعطا ىذلا اتق ةلوق كلذف دهجلاو َّ

 ماذخلا فوخ نم مهمآ ليقو مهتلحر ىف دحا مهل ضرعتب مل ىتح ةكم لمانه أ

 : مهنمآ لقو ماذجلا مهدإس مهبيصرالف ّ

 34 صاعلا ىف ةكع اهفصن لزن لقو ةيكم ىشو نوعالا 5 ةروسريسفت | :

 « لولس نءا ىلا نب هللا دبعىف ةثيدللاب ىناثلا فدثلاو لئاونإ ج١

 ©« ةسمحو ةئامو 1ك سمو تا عيساو نا 0

 « افرح نورشعو وف
 7 محا ن هرمحرلا نا جا

 باسحلاو ءازجلاموب بذكي ىذلا تفرع له ةي.الاىنممو نيقفانلان م لجروف اهثا |
 ةغلانملا هب دارملاو ماهفتسا تيأرا ظفلو 5 متيلا عدي ىذلا كلذف # ةفرغت مناف |

 © نبدلاب بذك,ىذلا# فاكلا ةدايزب كتبأراو اهمال بسماهفتسالا فر< اهريدصت )|

 ا ملعا هللاو مالسالابو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 | ىمهسلالئاو نب صاعلا ف تلزن ليق

 | سانع نبا نع ةباوز ىفو 0 نب ورم ليقو ةريغملان امرا ليقو

 ديدش عوج نم نيتلحرلاب مهمعطا ىنءإ امهثدشأ فوخو عوج ىفريكتتلا ا ع :دلا

 فاط#تلا قوخواليفلا بانا 4نوعاملاةروسل قوخ وهو يظع 4 607/]فح نوح نم مهنما و امهلِقدف اوناك

 ليقو مهر اسمو مهدلب نم
 ىتحةدش مهتباصادق اوناك

 ماظعلاو فيلا اولكا
 فوخ نم مهنما وةقرحلا

 مهدات مهبيصيالف ماذجلا
 ءاعدب هلك كلذ لقو

 مالسلاهيلع مهارإا

 فلتخم نوعاملا ةرو- 9
 0 تاياا 0 و اهف

 ( ميحرلا نمحرلا هللامس)

 الذكي ىذلا تادآ)
 ىذلا تي ارلهىا (نيدلاب
 منا وهنه ءازجلاببذكي
 ( ىذلا كلذف ) هفرعت

 ]اوما ءارقم نفك
 هعفدي ىا ( متيلا عدي )

 0 00 ند مهعبشا

 مهنع عفد لاش و نيئتس

 نيتا>رلاةن هو عولاةنؤ

 اوتاكو فنضلاو ءام_كلا

 نيتلحر ةتسلكىفنولحن رب

 . ءاتسفلاب نبا ىلا ةلحر
 فيصلاب ماشلاىلا ةلحرو

 كلذ نم مهنع عفدف

 ند (فوخ نم مهنمأ و)

 لخدبي ناب ودعلا فو

 فوخ نم لاو مهيلع
 نذلا هءاكاو قانا

 ةذهوتدلابارخاودارا ا

 ىلوالا ةروسلا ىلعةفوطعم

 آهفورحو نو رسثعو سححاهناطو عبساجتاآ ةيكم اهلكىهو نوءاملا ( س7 اخو ا6 ) اهيف كذب ىتلاةزوسلانموإ#
 (نيدلاب بذكيىذلا تب ؛ارا) ىلاعت هلو5 ىف سابعنبانع هدانسابو (ميحرلان مح رلا هللامس ) 0 افرح رمشع دحاو ةئام

 هقح نع متبلا مفدي لوس (متبلا عدس ىذلا كلذف ) ئعبسلا لئاو ن صاع وهو ةمايقلا مون باسحم بذكي لاهو



 : هل ءزحلا)

 ' ةريغملا نب ديلولاوا ءاتصعب هعرقف اجلس ميني هان راو دحر نايفسوبا وأ هعفدف هسفن

 ىذاو ةوفحم افدذع اعفد

 رحزب انحف ادر هدريو
 ىلع ضحالو ) ةنوش>و

 ثعرسالو ( نيكسملا ماءظ
 نيكسملاماعط لذب ىلع هلها

 ءازلاببيذكتلا ماع لمج
 مادقالاو فورعملا عم

 واىا فريءضلا ءاذيا لع

 ديعولاب نّدباوءازجلابن ما
 مدش ملو هءاقعو هللا ىشخل

 هيلع مدقا ني كلذىلع

 مث ءازيلاب بذكم هنا لد

 ليوف ) هلوق هب لصو
 نع مه نيذلا نيا صملل

 مهنذلان وهاس مهتولص

 نؤارب

 (ضحب ال و) هقح عنملاَشو
 ىلع ) ظفاح الو ثحال

 ةقدص ىلع (نيكسملا ماعط
 ةدش ( ليوف ) نيك اسملا

 ( نيلصملل) رانلاىف باذع

 لاقف مهني مث نيةفانمال

 مهولسص نع مهنيذلا (

 نوكرات نوهال (نودهاس

 (نؤارب م نيذلا ) اهل

 سانلا اوأر اذا مهتالصب
 اولصيمل اوريملاذاو اولص

 هي هارت

 ل هلها 6 ضحال وف كتي ىا عدب ”ىرقو لم قفائموا

 || مهنيذلا نيلصملل ليوف 9 ءافلاب بذكب ىلع ةلما بتر كلذلو ءازجلاب هداقتعا مدعل

 ا مهلامعا سانلا نوري * نؤارب مهن ذلا و اهب نيلايمريغن ولفاغ © نوهاس مهن واصنع

 ليقو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلل باط> وهو نبدلا ندكلا اذه لاح نه يلا

 بندكي ىذلا اذه لقاعلااهبا اي وا ناسنالااهما اي تيأرا ىنملاو دحا لكل باطخوه

 ميتيلا عدب ىذلا كلذف كلذ هب قيل فكف هناس حوضوو هلثالد روهظ دعب ندلاب

 هقح نع هعفدي هنا ىنعملاو ةوفحو فنعب عفدلا عدلاو هقح نع هعقدو هرهش ىا

 هبرضيو هرج زي ليقو ةبجاو ةاساوملا نكت م ناو هلةاساوملا كرتي لبقو ملظلاب هلامو

 ضحنالو © ةلاطتساو ارهق همدؤتسبل وعرب ىا فيفختلاب وعد, ئوقو هب فئتسيو

 ةياق اذهو ءازيلاب يذكي هنال هماعطاب ىمأبالو همعطيال ىا * نيكسملاماعط ىلع
 « نيلصملل لي وذ# ىلاعتهلوق ©ماعطالاب ريغ أي الف هريغلاموهلاع لمي هنال للا
 ىوغبلا ىور *# نوهاس مهتولصنع مهنيذلا ف ىلاعت لاقف مهتعن مث نيقفانملا ىنعب
 مهتاللص نع مهنذلا نع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليس لاق دهس نع هدنس

 نع اوباغ اذا ةالصلا ف وكرتب نوقفاثملا مه سابع نبا لاقو تقولا ةعاضا لاق نوهاس

 ىلاعت لاقو نؤارب مهنيذلا ىلاعت هلوقل مهعم اورضح اذا ةينالعلا ىف نولصيو سانلا

 اهنع هاس ليقو سانلا نؤارب ىلاسك اوماق ةولصلاىلا اوماق اذاو نيقفانلا فدصوىف

 اوكرتنااباقع اهيلعنوفاخالو اواصزا اياوث اهانوجررال ليقو لصي ملوا ىلص ىلاسال
 مهتلافزاو ءاير اهواص اهواصنا نيذلامه ليقو اهب نونواهتيو اهنع نولفاغ لبقو

 اهدوجم“ الو اهعوكر نوه الو اهتبقاومل اهنولصيال نيذلا مهليقو اهيلع اومدني مل
 دق نمؤلاو نيقفانلاىف اهنا ماع نع ةظفلب نوهاس مهتالص نع ىلاعت لاق امل ليقو

 امراف نوكبو اهركذبالزا وه قفانملاوهس نا نيوهسلانيب قرفلاو هتالصفف وهسب
 قرفلارهظف وهسلادوجحسل ىرب_حو لالا ىف هكرادن هنالصىف اهس اذا نمؤملاو اهنع
 ةالصلاءا زجاعيمجج ىف هللارك ذل ايسان تس ناوه ةالصلا نع وهسلا ليقو نيوهسلانيب

 دقتعي ىذلا نم ملا امأف ةالصلا ىف ةدئافال هنا دقتعي ىذلا قفانملانم الا ردصيال اذهو

 يك ىلع باقعلا فاو اهلامف ىلع باوثلا و>ربو ةبجاو هيلع اهناو هتالص ةدئاف

 دراو بيس ةالصلاءاز-١ ضءبىف ايهاس ريصن هنا ىنعي ةالصلاىف وهس هللصح دّقف

 بهذي مث دحا هنم ولم داكيال كلذو سفنلا ثيدحوا ناطيشلا ةسوسوب هيلع درب
 تبثف هنع دراولا كلذ

 اهنواصيو رسلاف ةالصلا نوكرتي ىندي «نؤاربمهنيذلاؤ# نمؤملا لاعفانم ةالصلا
 رهظيو رفكلا نطس ىذلاوه» قفاللانا ٌنارملاو قفانملا نيب قرفلاو ةينالعلا ىف

 (حالصلاو)

 ٠ ىف وهسلاو قفانملالاعفا نم ةالدلانع وهسلانا قرفلا اذهب

 نبدلال ها نم هنأ هارب نم هيفدقتسيل عوشخلا ةدايز عم لاالارهلغي ىارلاو ناعالا



 ءاير ُةينالع اهنواصيو اهبوجو نودقسبال مهنألارس اهنواسبأل ىأ نيقفانا اذهب ني( نوعاملانوعنيو

 اهب نوديربال مهناو مهتالص نع نولفاغ مهو ةروص نيلصملا ةلجىف مهيفنا نولخدب نيذلانيقفانمال ليوف لبقو
 نولعشاذام نورديالو (نوعاملاةرو-/ نوعفتريو نوضفخنا مهن 2017 - ضرفل ةيدأنالو مهبدوملا ةيرقا

 مهنا سانال نورهظيو ةسازج ءافلاو ةداعلا ىف رواعّباموا ةاكزلا * نوعاملا نوءايو © ل ءانعلا مهوريل ا

 وهسلاف خاوتلاو مذلل بجوملاو نيدلا فعض نم ميتيلاب ةالايملا مدع ناكاذا ىنعملاو |]
 ىه ىتلا ةاكزلا عنمو رفكلا نم ةعشوه ىذلا ءايرلاو نيدلا دامعىع ىتلا ةالصلانء |

 امناو مهل ليوف ىتعمىلع ةيبيسللوا ليوولا هيلع بتر كلذلو كلذب قحا مالشالا ةرظَق
 ىلىنلا نع © قلخلاو قلاخلا عم مهتاماعم» وس ىلع ةلالدال ريكغلا عض وم نيلصملاعضو

 ايدؤم ةاكزال ناكنا هل هللا رفغ تيارا ةروس ارقنمملوهياعهللا

 « ثالث اهياو ةيكم رثوكلاةروس 9

 كلذب سأب الف ءايرلان م هسفن ىلع نمأيو هب ىدتقيل لفاونلا رهظينم اما حالصلاو |
 ىلع نع ىور 46 نوءاملا نومنميو 9 ىلامت لاقف لْخيلب مهفصو مث ءارمب سياو ||
 هللانا كلذ هحوو كاجلاو ةداتقو ندملا ورمع نبا لوق وهو ةاكزلا ه لاق هنا |

 نوعاملا دوءسم نا لاقو ةاكزلا عم ةالصلاك رت ىلع مهمذف ةالصلادعب اهركذ ىلاعت

 ىورام هيلغ لديو سابغ نءا نع ةياورىعو كلذ ءاشاو رذقلاو اذ اذا
 ردقلاو ولدلا ةيراع ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر دهعىلع نوعاملا دعن انكلاق هنع ||
 ةاكزلا ءالبعا نوعاملا ةءركع لاقو ةيراعلا نوعاملا دهاجلاقو دواد وبا هحرخا |!

 ىذلاهلكفورءملا نوءاملا ىظرقلا بمك نب دم لاقو عاتملا ةيراع ءانداو ةضورفملا |!
 فورعملاو ةقدصلاو ةاكزلا ىع“ ةمدلا نم نوعاملال صا ليقو مهنيب اه سانلا ءاطاعتب ||

 قحتليو رانلاو جالاو ءاملا لثم هعنم لحالام نوعاملالبتو نيثكن ع للقتال اعل |

 لضلا نع رجزلاةي الاىنممو امهب عافتنالان م هناريج عنمالفتيبلافروتتلاو ريلاكلَذب ؟ '

 رثكتسي نا يحتسيو ,العلا لا لوعلا ةياهن ىف اهب لخعااناذ ةريقملا ةليلقلا ءاشالا ذهب
 بجاولا ىلع رصتشي الو مهيلع لضفتيو مهريعيف:نا ريا هيلا جاتحي امم هتيبىف لجرلا

 ماعا هللاؤ

 *« لّقو روهاو سابع نبا هلاق ةيكم ىهو نتوكللا ريو ريسفل 9#

 « زشعو تالا ثالث ىعو ةداتقو ةمركعو ندا هلا 0

 « افرح نوعبراو.نانئاو تالك »: -

 نوعنعوضئارفلانودؤي
 نعو ةعفنم هيفامو ةاكزلا

 هدملا الاق نسطاوىنا
 مهتالص نع لاق ىذلا
 نال مهئالص ىف لَ لو
 نوهاس مهنا نع ىنءم

 ةلكو اهلدكلرت وهس اهنع
 لمف كلذو اهلا تافتلا
 ناىف ىنمو نيقفانلا

 ةسوسوباهيف مهيرتعي وهلا
 سف ثيدح وا ناطيش
 ماسم هنع ولخال كلذو

 هللاىلص هللالوسر ناكو

 وهسلا هل عقب ملسو هيلع
 هريغ نع الضف هتالصوف

 ةءارالانمةلعافمتا ارملاو

 11 ار ىانلاوال

 ءانثلا هنوري مهو هلع

 نوكيالوهببا#تالاو هيلع
 راهظاب املارم لجارلا

 اهقح نُف ضُ ارفلا

 هللاىلدهلوقل اهب نالعالا

 ىف ةمخالو ملاسو هيلع

 ىف ءاف>الاو هللاضئارف

 هرهطظا ناف ىلوا عوطتلا

 ناك هن ءادتقالل اهدصاق

 !ةحدقملاو ولدلاو ردقلا ن٠ سانلانيب ةداعلاف رواعتيام هنغ هللاىضر دوعسمنءانعو ةاكزلا نوعاملاو اليخ

 6# تايآ ثالث ىهو ةيكم رثوكلا ةروس # ماعا هللاو حلملاو رانلاو ءاملا اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو اهوحنو ٠>

 م ااا ل ا م

 كلذ ريغو سانلا هبعفتني امئىناوالاو ردقلا لثم سانلا نيب ىراوعلا لاهو ةاكزلالاّمبو فورعملا (نوءاملانوعنميو)

 « نودبراو نانثا اهفورحو رشع اهتالكو ثالث اهتايآ ةيكم اهاكىهو رثوكلا ايف ركذي ىتااةروسلا نمو ف



 __انوثالتاءرملا) :

 (محرلان محرلا هللامدإ)

 ( رثوكلا كانيطعأ انا )
 رثوكلا 0 ل عوف وه

 لقوة:رثكلاطرفملاوهو

 ىلحا ةجلا ىف رهأ وه

 اضاس دشاو لسعلا نم

 عا درباو نيللا نم

 هاتفاح ديزلا نم نيلاو

 ند هئاوا و دحرزلا

 سابع نا نعو ةضف

 رياوه امهنع هللاوضر

 اسان نا هلليقف ريثكلا

 ةنلا ىف رهاوه نواوَش

 :(محرلانمحرلا هللامس )

 نتاع نإ قع هداحسإبو
 كانطعا انا )ىلاءت هلوقىف

 كانيطعا لوّش ( رثوكلا

 نا رقلاو ريثكلا ريخلادمتاي
 رهن رثوكلا لاّشو هنم

 ادمح هللا هاطعا ةنلا ىف

 ملسو هيلع هلا ىلس

 ظ مد محرلا نمحرلا هللا مس 1-0

 .ةزثكلا طرفملا ريحا 6 رثوكلا ف كانطنا ئرقو 6 كانيطعا انا 8

 ْ م7 ميحرلا نمجرأا هللا مس »جو

 1 لآىلصادمع لاءاطعا ةنخلاىف رهن رثوكلا © رثوكلا كانيطعأ انا ف لجو نع هلوق
 | ليقو ةمكحلاو باتكلاو ةوبنلا وه ليقو مظعلا نآ رقلا رثوكلا ليقو ملسو هيلع

 1 :انع ( خ ) سابع نبا هرسفام ريثكلا ريخلا زر ركلا ل قو ةثباو هعابتا ةرثك وه

 || هايا للاءاطعا ىذلا ريثكلا ربخلا رثوكلالاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب
 ]| رهنلا ديعس لاقف ةنخلاىف رهن هنا نومعزي اسانانا ريمح نب ديعسل تلق رمشب وبا لاق
 | ةرنكلا نم لعوف رثوكلالصاو هايا هللاءاطعا ىذلا ريثكلا ريخلا نم ةنلا ىف ىذلا

 الا رثوكلا لقو ارثوك رطخلاو ردقلا ريثكوا ددعلاىف ريثك ئش لك ىعسش برعلاو
 ال دقف رثوكلاريسفتف ءاجام عيمش قاخلا عيمح ىلع اهب لضف ىتلا : ريثكلا لئاضفلا

 أ ةعافشلاو ملعلاو ةمكملاو باتكلاو ةوبنلاىطعا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا هيطعا

 ]| اهلكنايدالا ىلع هراهظاو مالسالاو عايتالا ةركو دومحملا ماقملاو دور ل وخلاو

 ]| ليواقالا ىلواو ةماقلامون ىلا هدعنو هنمزيف حوتفلاةرثكو ءادعالا ىلع رصنلاو

 ]| 6 ىق ) ثيدحلا يف انيبم ءاجاك ةنلا يف رهن هنا ءاملعلا روهم هيلع ىذلا رثوكلاىف
 ا | ادع قاد 5 .نرهطظانبب مد تاذ 0 و هيلع 0 لال م اني لاق نا نع

||| | 
/ 

 / [امولالا

| 

 : .قيالاوه كئناشنا راو كبرا لصف 0 كانيطعأ انا ما ند رلا هللامسإ

 لجو نع ىبر هيثدعو رهن هناف لاق ماعا هلوسرو هللاانلق وكلا ام نوكأ لاق مث

  ديعلاجاتخف ءامسلاموحت ددع تناةماقلا وب قع ةنلخأ ماو [ دوج ولع ريتك ليكن

 ىراخالو ماسم ظفا كدعب ثدحا ام ىردتام لوقيف ىتما نم هلا بر لوقاف مهنم

 ءاتفاح رهن ىلع تدنا ءامسلا ىلا ىب جرع امل ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق

 ا اذاذ كبر كاطعا ىذلا رثوكلا اذه لاق ليريح اي-اذهام تلقف فوجلا واوا بابق
 هلال وسر لئس لاق هنع هللاىضر سنا نع # ىوارلاكّش رف ذاكسم هتنطوا هئيط

 ||| نه اضايت دشا ةنطاىف ىني هللاهيئاطعا رهن كلذ لاق رثوكلاام ماسو هيلع هّللاىلص
 ' لاقف ةمع اناءذهنا رمع لاق روزحلا قانعاك اهقانعا ريط هيف لسعلا نم ىل>او نبللا

 ”00 5 د لاقو.ىدمرلا هيرحا اهنم معنا اهتلكا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 ا ةنلا ىف ره رثوكلا ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق رمت نبا نع # جي
 لحا هوامو كسملا نم بيطا هتيرت توقايلاو ردلاىلع هارحتو بهذنم هاتقاح
 نع 2 6 ندمح .ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرذا ا ضسءاو لسعلا نم

 ) كاشطعا انا ىلاعت هلوق نءةشئاع تلاسلاق امهنعهللاىضر دوءدم نب هللادنغ نت ىماع

 |١ مون ددمكه تيا فوجرد هائطاش ماسو هيلعهللا لص مكيينهيطعارهن تلاقف رثوكلا
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 هلق ىو هندعو هلل كرب هنا مالسلا هيلع هن ئورو ئراذلا فرش 00000

 لالوسر لاق لاق امهنع“لاىشرا[ صالات ورمع نب ادع نع( قالا

 كسملانهبيطا هحيرو نإللا نهض ا هؤام رهش ةريسم ىضو> ماسو هيلع هللا ىلص َ

 (قل ءاوس ةئاوزو.ةياورف داؤاذلا املكنال اهتم: برش ءامسلا موتك هنازيكو |

 ىضوح مكماما لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا امهنع هللا ىضر رمع نبا نع |
 داخل 0 مأش لاب 0 ورلا ضعا لاق حدذاو ءابرح نيباك هيدنج نيبام

 اهدعب امظب مل ة هب رش هم برشف هدرو ند ءامسلام وح قيرابا هبق ةياورففو مايا ةثالث ' 35(

 ىتيحاننيبام لاق ماسوهيلع هللاىص هللالوسرزا هنع هللاىضر سنا نع (ق)ل ادبا

 نامعو ةنيدملا نيبام لثم ةياور ىفو ةنيدملاو ءاعنص نيباك ىضوح ىال ةياورفو
 قيرابالا نم هيف ناو نِعلأنم ءاعندو لبا نيباك ىضوح ردق نا لاق ةباود ىفو

 ضوحلاة ين ام هللا لوسراي تلقلاق هنعهللاىذر رذ ىنانع .(م) ءامسلاموجن ددش |

 ةملظملاةليللا ىف الا اهكاوكو ءامسلاموحت ددعنم رثكا هتين ال هدس ىسفن ىذلاو لاق

 ةسنخلانم نإبازيم هيف بضنإ هيلعام رخآ أمظي مل اهنم برش م ةنجلا ةينآ ةيمحلا ١
 نبللا نم اضاي دشا هؤام ةلباىلا نامع نيبام ةلوط لثم هضرع امظن مل هم برش ||

 مهيلع ضفري ىتح ىاصعب برضا نِيلالهال سانلا دوذا ىضو> رآعبل ىنا لاق
 اضاس دشا لاق هبارمش ن نع لّئسو انا مع ىلا ىماقم ن ه لاقك هضرع نع لئسف: “ب

 00 لا اهدحا ةنْلا نم هنادع ناباّريم هنق تغب لسعلان م ىلحاو نإللا نم

 هيلع هللاىلص هللالو_سر لاق لاق هنع هللاىوذر دوعسم نبا نع قل قرولانم
 مهيلا تيوها اذا ىتخ هكسنم لاجر ىلا نمفرياو ضوسحلا ىلع مكط نق ال

 (قاكدعب اوندحاام ىردتال كنالاقيف ىناحاىبرىا لوقافىنود اوجلتخا مهلوانال
 ضوألا ىلع ندريل لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللاىضر نشا َنَع

 ىناصا ىبر ىا ناوقالف ىنود اوجلتخا ىلا اوعفر اذا ىتح ىنحاص نمث لاجر

 ىتها نم سان ىلع ندريلةياور ىفو كدعب اوثدنحا ام ىردتال كنا ىلنااقيلف ىناكا

 هنع هللاىضر ةريره ىبا نع (ق) ىنمم لدب نا اق“ لوقأف ءرخآ ىفو ثيدحلا
 ىباخا نم ناطهر ةمايقلاموي ىلع درب لاق ملسو هيلع للاكص هللالوسر نا لاق |

 كل ملعال هنا لوقيف ىناخا بر لوقف ضوملا نع نول ىتما نم لاق وأ
 هللا ىلص هللا لو_سر نا ماسلو ىرقةهقلا مهرابدا ىلع اودئرا مهنا كدمي 1 وثدحا اع

 لبا لجرلا دودي م هنع سانلا دوذا اناو ضوملا ىتءا ىلع درت لاق ملسو هيلع

 نودر“ كريغ دحال تسيل اس مكل مهنلاق انفرعت هللا اي اولاق هلبا نع لجرلا
 براي لوقافىلا نولصي الفمكتم ةفئاطىنع ندصيلو ءوضولا راثآ نه ل ضغ ىلع

 . ةريرهبا نع قل كد»ب اوثدحام ىردتل هو لوقيف كلمىبجن ىناانم ءالؤه



 أ هر (نونالثلاءزملا)

 ناحأ ضرباو لعلا نم ىلحا ريثك ريخ
 | الاجر ندوذآل هديب ىسفنىذلاو ملسو هيلع هللاىلص هلا لوسز لاقلاق هنع هللاىضر
 أ نا هنع هللاىضر ةفيذح نع (مر ضوملا نع لبالا نه ةينرفلا داذت اك ىضوح نع

 | ىسفن ىذلاو ندعوا ةليانم دعبال ىضوحنا لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 / هللا لوسراي اولاق هلبا نع ةبرغلا لبالا ل>رلا دوذي م لجزلا هنع ندوذال هدس

 | ديز نع * كيغدحالتسبل ءوضولا راثآ نم نيل !ىغىلع نودرتمهنلاق انفرعتو
 َ مت املاقف الزنم انازف ملسو هيلع هللا ىلص ةقألوسر عم اكلات هنع هللاىضر قرانا

 وا ةئامعبس لاق ذئموي متنك لبق ضوألا ىلع درب نمت ءزج فلا ةئامنم ءزج الا

 دواد وا هحرذا ةئاعاع

 ضوملاب قابس ركذو ثيداع الا هذه حرشفف لصف

 +. ناكإلاو ة“ ٌضوأا ثنداحا ضايعىخاقلا لاق ىووذلا نبدلا ىبح خيشاا لاق

 ” اا )١ ةلاكلاو ةنلا لها دنع ءنهاظ ىلع وهو ناءالا نم هه قيدصتلاو ضرف

 || ةياور نمماسم هركذف ةباععلان«قئالخلا هاور لقنلا رتاوتم هثيدحو هيففاتخيالو
 ا ماو ةشئاعو ورمعنب هللادبعو هللا دبعنب بدذحو دعسز لهسو ديسىباو رمع نبا

 ا نايوثو رذناودروتسلاو بهو نإ ةثراحو ةفدحو دوءسمناو صاعن ةيقعو هس

 | ىباو ,ٌمرانب ديزو قيدصلاركب ىبا ةياورنم ماسمريغ هاورو ةرعنب رباجو سناو
 || ءاريلاو ىحيانتصلا نب هللا دبعو ةلح نب ديوسو ةزرب ىباو ديز نب هللا د.عو ةماما

 | نيدلا يع خشلالاق مهريغو سيق تنب ةلوخو قيدصلا ركب ىبا تنب ءاعساوبزاعنبا
 2 باطخلانب رمةياور نه اهريغداورو ةريرهينا ةياورنم اضياماتسهو ىراخلاءاورو

 || ثعبلا هباتكف ىقييبلا ركب وبا ظفاحلامامالا هلك كلذعمح دقو نيرخا و ورمعنب ذئاعو
 || ةعاج نعضؤملا ثيدح جارخا ىلع اقفا دقو تلق ةرئاكتملا هقرطو هديناساب روشنلاو
 || هيلع اقفتا ام نايب هيفو ثيداحالا ىف هركذ قيسام ىلع ةبادعلا نم مهركذ مدقت نم
 ]| قيدصلار كبىبا تنب ءامسا نع ضوحلا ثيدحاضيا احرخاو امهنمدحاو لك هب درفناو

 | اذهضعب فو ضايعىضاقلالاقنيحيمص١ ريغيف هلجرخ نيف ضايع ىضاقلا اهركذو
 | :ىضوح ةياور ىف لاق'دقف هرادقمو ضومحلا ةفصااماو ارتاوتمثيدحلا نوكىضتش ام

 || ءاعنصو ةلبا نيب م ةياور فو حرذاو ءابرج نيب اك هيبنج نيبام ةياور ىفو روش ةريسم

 71 نم دعبالضو>نا ةياور ىفو ةلبا ىلا نامعنيبام هلوط لثم هضرع ةياور ىفو نِعلا
 ]| بارطضالل ابج و مسّتل ضوملا ردقيف تاياورلا هذهىف فالتخالا اذهف ندعوملا ةلبا
 | ةياوعلا نم تاعامح نع ةاورلا ةفلتخم ثيداحا ىف لب دحاو ثيدح ىف تأ ل هنآل اهف

 أ ماسو هيلع هللا ىلع ىنلا اهبرض ةفلتخين طاومىف ماسو هيلع للا ىلص ىنلا نم اهوعمس
 1 دالبلا هذهنيبام دعبل نيءماسلا ماهفاىلع كلذ برقو هثعسو ضوملا راطقا دعبل الثم

 © ةروكذللا )



 1 يوكل ةووس) هب ه0 ل

 هدالوأ لبقو اهف ضوح لبقو هم برشنم أمظيال ةضفنم هيناواو دجرزلا ١|
 ةعسو ةفاسملا دعب مظعنيعماسلا مالعال لب ديدحتللعوضوملا ريدقتلا ىلعال ةروكذملا ||
 مها ىلعتب اثر يثكلا ناف ريثكلا نم عنم ةفاسملا هذهنم ليلقلا ركذىف سيلو ضوملا ١
 ةينا ىف لوقلا كالذكو امهنبب ةافاتمالو ةضراعمالف هي لخادلئلقلاو هبةياورلا تو |

 ,ائسلام وحن نم اددعرثكأ اهناو هيهاظ ىلع ثيداحالا فر وك ذملا ددعلا نا نه ضوخلا

 لوقلا كلذكو كلذي ةتباثلا ةميختلا ئيداحالا تدرو دق ذا كلذنم عنمب عنامالو
 الا ملا ام ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو مهترثكو هنم نييراشلا ضوحلا ىلا نيدراولاىف

 امئاو روكذملا ددعلا اذهب رمصحلا هب درب مل ضوحلا دري نمث ءزج فلا ةئامنم ءزج
 ماسو هيلع هللا ىلص هلوق اذه ىلع لديو نيعماسلل فورعملا ددعلا رثكآل الثم هب رض

 نذلا هم عنك اعاو نوبرمشي نيدراولا عيمج نا ىف حيرص اذهف هنم برش درو نه |

 جلتخف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقوهو مهايديتو مهدادترال دورولا نوعنميو نوداذي
 نمفريلو ةباور ىفو كدعب ثدحا امىردبامل ويف ىتما نم هلا بر لوقاف مهم دبعلا أ

 لوقيفىباا بر ىا لوقافىنود اوجلتْخا مهلوانال تيوها اذا ىتح مكلم لاحر ىلا

 ةشاسلا ثيداحالاىف ةروك ذملا تاياورلا نه اذه وجنو كدعل اوندحا ام ىردنال كنا

 نودترملاو نوقفانملامهبدارملا ليقفمهنم هبدارملاىفو هانعمىف ,لعلا فاتحا ام اذهو

 هيلع هللا ىلص ىنلا مهفرع اورسشح اذا مهنا لمتجيف ملسو هيلع هللايلص ىنلا نهزف
 اولدب دق مهنا مهب تدعو نم ءالؤه سيل هللاقيف مهيدانيف مهيلع ىتلا اهسلل ماسو

 ةدرلا ىلع مهلئاقنيذلامهو قبدصلا 0 ندز ىف هدعن اودنرامت ملسو هيلع هللا ىلص

 مهناميانم هفرعي ناكامل ملسو هيلع هللاىلص ىنلا مهيدانيف باذكلا ةليسم باكا يهو

 مهتعدِسب اوجرخم منيذلاعدبلا باحسامهبدارملاليقو كدعب اودترا دق هللاقيف هتاحىف

 موتعدب نم اوبوتي لو ديحوتلا ىلع اوتام ىذلا رئابكلا ىصاعملا باداو مالسالان ع
 زو لب رانلاب ضوخلانع نيدورطملا ءالؤهل عظشاللوقلا اذهىلءفرئاكلاميصاعمو

 نب رمعوبا لاقو باذعريغنم ةنخلامهلخديف هللا مهمحرب مث مهل ةبوقع هنع اوداذب نا

 نموهف ءاوهالا باحسا رئاسو ضفاوزلاو جراوخلاك نيدلا ف ثدحا نم لكربلا دبع
 نوئلعملاو قحلا لطمخو روجلاىف نوفرسملا ةملظلا كلذكو لاق ض وحلا نع نيدورطملا

 ملهنم برشنم هلوقو ثيدحلا اذهب ىنع نمي اونوكي نا فاخم ءالؤه لكفئاكلاب
 بادسملا دعب نوكي هنم برسشلا نا ثيدحلا اذه ىهاظ ضاع ىذاقلا لاق اذأ املعِ
 رانلا لوخد هلع ردقو ةمالا هذه نه هنم برش نم نا لمتحو رانلا نم ةاجغلاو

 برمشت ةمالاعيمجنا ثيدحلا ىهاظ نال كلذريغب هباذعن وكي لب امظلإب اهيف بذمبال

 هللا بذعي مث مهناياب مهيتكنوذخأي نينمؤملا عيمجنا ليقو ارفاكرأصو دتدان مالا هنم
 هلثم ض وحلا نم برمشلاو ةصاخ مهتمنوجانلا هنيهب ذخاي امئا لبقو مهتاصعنه ءاشنم
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 ١) زي «نوثالثلا ءزلا 084

 ْش ا( يا هحوا اصلاخ ةالصلا ىلع مدف #4 كيرل لصف # نآرقلاوا هما ءالعوا هعايتاو
 رحتا وو ركشلا ماسقالا ةعماج ةالصلاناف هماعتال 0 اهفىلارملا امنع ىهاسلا فال 6 1

 ثداحالا ظافلا س ىغ حرش

 حرذاو ءابرج نيباك هيبنج نيام هلوق * مهنمبذجيو عزتني ىامهنمدصلا جاتخيف هلوق
 ةاور ضعب دنع عقوو ةروصقم فلا مث ةدحوم ءاب مث ةنكاس ءار مث مف 217 اما

 مث ةمجيه لاذ مث ةزههبف حرذا اماو ماشلا نم ةيرقىهو ىلوا رصقلاو دملا اهيفىراخلا :

 نيملا عفيف نامعامإو كبوشلا نم بيرق ماشلا فرطيف ةنيدم ىهو ةلمهم ءاحمت ءار
 ةانثملا ءايلا ناكساو ةزمهلا عقب لبا اماو ماعلا ضرا نه ءاقليلاب ةديل 0 دك كرا لع

 قيقلدا ناي ةطس وتمر لحاس لع ماشلا فرط ةفورعم ةئيدم ماللا عتو تحن أ يع ذل ا كاز

 0 000000 000 كو اهيو سرع ةرشع سو حم ةنبدملا نيو اهتم رصمو | نير د, كامو كقرعو
 نلا ةدعاقىهف ءاعنص اماو ماشلالواو زاجل رخآ ىهو ةلحرم ةريشع اتنئا قشمد ل كب 11
 ذو ب5 السا رشي انضوم قشمدب نال تيدطلا ىف نئلاب ديقامناو تدمزبكاو || ل 2.0

 ناب ايم هيف بخل هلوق * اهتاياورنيب عمللاو ةافاسملا هذه ىالتخا ىلع مالكلا مدقت
 رخآلا ثيدحلا ىفو هيف لبسي ىأ نيتمجملا ءاخلاو نيشلابو تحت ةائثلا ءايلا مب وه
 نأب اًريف ةف قفدي ىا قوف ةانثملا ءاثلا ديدشتو اهرسسكو ةمجمل!نيغلابو ءابلا مني تغب

 هللا ريغ نودبعي نيذلا

 هعسابو ههجول ( رحتاو )
 ةدعل [ًفلاح ترحم اذا

 : اهلرمتلا ىف نانوالا
 وهو فاقلا ناكساو ةلمهملا نيعاا مشب وه ىضوح رقع ىناهلوق* اعباتتم اديدش اقفد

 000001 زكا رح ؤموهلقو برشال دزواذا ضوطانم لبالا فتؤم | كذا رع كا
 ريغ هنع سانلا درطا ءانعم مهيلع ضفرب ىتح ىاصمب نِعلا لهال سانلا برضا ىا || كر لبقتسا ( رحاو )
 مكط رفاناهل وق* نعل لهالةم.ظع ةقنم هيو مهيلع ليس ىا ضفرب ىنعمو نِيلا لها كني عضلاشو ةليقلا ىلا

 ضايللا مهلعلصيل نبدراولا ىلع مدقتي ىذلا وه ءارلاو ءافلا تعب طرفلا ضوملا ىلع || لاعبو ةالصلا ىف كلام ىلع

 روهحلاو عوكرلافوتسا

 لاقيو كرحتو دسبب ىت>

 موب ةالسص كبرل لصف
 ندللا رختاورذنلا

 اقم هلوق* هل'ئهملاكضوحلاىلا مكشباس اناىنعملاو ءاقتسالات ال | نم اهوحتو ءالدلاو
 تلق عفشي لب اقم نمؤملل لاش الذا ةدرلا لها مهنا لاقنا ليلد هيفو ادعب ىا

 انبي هلوقل رهظالا وهو ةيندمر' وكلا ةروسنا لوقت نا لئلذ لوالا سنا ثيدح ىف
 52 عفر مث ةنوت مان ىعل ةءافغا ىغا ذا انرهظا ناب ملعو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 نولصي اوناك اساننا هانعم © راو كيرل لصف © ىلاعت هلوق © ملعا هللاو سيتم

 هلوحيو هلىلصي نا ماسو هيلع هللا ىلص هيد هللا عاف هللا ريغل نورحيب.و ىلاعت هللاريغل

 ف او اة ةالص كبررل لصف هانعم لبقو كلذب هبر ىلا ابرقتم
 لسع سابع نإ لاقو ى؟ نذتبلا راو عمج ةضورفملا ةالصلا لصف هانعم ليقو

 عفر وه لبقو رحل دنع ةالصلا ىف ىرسبلا ىلع ىعلأ كدي عض ىا رحتاو كيرل
 هترثكلةباهنالام كتيطعادق ةبالاىنعمو ىزو+لا نا هاكح رخنلاىلا ريكشلا عمنيديلا

 هكاطعا ىذلا كنر ديعاف كريغ ادحا هب صخا " ا كتصصخو نيرادلا ريخ نم

 كتازنم عفرو قاخلاةفاك ىلع كفرشو كرزعاو ةريثكلا ريخلاو ليزملا ءاطعلا اذه

 (مهقوف)



 ( نورفاكلا روش ه4 هر. زج 2

 مهنم عليو مهعدب نمل افالخ جيواحلا ىلع قدصتو برعلا لاوما رايخىه ىتلا ندبلا

 رغلاو دعلا ةالصب ةالصلا ترسف دقو ةمدقتملا ةروسلل ةلباقملاكةروسلاف نوعالا

 هلبقعال ىذلا # رتبالا وه 9 كلهضغل كضغبا نم نا ©« ككناش نا لف ةيحضتلاب
 راثاآ و كتيص نسحو كيتيرذ قبتف تنا اماو ركذ نسح الو لسن هنم قسال ذا
 هللاىلص ىنلا نع * فصولات حت لخدي الام ةرخ الاف كلو ةمايقلا موي ىلا كلْضف
 تانسح رششع هلبتكيو ةنجلا ف هلرهن لكنم هللاءاقس رثوكلاةروس أرق نم ملسو هيلع

 كضغبا نم ىا(كئناشنا)

 كتفلا_خك كموق نم

 عطقتنملا ( رتبالاوه 0( مهل

 لكزالتناالر ي لك نع

 نءةمايقلامويىلا داوب نع
 كدالوا مهف نينئمؤملا

 0 رفقا ويف دابا هب كليف لكددم
 نما ىلا ركاذو ملغ *« تس اهياو ةيكم نورفاكلا ةروس

 00 © كئناش نا 9 هيلا ايرقتم ندبلار تاو كيلع هماعنا ىلع هركشاو هللصف مهقوف

 8 0 0 تازن هرباد عطقنملا لذالا لقالا وه ىنعي . رتبالاوه 8 كضغمو كودع ىنيب
 1 ودا كف رهسملا نم احراخ ملسو هيلع هللاىلد ىنلاىأر هناكلذو ىمهسلالئاو نب صاعلا يف

 سول شيرق ديدانصنم ساناو اندحنو مهس ىن. باب دنع ايقتلاف لخاد وهو
 هتاروا و 0 رتبالا كاذ لاف هعم ثدحت' تنك ىذلانم هلاولاق صاعلا لخد الف ريسملاىف

0 3 0 0 5 ملسو هيلع ةلاىلس هلال وسرل نبا ىفوتدق ناكو ماسو هيلع هللاىلص بلا 0
 

 "دوس ةروسلا 3 ىلامت هللا لز ركذ عطقنا كلهاذاف هلبقعال رتبالجر هناف هوعدلاق اذا زيالاو يلا .اسس || لسد هيلع هلا ىلس هقالوسسو ركذ اذا ناك لئاو نإ نيالا لا
 بمك مدق امل هنا كلذو شرق نم ةعامحو فرشالان تل تاز سابع نبا لاقو

 ذظ20 ةنيدملالها ديس تناو ةئادسلاو ةياقسلال ها نحن شيرق هلتلاق ةكم فرشالانب|
 _ تس نيرفاكلا ةدوس ف نيذلاىلا رولا هيف تلزنف هنم ريخ متلا لاقف هموقنمةرتبنما روبنصلا اذه ما ريخ نحف

1 0 
 هلها نعرتبا ( رثبالا وه) ]| روينصلا اذه هللاىلص ىنلاىفمهلوق ريخ لك نم عطقنملاىا رتبالاوه كئناش نا رثبا | ٠

 ريخ لكنعو هلامو هدلوو || اهلفسا قدب ةدرفنملا ةلخلاب هوهبش كك عطقنا تام اذاف دلو هلسيل درف هنا اودارا

 ريسخم هنوم دعب ركذي. ال || ربانصلا ليقو سرغت مل ىرجالصاىف جرت ىتلا ةلختلا ىه لبقو روبنصلا ىعتو | '
 لئاو نب صاعلا وهو راقك داراف اهنم ريانصلا كلت عطش نا اهواودو اهرضضت ةلخغلا عذج نم تش تافعس

 اك ىف داصاو ىمبسلا | تحارتسا عطقتا اذاف ةلخم عذجىف تبني روبفصلاةلزثب ملسو هيلع هللا ىلص ادمن ا ةكم

 ملا كلذو رك ذا اكريخ || هداوال ىذلا تمضلادججولا زودسلال قو كد عطقنا تام اذا دم اذكف ةيغلا

 هيلعهللا ىلص ادمن اولاق || عنشا مهيلع درو كلذيف ىلاعت هللامهبذكاف بيسغالو بيرق نم رضانالو ةريشعالو

 امدعب رثبالا وه ملسو ل فرشالا نعالا تناو ريقحلا دحولا فيعضلا رتبالاوه دختاي كئناش نا لاقف در

 5 0 1 هدارع ماعا هللاو مظعالا

 2 : تنسو فانا( ىهو نورفاكلا اهيأ اي ةروسريسفت ا ل لال | يي تسسو تأ دو كل

 اهلكىهو نورئاكلا اهيف - 4
 اهتالكو تس اهتايا ةبكم 6 سالئ اخو ات)

 “100 سا

 كضغسم لوش (كئناشز هنأ اولاق نيذلاىف ت تا الا توغاطلاو تمحلاب نوئمؤي باتكلا نم ابيصن اونوا

 يآ

- 



 6 ةكم تايآ

 «ميحرلا نمحرلا هللامسرل

 ( نورفاكلا اهيااي لق )
 نوصوصخ ةرفكن و.طاخلا

 نونمؤيال مهنا هللا ملعدق

 شيرق نه اطهر ناىور

 اننيد عبتاف ماه دمحشاي اولق

 انتهل 1 ديعت كنمد عبقنو

 لاقفةنسكهلا دعتو ةئس

 هريغ هب كرمشا نا هللا ذاعم
 انتهل ١ ضعب ملتساف اولاق

 كهلا د_ىنو كقدصن

 رجيسملا ىلا ادغف تلزف

 شيرق نه الملا هيفومارجلا
 اوسياف مهيلع اهأرقف

 اهفورحو نورعشعو تس

 86 اذرح نوعبسو ةعبرا
 (ميحرلا نمحرلا هللا مسن

 سابع نبانع .داتسابو
 اهبااي لق ) ىلاعت هلوقىف

 نا كلذو ( نورفاكلا

 نب صاعلا مهنا رسما

 ديلولاو. ئعبسلا لئاو

 اولاق امهباحكاو ةريغملانبا

 ىتحدمإب انتهل الماستسا
 هديعت ىذلا كهلا ديعت

 ءالؤهل دمحاب لق هللالاقف

 نورذاكلااهيااي نيت زهتسملا
 نا رقلابو هللاب نؤزهتسملا

 ١ نوالثلاءزملا (

 | دمشاي اولاق فلخنب ةبماو دسا نب بلطملا دبع نب دوسالاو ثوغي دبعنب دوسالاو |

 هه هك زج

 1 1 7 ميحرلا نمح نمح را هللا مسلا --

 | نوضؤال م مهنم هللا ملع دق نيصوصخم ة ا 6 نورفاكلا ا اان لق ©

 3 0000 4 اثرخ نوعسو ةعبراو ةلك نو رشعو ٍه

 ١ افشل اهحادع تازاز اذا ارق نم ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوز لاق لاق سنا نع

 دحا هللاوه لق أرق نمو نآ رقلاعبرب هلتلدع نورئاكلا اهيااي لقأ رقنهو نا رقلا

  هوحم سابعزبا نع هلو بيرغ ثيدحلاقو يذمرتلا هجرخا نا رقلا ثلثب هلتلدع
 | مالا ىلع لتشمنآرقلانا نآ رقلاغبرب لدعت ةروسلا هذهنوكةجوو بيرغ هيفلاقو

 / حراوجلا لمسب قلعت امىلاو بولةلا لمعب قاعتب امىلامسقنب امهتمدحاو لكو ىمهلاو ا

 | ىلاعت هللا ريغ ةدابع نع ئعللا لَغ ةلمثشم ةروسلا هذهو ماسقأ ةعنرأ كلذنم 0

 ا لع نا را رقلا عبر ةروسلا هذه تناكفٍنولقلا لا_هفانم كلذو داقتعالانم هو

 ماعا ناو هزاع هللاو ميسقتلا

 مد محرلا 1 عجول

 | نم طهر ىف تلزت ةروسلا رخآ ىلا © نورفاكلا اهيااي لق 9 لجو نع هلوق © |

 || ةريغملا نب ديلولاو ىعيسلا لئاو نب صاعلاو ىعبسلا سبق نب ثرحلا مهنم شيرق

 || ةنس كهلا دبعنو ةنس انته ديعت هلكاننيدىف ككرسشنو كنبد عبتنو انثيد عبتا ماه

 أ ىذلا ناك ناو هنم انظح انذخاو هيف كانك رمش دق انك اريخ هبتْمَح ىذلا ناك ناذ

 ا ا 0 14] ]در لاقف ةنم كانحم تدخأو انما ىف اتكرش دق تنك ارثخ اداب

 ]| كهلا دينو كقدصن ايلا ضعي ملاتساف !ولاق ريغ هب كرشا نأ هقلا ذاعم ملِسَو هلع

 ]ل ادقف ةروسلا رخآ ىلا نورفاكلا اهبااي لق هللا لزتاف ع رظنا ىتح لاق

 |١ ىلع ماقف شي رقنم ذاملا كئلوا هفو مار ا ىبرويسملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىل لص هللا لوسر

 أ هءاكصاو هوذا و كلذ ندع هم اومناف ةرؤسلا نم ع غرف م مهيلع اهأرق مث مهسؤر

 | ءانقدصل انتهلا ضع ملتسا كخا ناناولا لضفلاابأ اي اولاقف س اعلا أوقلم 4«نأ ليقو

 || تاز ليقو ةروسلا هذه تلزنف مهلوقب هربخاف سابعلا ءاناف ههلإب انم الو لوش اهف
1 

 | ملسو هيلع هللا ىلص ى لا نا كلذ ىنمو مهنم نمؤإ منهو نيثزهتسملاو له>ىنا ىف

 | نورفاكلا اهيااي لق ىلاعت هللا لاق الف هيلا هللا حوا امعيمجم ةلاسرلا غيلبتب ارومأمناك
 | ملسو هيلع للا ىلص هن اكفمالسلا هيلع ليريج ند هعمساك م انوع أ لم وكا هانا
 ”0 لقو نوزثاكلا اهباان لق هللعلز اهفناكو ىلع هللا لزنا ام عبج غيلبتي تيما لاق

| 
 ُ ةيطاخلانم ظاغاالو عنشاالو ريظنلا نم عينشلا ظيلغلا مالكلا عاعم ٍناتس وتلا نا

 لح وزع | لجوزع هللادنعنموه اما ىدنعنم اذهسيللاق ماسو هيلع هللا ىلص هن ركاب

 (دقو)



 نامزلا نم ه4( هاب ريح ليقتسااهفديعا الو ( متديعام دياع ا

 لابقتسالا ىنمب عراضم ىلعالا لؤجدتال ال ناف ليقتسي اف ىا 46 نودست ام دبعا |
 ايف ىا 4 ديعا ام نودباع متا الو © لاسملا ىنمب عراضم ىلعالا لخدت الامنا ك0

 فاس اهوا لالا ىف ىا © متديعام دياع انا الو إف ديعا ال نازويف هنال ليقتسي |
 انوكي نا زوو هدباع انا ام تقو ىف متدبعامو ىا # ديعاام نودباع متئاالو © ِ

 نيموسوم اوناك مهنال متدبعام قباطيل تدبعام لن ملامتاو غلبا ةقرط ىلع نيدكأت ١

 ام ليقو ةّماطملل وا قلا نوديعت الو لطايلا ديعا ال لاق هناك ةفصلا دارملا نال نم |! ْ

 ىذلا © مكتيد مكل » ناتيردصم نايرخ الاو ىذلا ىنمي نايلوالا لبقو ةيردصم || ١
 رفكلاىف نذاهيف سلف هضفرا ال هيلع انا ىذلا ىئد 0 ندمىلو ِظ هنوكرتتال هيلع ملا 7

 لكريرقتو ةكراتملاب رسف اذا الا مهللا لاتقلا ةباب اخوسنم نوكيل داهجلا نع عنمالو |[

 ةرفك نورفاكلا اهبااي هلو نوطاخللاو نورفاكلا اهبااي لق ىلع هللا لنا دقو

 ةبالا ىنءمف 01 نود.عت ام ديعاال ٍِه نونمؤيال مهلا هللا ماعىف قاس دق نوصوصخم

 ليقتسملا ىف لمفا ال نوديعت ام دعا ال ىنعملا نوكيف اهيفراركتال هنا امدحا نالوق

 نولعاف ملا الو ىا 3 ديعاام نودباع ما الو و مىتيلا ةدادع نم ىن» هنولطتام

 تسلو ىا # متدبءام دباع انا الو 93 لاق مثلا ةدابعن ٠ مكتم هبلطا ام لبقتسملاف
 نيدباءب لالا ف معا الو ىا 0 ديعأ ام نودياع ملا الو #3 مكدوبعم ديأءلإ لالا ىف

 دحاو لك ملص! ىلقو لابقتسالا ىاثلاو لاك لوالا نوكي نا لمتحم ليقو ىدورعم

 هنال لايقتسالاب ىتاثااو لاحلاب اهدحا صتخم نكلو لابقتسالاو لاكلل نوكي نأ امهنم

 لالا ىف نوديءآ ام ديعا الىنءملا نوكيف لابقتسالا نع ايناثربخامث لاخلا نع الوا ربخا

 نر نا لمت و دعا نم ىا نم ىنءع امو لابقتسالا ف دبعا ام :نودباع ملا الدال

 لوقلا اذه ىلعو ةياالا ىف راك لوصح ناثلا لوقلا درعا ىذلا ىا ىذلا ىتمع |

 لزت نا رقلا نال عضوملا اذه ىف را ركتلاو ديكوتلا نسُح ارارم ىنعملا اذهىف ملسو

 ام ماهفالاو ديكوتلا ةدارا راركتلا مههاذمنمو مهباط> ىرا# ىلعو برعلا ناسلب

 تقولا راركتلمالكلا راركت ليقو زاحالاو فيفختلا دارا راصتخالامهيهاذم نهنا

 لخداف اماع كلتبدىف ل>دننا كرم.:نا ماسو هيلع هللا ىلص ىنلل اولاق مهنا كلذو

 |١  7تلت ةنس كهلا دنعأو ةئس كيل دعت دحعاب اولاق شيرقنم اطهر 9 0

 هياع هللاىلص ىننلا اوءجار رافكلا نال عضوملا,اذهنم ديكوتلاىلا جوحا عضومالو

 ١ ىا 0 ند كف م 1 مكب هب مهلوقىلع مهلااوح ةروسلا هذه تازنف اماع انئدىف :

 اناذلو) هللا ىنعي (ديعا ام) ةعاسلا ( نودياع متاالو) نوديعتام ادباع هذه لاخَف تل 1 نودبعتام ديعاال 1

 ايف ( ملاالو) متدبءام «نورفاكلا ةدو-)

 ام نودباع ( نوليقتسس |

 نالام طفل ركذو (دنعا
 دنعا الىا ةقصلا هيدارملا

 قحلا نودعتالو لطالا
 لباقتيلام ظ_فغلب ركذوا
 لوالا ىف عصي ملو ناظللا

 0 اف اتلاف محو حم

 ىلو مد مكل ) ىذلا
 ىلو مككرش مكل ( ند

 عفان ءايلا علو ىديحوب

 نانا ىورو صفحو

 لذ دهع هللا ىضردوءس»

 هيلع هللا ىلصىبنلاو دهحلا
 ايذبان هللاقف سلاح ماسو
 اهااي لق ارقفدوعسننإا

 ةيمكرلاىف هللاقمثن ورئاكل

 لق ارقف صلخا ةنيلاثلا

 لاق ماس الف دحا هللا وه

 بح لس دوءسم نإ اي
 ماعا هللاو

 نه (نوديعت ام ديعاال )

 الو )ناثوالا نه هللاز ود
 نودت ( نودباع ملا

 ليقتسما ىف ناذهو(ديعاام)

 ع (متديعام دياعانا الو)

 نودباع ما الو) هللا نود

 ىضاملا ىف ناذهو (ديعا ام

 دحوا ال ديعا ال لاَغو

 نودحوت ام نوديعت ام

 نودباعمتاالوهللانودن»
 دحوا[.د.عاام نودحوم نودياع معاالو هللا ود ْند مدح وام متديعام دح ومدياعاتا الو دهحوأاأ|م ديعاامنودح وم

 كيذ دعب مهللاقو لاتقلاة يآ اهتطحأ ملل ناميالاومالسالا ( نيد ىلو ) للاب كرششااو رفكلا مكعب دمكبلع (مكحدمكل)



 © تايآ تالثىهو
 (ميحرلا نمحزلا هللامس ١)

 وهو عسل بوصنم (اذا)

 كاذب مالعالاو لبقتسيال
 ةوبنلامالعا نه هنوك لبق
 مايا ىف تلزت اهنا ىورو

 ةجخ ىف ىي قيرثتلا
 هللا رمصن ءاح ) عادولا

 ةناعالا رصنلا ( عقلاو

 ودعلا ىلع راهظالاو

 ىنملاو دالإلا عق حفلا
 هللا ىلص هللا لوسر رصصن

 وا ٍبرعلا ىلع مياسو هيلع
 0 قو نتيرق ىلع
 نينمؤلا هللا رصن سنح

 مهيلع هلرلا دالي عفو ؛

 ركذي ىلا ةروسلا نمو
 ةيكم اهلكىعو رصنلا اهيف
 ثالث اهتالكو ثالث اهتايآ

 ةعبس اهفورح 9 نورشعو

 © اذرحنوعبسو
 ) ميحرلا نمحرلا هللامسب )

 سابع نبا نع هدانابو
 ءاح اذا ) ىلاعت هلوق ىف

 ءاح اذا لوّش (« هللا رصن

 شي رق هن ادعا ىلع هللارصن

 1 2 (جفلاو) مهريغو

 / نونالثلا ءزإلا)

 نع # ةدابعلاو ءاعدلاو ءازحلاو باسحلاب نبدلا رسفدقو هنيدىلعرخ الانيّمرفلا نه
 تدعانتو نآرقلا عبر ارق ام اكف نورفاكلا ةروس ارقنم ملسو هيلعهللاىبصوبنلا |

 310 د كانلا حم نع كم رصنلا ةروس#

 ه# هز

 *« ثالث اهمناو ةسدمردهنلا ةروس ©

 | دارملا ليقو ةكم ف © عتفلاو 8 كئادعا ىلع كايا ءراهظا © هللا رصن ءاج اذا 9

 متشام اولمعا | نول هن دوسقلاو ىديحوتو يسالخا ىلو عرفك كل

 « ةلك ةرشع عبسو تايا ثالثو ةيئدم ىهورصنلا ةروسريسفت »

 #© افرح نوعيسو ةعبسو

 م4[ ميحرلا نمجرلا هللا مس اج

 أ ءركذام ىلع عفلا ةصقتئاكو ةكمعف ىنمي © عفلاو هللارصصن ءاحاذا 8لجورنع هلوق ©
 ماع اشيرق لاص ال ماسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر نا راخالا بااو قححسا نب دمحم

 نمأي نتس رشع ليقو ةنسنيرشع سانلا نيب برحلا عضو ىلع اولطصا ةيديدحلا

 هللا ىلص دمحم دقةعىف لخدب نا بحا ع نم هناو ضعن نع مهضعب فكيو سانلا نهيف

 هيفلخد مهدهعو شيرق دقعىف لخد. نا بحا نمو هيف لخد هدهعو ملسو هيلع
 ناكو ملسو هي هيلع هللا لصىبلا دهعىف ةعازخ تلخدو 00 تلخدف

 ريتولا هللاقب ةكملفسا مهلءامىلعمهو ةعازخ ىلع تدعركب ىنب نامث ميدقرش امهنيب
 ريتولا ىلع ةعاز> تيب نيحركب ىنب نم لثدلا ب ىف ىلئدلا ةيواعمنب لفون جرحت
 مهعم لتاقو حالسلاب ركب ىن شيرق تفدرو اولتتقاو اورواحنو الجر مهنم اوباصاف

 ركب ىب ناعانم ناكو مرملا ىلا ةعازخ او زاح ىتح ايفختسم ليللاب لتاقنم شيرقنم
 .لهج ىنا نب ةمركعو ةيما نب ناوفص نب ركب مهسفناب ذئنليل ةعازخ ىلع شيرق ن٠

 الكةخد دق انا لفوناي ركب ونب تلاق مرحخلا ىلا اوهتنا الف مهديمععمورمعنب لبهسو |

 مكنا ىرمعلف مران اوبيصا ركب ىتاي مويلا هل هلا ال هنا ةميظع ةلك لاقف كهلا ىلا |
 ةعازخ ىلع شيرقو ركب ونب ىهاظت اف لاق هيف كراتنوبيصت الفا مرا ىف نوقرستل |
 ملخو ةكيلع هال هللا لوسر نيو مهني ناكام اوضتنو اوباصا ام مهنم اوباصاو ا

 ىعازخلا ملاسنب ورمع جرخ هدقعىف اوناكو ةعازخ نه اولحتسا امب قائيملاو دهعلانم |
 0 لا ا ا ا اا
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 اة دوس أ هرب قوس

 ىلا لوصملا نع زبع امناو ميلع دالبلا رئاسو ةكم عثو نينمؤملل هللا رصن سنجل |

 ادلت الا هسآو اننبا كقتلخل "دمع شال ىلإ فذ ظ
 ادب عزت ملف انلسا تمي * ادلاو انكو ادلو ومتنك دق ظ

 اددم اوتاي هللا دابععداو © ادتعاارصن هللاكلادهرصناف |

 اديرت هه>و افسخ ميسنا © اد رد هللا لوسر مهف |

 ادعوملا كوفاخااشيرقنا * ادءزم ىرجي رعاكقليفىف ظ

 ادصر ءادكىف ىل اولم> و * ادكّؤملا كقاثيم اوضَقنو ا

 اددع لقاو لذا مهو * ادحا وعدا تشلوا| وزو

 اد_جسو امكر انولتقو # ادجه ريتولاب انوي مه
 ادبا ارمصن هللا كادهر صناف

 لوسرل ضرع مث ملاسنب ورمعاي ترصن دق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 مهو بمكىن رصنب دهشتل ةباعسلا هذهنا لاقف ءاعسلا نم نانع ماسو هيلع هللاىلد |

 هللالوسر ىلع اومدقىت> ةعاز>.نمرفنىف ءاقرو نب ليدب جرخ مملاسزب ورم طهر
 من مهلعركب ىنب شيرق ةرهاظمبو مهم بيصا امب هوربخاف ةئيدملا ماسو هيلع هللاىلص

 مكن اك سانلل لاق ماسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ناك دقو ةكمىللا نيعجار اوفرصنا

 ىتح هباحصاو ءاقرو نب ليدب ىغمو ةدملاف ديزيو دقعلا ىف ددشي ءاج دق نايفسيناب
 دقملا ف ددشي ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا شيرق هئعب دقنافسعب نايفسابا اوقل

 تلبقا نيا نم لاق اليدب نايفسوبا ىتل الف اوعنص ىذلان. اوهر دقو ةدملاىف ديزبو
 لحاسلااذهىف ةعارخىف ترسلاقماسو هيلع هللاىوص هللالوسر ىتا هنانظو ليدباي
 نايفسوبا لاق ةكمىملا ليدب حار الف اللاق ادهمتتا لهو لاقىداولا اذهناعب ىفو
 هتفف اهرعب نم دخاف هتقان كربمىلا دمعف ىونلا اهنم فاع دقل ةندملا ءاح ناكل

 مدق ىتح نايقسوبا جرخ مث ادم ليدي ءاج دق هللاب فلحا لاقف ىوتلا هيف ىأرف |

 نايفسيبا تنب ةبيبح ما هتنبا ىلع لخدف ةنيدملا ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلع
 ةينب ىا لاقف هنع هتوط ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر شارفىلع ساجي بهذ اف 00

 هللا ىلص هللا لوسر شارفوه لب تلاقف ىنع هب تبغر ما شارفلا اذهنع ىب تبغرا
 هللا ىلص هللا ل وسر شارف ىلع سلجن نا بحا مل سجين هل رقف لجر تناو ملسو هيلع

 هللا ىلص هللال وسر ىنا ىت> جر مثرش ىدعب ةيذب اي كياصا دقل هللاو لاقف ملسو هيلع

 هللال وسر هلملكي نا هملكف ركب ىنا ىلا بهذ مث أش هيلع درب ماف هملكف ملسو هيلع

 كلعفشا انا لاقف هملكف باطخلا نب رمعىنا مث لعاشب انا املاقفملسو هيلع هللا ىلص

 ىلع لخدف جرخمت هب مكتدها+رذلاالا دجا ملول هللاوف ملسو هيلع هللا ىلص ىنتلاىملا

 نسحلا اهدنعو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر تنب ةمطاف هدنعو بلاطىنا نب ىلع

 ا
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 ه4[ ه١ زج /نوئالثلاءزيلا»

 اال |رم ىف ١ [(] ةملاا اهتاقوا ىلا لزالا نم ةهجوتم تاردقلا ناب رافشالل اًروت

 ْ 0 رك امحر ىب موقلا سما كنا ىلعاي لاقف ايدي نيب بدي امالغىلعنإا
 هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا ىلعفشاف اماخ تئج م نءجرا الف ةحاحىف تِجدقو

 " سما ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مزع ىرا دقل نايفسابا اي كحيو لاقف ماصو

  انهكنب ىرمأ نا كلله دمع تنباي لاقو ةمطافىلا تفتلاف هيف هملكت نا عيطتسنام

 رجم نأ ب غلبام هللاو تلاقف ىهدلا ندا لأ ىلا بتخ نوكم ناك نيب ربع

 . ىرا ىنأ نسال اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلع دحا رين امو سانلا نيب

 | ةنانكىن ديس كنكلو كنعىتعب أ بش ملعا ال هللاو لاق ىنيناذ ىلع تدتغا دق رومالا
 2 نطاام هللاواللاق ًايمىع اب امغم كلذ ىرتو لاق كضراب قحلا متسانلا نيب رجحافمقف

 دجا دقدا سانلا اهيا لاقف روسملاف نانفسوبا ماقف كلذريغ كلدجا النكلو كلذ
 ٍ تئج لاق كءارو ام اولاق شيرق ىلع مدق اظث قلطناف هريعب بكر من سانلا نيب

 000 لف ةفاحت ىلا نبا تثج مث ًايشىلع درام هللاوذ هتملكف

 || دقو موقلا نيلا هتدحوف بلاط ىبا نب ىلع تدئا مث موقلا ىدعا هتدج وف باطخلا

 قرصا لاق كاذامو اولاقالما أش كلذ ىنفي له ىردا ام هتلاوف هتعنص ؟ىشب ىلعراشا
 ١ ىلع دازام هللاو كليو اولاقاللاق دم كلذزاجا لهف اول !اق تلعفف سانلا نيب ريحا نا

 . هللالوسر حلو لاق كلذريغ تدجحو ام“ هللاو اللاق تلقام كنع ىنغي اه كب تعلنا

 احا لغ رك وا لخدف ءوزهجم نا هلها سعأو زاهملاب سانلا ماسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر كما ةينب ىالاقفملسو هيلعهللا ىلص هللا لوس ر زاهج ضد. علصن ىهو ةعئاع
 ]| ىرداام هللاو ال تلاق ديري هنيرت نياف لاق مدن تلاق هوزهجم نا ماسو هيلع هللا ىلص

 دسجلاب مهماو ةكموملا رئاس هلا سانلا ملعا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا من

 || سانلا زهج" اهدالب ىف اهتغيت تح شيرقنع رابخالاو نويعلا ذخ مهللا لاقو ويلا
 || هللا ىلص هللالوسر هيلععمجا ىذلاب مهربي شورقولا اباتك ةمتلب ىبا نإ بطاح بتكو
 | هياع هللاىلص هللالوسر ىخم مث ةنجتحلا ةروسريسفتىف هتصق تمدقت دقو ملسو هيلع

 || ىرافغلا فاخنب ةبتعنب نيصحنب موثلك مهرابا ةنيدملا ىلع فاختساو هرقسل ملسو ش0
 ]ا نامث ةنس ناضمر نم نيش ريشعا ةكمىلا ادماع ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر جرخو

 | نيب ديدكلاب ناك اذا ىتح هعمسانلا ماصو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ماصف ةرجكلا نم

 || ملو نيلسملا نم فالآ ةرسثعىف نارهظلا رب لزن ىتح ىشممت رطفا او نافسع
 | رابخالا ترمع دقو نارهظلا رمب لزت الث دحا هنع نيرجاهملاو راصنالا نم فاخيب

 || لعافوهام نورديالو ماسو هيلع هللاىص هللا لوسر نع ربخ مهينأيالو شيرقنع
 || نوب ءاقدو نب ليدبو مازحنب مكحو برح نب نايفسوبا ىلادللا كلتىف جرخ
  بلطملا دنع نب ساعلا ناك دقو هب نوععما وا اريخ نودحم له نورظنمو رايخالا
 '. |رجاهم ةفجحاب هنقل ماهعتزبا لاققيرطلا ضعنم ملسو هيلع هللا ىلص ها لوسر ىقل
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 (رصللا ةروس)

 مركشل ادعتسم هدورول انقرتم نكف هتقو نمءرصتلاب رق

 هنع ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرو هتباقس ىلع ةكمب اميقم كلذ لبق ناك دقو هلايعب
 بلطملا ديعنب سابعلا لاق نارهظلا سم ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لزن الف ضار
 لق ةونع 1ك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد ل هللاو شيرق حابص اند

 هللال وسر ةلغب ىلع تدلك لاقرهدلا رك ىلا شارقل كالهلا هلا 9 هونأي نا

 بحاصوا اباطحدجا ىلعل كارالا تن ىتح اهاعتج رحت ءاضيبلا ملسو هيلع هللا لص

 هيلا اوجرخيل ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ناكمب مهريخيث ةكم لخدي ةجاحاذوا نبل
 هلت رخامسمتااو اهياعريسال ىنا هللاوف سابعلا لاق ةونع اهلخدي نا لبق ه وماتت!

 تبارام لوش نايفسوباو نامجاربب اهو.ءاقرو نن ليديو ناضَس ىآ ما 0
 نايف سوبا لاقف برحلا اهتشمح ةعاز> نارين هللاو هذه ليدي لاقف طق انارين ةلالاك

 فرعف ةلظنحابا اي تلقف هنوص تفرءف اهناربث هذه نوكت نا نم لقاو لذا ةعازخ

 نايفسابا اي كحيو تلق ىعاو ىبا كادف كلام لاق معن تاقفلضفلا ايان لاقف قوص

 نيلسملا نم ىفالآ ةرسشعب هب مكل لبقال امب ءاج دق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسز اذه
 ١ ىتح ةلفبلا هذه زرع نكرافذ كقثع نبرمضيا كب رفظ نيل هللاو تلق ةلملا امو لاق
 ترف هايحاص عجدو ىنثدرف كلهئمأتساف ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر كي ىآ

 نيسملا نارين نم رانب تررص اك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلفب ىلع هب ضكرا
 هللا ىلد هللالوسر ةلغب ىلع ملسو هي 7 هللا لص هللا لوسر مع نولوشو ىلا نورظنس

 نايفسابا ىأر الفلا ماقف اذهنم لاقف باطلا نب رمع راني تررص ىتح ماسو هيلع
 مث دهعالو دقع يغب كنمنكما ىذلا هلل دا نايفسوبا لاق ةلغيلا زحت ىلع

 ةبادلا قست اك هتقبسف ةلغلا تضكرو ماسو هيلع هللاىفص هللالوسروحت دتشي جرخ
 هللاىلص هللال وسر ىلع تلخدف امي رس ةلغللا نع تمحتقاذ لاق ”ىطبلا لجرلا ةئاعلا
 هللا نكما دق نايفسوا هللا ودع اذه هللا لوسراي لاقف رمع هيلع لخدو ماسو هيلع

 مث هن رجا دق ىلا هللا لوسراي ت تاقف لاق هقنع برضا قنعدف دهعالو دقعربيغب هنم

 ةللالا كيحاتسال هللاو تلقو م تذخاف ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا تساج

 لدحر هناالا اذن منت ام قاوق نب الدم ١ ةناشؤ تع مك ف ىو دا ش

 هللاوذ سانعاي الهم لاقف اذهت اقام بنك نب ىدع ىن نم ناكولو فانم دبع ىت نه

 ملعا ىنال الا:كاذ امو ماساول باطخلا مالسا نه ىلا بحا ناكت لسا مو. كمالسال

 ماسا ول باطلا مالسا نم ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا بحا ناك كمالسا نا

 ايىتأف تدضصا اذاف كلحر ىلا سايعاي هب بهذا ماسو هي هيلع هللا ىبص هللا لوسر لاقف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا يتودغ عصا الف ىدنع تانف ىلحر ىلا هب تهذف لاق

 هللا ل وسر ىناو هللا الا هلاالزا ملمتنا كلزأي ملا نايفسابا اي كحيو لاق ءآر الثملسو
 هللا عم ناكوا نا تننظ دقل هللاو كلصواو كمركاو كلحا امىاو تنا ىباب لاق |
 كاكا ا اج الا تلاها طف تحظ كفتة 2712+ ديك



 1 فذ 3 م ءرجا]

 : © هذه 1 ا 2 قلت[ او تأ اق لاق

 هللا لوسر ادمن او هللا الا هلا ال نا دوشاو ملسا كحيو سابملا لاقف ا نا

 نا هللا لوسراي تلقف سابعلا لاق ماساو قحلا ةداهش دهشتف كقنع برضت نا لبق

 نايفسس ىبا راد لخد نم معن لاك اش هل لات رولا نيف لير اذه نانقس الا

 ” فرصته ذالت نما وهف دجملا لخد نمو نما وهف ةباب هيلع قلغانمو نما وهف

  ليحلا مطخ دنع ىداولا قيضمب هسبحا سايعاي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
  ماسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر ىنرما ثيح هب ترن لاق هللا دوج هب رمت ىتح
 1 ْ رءابعاي 1 نم لاق ةليبق هب ترم م ىلع 5 هب تسمو لاق هسحا نا

 7 لوقيف 5 هنتريخا اذاف اهنع ىن دأسالا ةلبق 3 لئابقلا تدفن ىت> كك

 اهل ليق امناو ءارضخلا هتبيتكف ملسو هيلع هللاىلص للا لور ىم ىتح نالف ىنبلو
 الا مهنم ىريال راصنالاو نورجاهملا اهفو اهيف هروهظو ديدحلا ةرثكل ءارسضحلا
 هللاىلص هللالو_سر اذه تلق سابعاي ءالؤهنم هللاناحيس لاقف ديدان م قدحلا
 ' ابااي هللاو ةقاطالو لبقنم ءالؤمب دحال ام لاق راصنالاو نيرجاهملاىف ماسو هيلع
 " اذا معنف لاق ةوبنلا اهنا كحيو تلق اميظع كيخا نبا كلم عبصأ دقل لضفلا
 | ليلا حرم 26 قا. ىتخ اسيرس جرت مهرذش كموق نآلا قطا تاقف

 - نم لاق لاق هفث اولاق هب مكل لبق الامب مءآجدق دم اذه شيرق رشعماي هنوص ىلعاب
 . رهملا لذ د نملاق كراد انع ىنفتامو كو اولاق نمآ وهف نابفس ىنا راد لخد
 1 ءاحو لاق رعتملاىلاو مهرودىلا سانلاقرفتف نما وهف هباب هيلع قلغانمو نما وهف

 5 . ءاعيابو املساف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا ءاقرو نب ليدبو مازح نب ميك
 7 7 ىلإ مهن وعدي شيرق ىلا هبدب نيب ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر امهثعي هاعباب الف

 | هللا ىلص هللالوسر دنع نم ءاقرو نب ليدبو مازح نب ميكح جرخ الو مالسالا

 - ليخ ىلع همماو هتبار هاطعاو ريبزلا اهرثاىف ثعب ةكم ىلا نيدماع ماسو هيلع

 - ثيح حربت ال لاقو نوجحلاب ةكم ىلعاب هتبار زكرينا ءيماو راصنالاو نيرجاهملا
 . ىلا ىهثا امل ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا مث كيت ىتح ىتار زكرتنا كنسما

 . هللاىلص هللالوسر ناو ةربح در هيلع ةقشب ارجم هتاحار ىلع فقو ىوط ىذ

 . ىتح حفلا نم هب همركا ام ىأر نيح لجو نع هلل اعضاوت هسأر عضيل ملسو هيلع

 ' ةكم لخد ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا مث لحرلا ةطساو سمي داكيل هنونشع نا
  ىنو ةعءاضق نم ملسا نميف ديلولا نب دلاخ سماو ةكم ىلعاب هتبق برضو

 5 نإ ثرملا ونبو شلك مهل رفتسا دقو 1 1 مو 2م لسا نع اولخدي نا

 0 . . نيناوفصناو كم لفساب اوروكوا شرق مهتما شيباحالا نم ناكن و فانم دبع

 (( ةيما )



 ( رصنلا روسو ه5 هد زقجس

 لاقواولئاقيل ةمدتخلاب اسان وءحدق اوناك اورمعنب ليهسو لهج ىبانب ةمركعو ةيما
 صماو امكلتاق نم الا التاقتال !مهثعب نيح ريبزلاو دلاخ ماسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 مويلا الخاد هجوت نيح دعس لاقف ىدك نم سانلا ضعب ف لخدي نا ةدابع نب دعس
 نب رمع وه لبق نيرجاهملا نم لجر اهعمسف ةمرحلا لست موب مويلا ةمهملاموي
 نمأن امو ةدابع نب دعس لاقام عمسا ملسو هيلع هللا لص هللالوسرل لاقف باطخلا
 هكردا بلاط ىنا نب ىلعل ماسو هيلع هللا ى_م ىبلالاقف ةلوص شيرقف هلزوكينا
 اماو لاتق ريبزلا لبق ن.ةكم ىلعأب نكي ملف اهب لخدت ىذلا تنا نك ةيارلاءذهب
 هللامهمزهفمهولتاقفةكم لفساب شيباحالاو ركب بو شيرق ىلع مدقف ديلولا نب دلاخ

 الجر رشع ةئالثوا الجر رشع اننا نيكرسشملانم لتقو كلذريغ لاتق ةكع نكي ملو
 نب دلاخ ليخ نم ءاليملا نب ةلس هللاقب ةنيهج نم لجرالا نيملسملانم لتش ملو

 ابر طاكلسو اذش ديلولانب دلاخ نإ سينخو؛رباحنب زرك امها لاعب نالجرو ديلولا
 نيح نيملسملان + هنارما ىلا دهع دق ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناكو هّقبرط ريغ

 ناو مهلتش يىمامهاعسمهنم ارفنالا مهلئاقنم الا | واتاقبالناةكم اولخدي نا مهرما

 هال هلتقب يما امئاو حرس ىنا نب دعس نب هللادبع مهتم ةمكلا راتسا تحن اودحو

 هب ىا ىتح هييفف ةعا_ضرلا نم هاخا ناكو ناغع ىلا رّفف اكرمثم دئراف ملسا دق ناك

 لظخ نب هللادبعو هلدنمأتساف ةكم لها نأمطا نا دعب ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر
 هللا لص هللا لوسر هئعيف السم ناك هنال هلت سما امناو بلاغ نب ميمت ىنب نه لجر
 هلعذبنا ىلوملا ساو الزنملزنف املسم ناكو همدخ ىلوم هلناكو اقدصم ملسو هيلع

 اكرشم درا مث هلتقف هيلع ادعف ايش هلعنصي ملو ظقيتساف مانو اماعط هل عنصيو اسين
 ثريوملاو هعم امهلتش ىماف ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ءاجح# نايغت ناتنبق هلزاكو

 ىراصتالا هلتقلِلتقب سما امناو ةيابصنب سيقمو ةكح هيذؤي نميناكو بهونب دين نبا
 تناكوبلطملادبع ىنلةالوم ةراسو ادئيم شيرق ىلا هعوجرو أطخ هاخا لتق ىذلا

 هنأرما تملساو نِيلاىلا برهف ةمركسع امأف لهج ىنا نب ةمركعو ةكمب هبذؤي نم
 تجحرحت هنمأف ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر هلتنمأتساف ماشهنب ثرحلا تنب ميكح ما
 ديعسوإقف لطخ نب هللادبع اماو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر هب تنا ىتح هيلطىف
 هلتقف ةباص نب سيقم اماو ةمدىف اك ارتشا ىملسالا ةزرب وباو جوزها ثيرخ نبأ

 ىرخالاّت ب رهو اهادحا تلتقف لطخ نبا اتنيق اماو هموق نم لجر هللادبع نب ةلم
 ىتح تيغتف ةراساماو اهنماف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر اهل نمؤتسا ىتح

 لجر اهأطوا ىتح تشاعف اهنماف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل نمؤتسا

 هلتقف ديقن نب ثريوملا اماو اهلتقف ملنالاب باطخلا نب رمع نمزىف هلاسرف سانلا نم
 ةكم ىلعاب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزن امل ىناه ما تلاق بلاط ىنا نب ىلع
 ىموزلا بهو ىبا نب ةريبه دنع تناكو موزخم ىبنم ىنامحا نم نالجر ىلارف
 باب امهاع تقلغاف امهنلتقال هللاو لاقف حتا بلاط ىنا نب ىلع ىلع لخدف تلاق

 ةنفج نملبتغي هتدجوف ةكم ىلعأب وهو ملسو هيلع هللا لص هللالوسر تئج مث ىتني
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 ه1[ هد: (نونالثلا ءزجلا)

 ىلع هب عشوتف هبوث ذخا لستغا الق ةيوثب هرتست هتنبا ةمطافو نيجملارثال اهيف ناو

 هتربخاذ. كب ءاجام *ىناه مأب الهاو ايحىم لاقف ىلا فرصنا مث ىلا تادكر نام
 تن ب لاو همن ران ردا دق لاقف بلاط 3 4 ماج

 ناثع اعد هفاوط ىخت انث ديف ن>>؟ نكرلا ماتسي هتاحار ىلع اعبس هب فاطف

 اهرسكقناديعنم ةمامح اهيف دج وف اهلخدفدإتحتفف ةبيكلا حاتفم هنم ذخاوةلط نبا

 هدحو بازحالا مزهو هدبع رصنو هدعو قدص هل كب شال هدحو هللاالا هلال

 جاحلاةياقسو تيبلا ةنادس الانيتاه دق تحن ىهف ىعدي لاموا مدوا ةرئام لكالا

 نوعبرا لبالا نه ةئام ةظلغم ةيدلاهيفف اصعلاو طوسلاب دمعلا هش اطْلا لتقوالا

 ةلماتلا هو مكع بهذا دق هللانا نشيرق رمثعماي اهدالوا اهنوطب ىف ةفاخ اهنم

 ككانقلخانا سانلااهيأ اي ةب الاءذه الن مث بادتنم مدآ و مدآ نم سانلا ءاب ١ الاب اهيظعت و
 2 1 لعاف 00 رشعماي ب

 سلج مث ءاقلطلا ةكم لها 0 ةونع مهنم هنكما هللاناكدقو دجملاىف
 لاقق هدب ةبعكلاحاتفمو بلاط ىبا نب ىلع هيلا ماقف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر
 ناعناملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف ةياقسلاو ةباجملانيب انلعمجا هللالوسراي
 ةعيبلل سانلا عقجاولاقربو ءافو موب مويلا نامعاي كحاتفم كاهلاقفهل ىعدفةلمط نبا
 ا لما نال نب 0 ىلع ملسو هيلع هلا لص قالوسو لا نك

 لاكتم كرا ةدج را نب 0 جرخ ريبزلا ن 5 لاق ءاسنلا عيا

 جرخدق ىوق ديس ةيمانب مناوفص نا هللالوسراي حا بهو نب ريملاقف نيل
 هللا لوسراب لق نما وه لاقف هللالوسراي هنماق رحل ىف“ هسفنن فذقيل كتم ابراه

 لخد ىتلا هتمامع ماسو هيلع هللاىلص هللا لور ءاظعاف كناما هءفرعيأيسش ىطعا

 ناوفصاي لاف رحب بكري نا ديرب وهو ةدجم هكردا ىتح ريمع اهب جرخت ةكم اهب
 هيلع هللاىلد هللا لو-راي ناما اذهف اهكلج# نا كفنىف هلا كرك ذا ىعاو ىنا كادف

 سانلا لضفا ىىاو ىنا كادف لاق ىنملكتال ىنع بزعا كليو لاقف هب كتئج ملسو

 هكلمو كف رش هفرشو كنع ءنع كتمع نا سا_:لاريخو سانلاءاحاو سانلا راو

 00 6 خرق عكاو كلذنم ملحا وه لاق ىسفن ىلع هفاخا ىنا لاق ككلم

 نا لاق رهشا ةمنرا رابخلاب تنا لاق نيرهش راخلاب كلذىف ىناعجاف لاق قدص لاق

 وعدي افصاا ىلع ماق اهلخدو ةكم عفا نيح ماسو هيلع هللا ىلس ىنلاا ىقتلبو ماشه
 ماس و هيلع هللا ىلص هللالوسر نا نورا مهني ان اولاقف راصنالا هن تق دحأ دقو

 «( اذا )



 فئاطلاو ةكم لهاك ةفيثك تاءام 4 احاوفا هللانردىف نولخدب ياذا كال 5

 / ا هيأ هذذ رك

 ا ترسم تءار و اع لاح نولذ ديو برعلا لئاق رئاسو نزاوهو نِكلاو

 تلع ىنممي هناىلع نان لوعقم ||

 ئنال اولاق ملق اذام لاق هلاعدنم غرف الف اهب معي هدالبو هضرا ةكم هيلع هللا عت اذا

 اك هللا ذاعم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاَقف هوريخا ىد 6 لزب ملف هللا لوسراب

 ةرمشع نيرسملا نم ةكم ع دهش نم عيمج ناكو قا نبا لاق مكتام تاهل مكايحم

 هلل 'ىلص هللا لوسر ماقاو نا ةنس ناضمر ْنْم نين لايل رسثعل ةكم عق ناكو فال

 فيقثو نزاوهىللا جرخ مث ةالصلا رص ةلل ةرمثع سمح اهأ دعب ةكمب ملسو هيلع

 ليتَش عفلاءام نيا ىنب نءالجر اولتق ةعازخنا ةريهىنا نع (ق) انينح اولزن دقو
 لاقو 0 هللا دمع سانلا ىف ماسو هيلع هللا ىلص هللا كو يمر مل

 ىلبق دحاللحت مل اهناو الا نينمؤملاو هلوسر الع طاسو ليفلا ةكمنع سبح هللا نآ

 الف هذه ىتعاس اهناو الا راهن نم ةعاس ىلت احا امئاو الا ىدعن نم دحال لحتالو

 هلل مو دعت الأ اهطقأس لالو اًيكوش عطقبالو اهالخىلتخيالو اهديصرفنب
 هلء#اناف ر>ذالا الا سايعلا لاقف ديَش نا اماو ىدتْش نا اما نيرظنلا ريم وهف ليتق

 اويتكأ ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر لاقف هللا لوسراي ىلا ويتك ١ لاقفنِي'' لها ند

 اماو # ماسوهيلع هللا ىلهللال وسر نم اهمع”ىتلا ةبطخلاىن»ي ىعازوالا لاق هاشينال

 كاداع نه ىلع هتنوعمو هللا رمدن داي كءاح اذاىنعي هللا رمصن ءاحاذا ىلاعت هلوةفريسفتلا

 اهمدقت ليتسا اهتاقواب ةطيسرص رومالا عيمجنا رصنلا ئجع ىنعمو شيرق مهو
 ردقملا مالا كلذ هعم رضح نيعملا تقولا كلذ ءاحاذاف هتع اهرخاتوا اهنقو نع

 وهليقو نيرسفملا روهمج لوقف ةكم خف ىنني عفلاو هللارصن ءاجاذا لاق ىنعما اذهلف
 رصنلا نيب قرفلاو قالسطالا ىلع مهاع كرشلا دالب عقو نمؤملا هللا رصن سنج
 ببسلاكوهو بولطملا ليصحت وهو ءادعالا ىلع راهظالاو ةناعالاوه رصنلان ا حفلاو

 ا نيدلالاك وه رصنلال قو جملا هيلع فطعو رصنلار كذب ًادبا اذهلف عفلل

 #© ااوفأ هللاندىف نواذنا سانلاتنازو ظ ةمعتاامامت وه ىذلا لاقالاوه جفلاو

 هللا ف امل نسحلا لاق لاتق ريغ نم مهعمجاب موقلاو اهرساب ةللبقلا الاسر 1 و

 لعاب ادمم هللارفظاذا ضعبل اهضعب برعلا تلاق ةكم ملسو هيلع هللاىلص هلوسر ىلع
 هللانيدىفنولخدب اوناكف نادي هبيكل سيلف ليفلا باتا نم مهراجا دق ناكو مرحلا

 نِي لها سانلاب دارا لبقو نينثانينتاو ادحاو ادحاو نواذدب اوناك نا دعب احاوفا

 فعضامه نِعلا لها كانا لاق ملسوهيلع هللا ىلص هللالوسر نا ةريره ىنا نع «ق)إ
 اًشرثتهلا هفاضاو مالسالاوه هللاندو ةياع ةمكحلاو ناعناعالا ةدئفا قراو اولق

 ؟ةراخ دل ىلا تءارو)
 نا ىلع سائاا ن٠ لاح وه

 وا ترصبا ىنه؟ تأ ر

 ىلع ناث لوعفموا تفرع

 هللا ندفى) كاع هنأ

 لعاف نهلاحوه (اجاوؤا

 مسفاذا باوج ونواخدي
 كايا هللا رمصن ءاح اذا ىا

 دالبلا عفو 0 0

 نولخدي نعل الها تادو

 تاعامح مال_سالا ةله ىف

 نولخدياوناك امدسةريثك

 نيساوادحاو ادحاو هيف

 نينا

 لها ( راشنلا كارو

 نولخدي ) مهريغو نعلا
 مالسالا ) هللا ند ىف

 ةلقلا تاعامح (احاوفا )
 تيم كنا ملعاف اهرساب



 ه5 ( نوئالثلا ءرجلا )

 هلادماح دحا لاس رطي ملام هللا ريبستل ع © كير دمخن مف 9

 هكا 0٠١ بلر أني ةكم لخد ال هنا ىور هممت ىلع ادماح هل لصفوا هيلع

 قدص نا ىلع هل ادماح نولوش ةملظلا تناك امع ههزنف وا تامعكر ىنامث ىلصو

 6 هرفغتساو # ماركالا تافص ىلع هل ادماح لالجلا تافصب للاى لع نافوا هدعو
 5229 ءرغ ىلا تافتالاب كنم طرف امل اكاردتساو كلمعل اراصقتساو كسفنل امضه
 ميدقتو كتمال ءرفغتسا لبقو ةرم ةثام ةللالاومويلا فهلا رفغتساىنا مالسلاوةالصلاهيلع

 تيار اك لقاك قلخلا ىلا قلاخلانم لونلا قي رط لع رافغتسالا ىلع دحلان ميبسنلا
 زثكالاونيفلكملا قلخ ذم رفغتسا نمل # اباون ناك هنا ## هلق هللاتيأرو الا,أيش

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ىبن هناو ةكم ف لبق تلزت ةروسلانا ىلع ( كبر دمحم 0

 70 ل و ا 0 : هلادماح هللاناحمس لقف
 © اياوت ناك هنا هرفغتساو كير دمحي عبسف © هلوق © للاةقانو هللا تدك هلاميظعتو 7 3 5 ١

 0 1 0 ( هرفغتساو ) هللصفوا
 ردب خايشا عم ىنلخدي رمع ناك لاق سابع نبا نع (ق) هب قحال ذئنيح كناف ىنعي 06 83 ّ ا

 ماب الاو لع نيام هنا لاقف هلثم ءانبا انلو اسم ىتفلا اذه لدي مل مهضعب لاقق

 نولوقهام لاق مهيريل الا ذكموي ناعد ناك هنا تيأر امو لاق مهعم ىناعدو موب تاذ

 0 انرما مهضعبلاقف ةروسلا مت ىتح حفلاو هتلارصن ءاحاذا ىلاعت هللالوقىف
 وقت كلذكا ىللاقف أش لَه ملف مهضعب تكسو انيلع متو انرصن اذا ه هر عسسلاو

 5 ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لجا وه تاق وه اهف لاقال تلق لاق سابع نبي

 ناك هنا هرفغتساو كبر دمحم عيسف كلا ةمالع كيذف حفلاو هللا رصن ءاجاذا لاقف
 هللاىلص هللا لوسر ىلصام تلاق ةشئاع نع قا ملعتام الا اهنم ملعاام رمع لاق اون
 | انبر كناحمس اهفلوَش الا عفلاو هللارصن ءاحاذا هيلع تلزنا نا دعب ةالص ملسو هيلع

 نا رثكي ماسو هب هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك تلاق ةياورىفو ىلرفغا مهللا كدمحمو

 - ىفو نا رقلا لوا ىلرفغا مهللا كدمحو مهللا كنا دوج“ و هعوكريىف لوَش

 هدمحمو هللا ناس نم لوقلا ذك ماس و هيلع هللا ىلص هللا لور ناكتلاق ةياور

 تكا اهتنأر اذاذ ىتماىف ةمالع ىزأس ىلا نر ىنربخا لاقو هيلا بوتاو هللارفغتسا

 ,ىقلاو قارمتءاج اذا اهتيار دقق هنلا بوتاو هللا رفتتساو هدمحمو هللا ناس لوقنم

 ناكهنا هرفغتساو كير دمحم عبسف ااوفا للان يدىف نواخدي سانلا تيأرو ةكم جف

 هنا ) رافغتسالاىلع مدوا

 (!ماوت ) لز ملو ( ناك
 لويقلا ريثكلا باوتلا

 دابعلا ةفص ىفو ةبونلل
 ةيوتلل لمفلا ريثكلا

 هللاوضر رمعنا ىوديو
 لاق و ىب اهعمس امل هنع

 شاعولاوزلا ليلدلامكلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عا هللا و نيتتساهدعب ماسو
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 كلذا اركسش كبر ماب
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 هيلا تيمن هنا ماسو هيلع هللاىلس ىنلاملع ةروسلاهذه تلزن امل سابع نبا لاق اباوت | اذواجم (اباون ناك هنا )
 لمعلا ىفةدايزلاب معلب وتلاو عوبستلاب ىماف هلجا برتقا دق هنا ملعا نسحلالاقو هسفن | ىل< هللال وسر ىنف اهحر

 ىنغمىفليقو نيتئس ةروسلا هذه لوزأ دعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا شاع لق حلاصلا هذه ىف ملسو هيلع هللا

 تنا لفتشاف احاوفا هللا نيدىف نولخدي سانلا تي 1 مفلاو هللارمدن ءاحاذا ةروسلا توللاب ةروداا

 ايئدلافكناجرد ديزملادس ريصي ةعاطلاه هم لاقتشالاف رافغتسالاو ديمحتلاو حيبستلاب
 هدا مث هلال قيملال امع كير هزن امدحا ناهجو عيبستلا ىدمىفو ةرخالاو
 ركشلاةالص هب ىنع لبق مث ةالصلا ءازجا نم ءزي- موبستلانال كيرل لصف ىناثلاو

 سم صم حمص بمص خس صصص تمسس .0  مسل

 (وهو)



 « بهلىاةروس ) 4[ هذاا رجح ل

 كسفن كيلا تيعن لاق كيكسام مالسلاو ةالصلاهيلع لاقف سايعلا ىب اهأرق امل هنال ||
 هلوقكىهف نيدلا ما لاكو ةوعدلامامت ىلع اهتلالدل كلذ لعلو لوقت امكل اهنا لاقف |[

 تيعم اذهلو لجالا وند ىلع هيبفت رافغتسالاب سمالانالوا كيد ركل تلكا مول
 رجالان م ىطعا ءاجاذا ةروس ًارقنم مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو * عيدوتلاةروس |
 ىلاعت هللااهف رش ةكمعفت موي ملسو هيلعةللاىل» دمت عم دهش نك ||

 « سخ اهباو ةيكم بهلىبا ةروس إف
 م ميحرلا نمجرلا هللا مس زج

 «ْبهلبا ادي 9 كالهلاىلا ىدؤي نارسخ بابتلاو ترسخوا تكله « تننف |
 لزن ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنالاتصخ امنا لبقوةكلهتلا ىلا كيدياباوةلئالودلوقكهسفن |

 ةالصىه ليقو تاعكر نامث ةكم تق موب ماسو هيلع هللا ىلص لال وسر هالصام وهو
 ءاداىف ايفاك كلذ لمح ثيح ديمحتلاو عبستلا ةلضف ىلع ليلد ةي الافو ىحتلا

 هلرفغ دقو رافغتسالا اذه ىنعمام تلق ناذ جفلاو رصنلا ةمعن ركشنم هيلع بجوام 1

 دحاو لك نمأيالذا هريغ هب ىدتفيل كلذب .هللاءديعت هنا تلق رخأتامو هينذنم مدقتام
 هتصع عم ماسو هيلع هللاىلص ىنلانا ىلع هيبنت هيفف هداهتجاو هتدابعف عقب صقن نم
 كرثنم وه لبقو هنود وه نع فيكف رافغتسالا نع ىنغتسي ناكام هداهبجا ةدشو
 راغصلا زوح نم لوقىلعو ماسوهيلع هللاىلص هنم ردص ٍبنذنءال ىلوالاو لضفالا

 ليقو هنم رومالاكلت نم عقودق نوكي نا ىسع امل هرفغتساو ىنعملا نوكي ءايدنالا ىلع
 هلوقىف كلذب هيما ىلاعت هللا نال رهاظ اذهو هتما بونذل رافغتسألا هم دارملا

 ملعا ىلاعتو هناحيس هللاو تانمؤملاو نينمؤءالو كينذل رفغتساو

 # ةلك نو رشعو تايا سو ةيكم ىهو بهل ىأ ةدوس ريسفت إف
 « افرح نوعبسو ةعبسو

 مد#( محرلا نمحرأا هللا 4 ص
 1 0 ر نمحرأ مس اخ |

 رذناو تلزن امل لاق سابغ نا نع ق2« بهل ىنأاددته »9 لجو 2
 أ

 ىي رهف ىناب ىدانو اف صلاىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىلادمعص نيبرفالا كبر يشع |

 رظنيل الوسر لسرا عطتسومل اذا لجرلا لم اومقحا ىتح شيرق نول ىذعا
 ريغتنا دير“ ىداولاب اليخ نا مكتربخاول مكتيارا لاقف شيرقو بهلوبا ءاجت وهام ]|

 ىدي نيب ريذ مكلىناف لاق اقدصالا كيلع انيرجام معن اولاققدصم منكا ىلع |

 بهل ىنا ادن تنت ثازاف انج اذهلا مويلازاس كايت بهلوبا لاقف ديد باذَع
 ,اىطبلا ىلا جرخ ماسوهيلع هللاىلس ىبلانا ةياورىفو بسكامو هلامهنع ىنغاامبتو أ

 ةيكم بهل أ ةروس 0

 4 تاي سمح ىهو

 ( ميحرلا نمحرلا هللامسرل

 بابتلا (بهلىبا اديتبت)
 ةباشامهلوق هئمو كالاهلا

 مرهلا نمةكلاهىا ةبان ما

 هنال ءادب تكّله ىنملاو

 ىريلا رج ذخا ىورياوف
 هيلع هللا ىلص هللال وسر ه

 ملسو

 ركذيى تلا ةروسلانموإف
 اهلك ىهو بهل وبأاهيف

 اهئاككو سمح اهتايآ ةيكم

 اهثور> ون ورمشعو ثالث

 © اذ رح نوعبسو ةعبس

 (ميحرلا نمحرلا هللامسب )

 سابع نا نع هدانسابو
 اديتبن ) ىلاعت هلوقىف
 امل هنا كلذو ( بهل ىنا

 مالسلا هيلع هيبنل هللالاق
 نيبرقالا كن ريشع رذناو

 مهاعد امدعب مهل لاقف

 هللاقف للاالا هلال اولوق
 هعساودمانم هساوخا همع

 بهلوبا هتينك ىزعلا دبع

 انتوعداذهلا دمحاي كلامت
 ىنا اديتيت هيف هللالزناف

 ادي ترسخ لوش بهل

 ري لكنم بهل نا



 كلذ ناكو بتو ىنعمو كادب تفدقاع هلوقك هتلخ كالها دارلاو نيتكلاف ءادب تلمجوا هلك كلهو (بتو)
 تايواعلا بالكلا ءازج + نازح 4 هذ رح رش هللا 4 نونالثلا ءزجلا ١ ءازجىنازج * هلوةكلصحو
 ل | هيلع تلددقو * لمفدقو

 للاىض ردوعسمنإ|ةءارق
 هنا ىور بت دقو هنع

 انثوعد اذهلا كل ابت بهلوبا لاقف مهرذناف ه.راقاعمج نيبرقالا كتريشع رذناو هيلع
 ةمركت ةينكتلاوءانكامناو ءارذاو هايند امهبدارملا ليقوتازنف هبهيمريل ار ذخاو
 رانلاب اكان ء ناكامل هنالو هركذ هركتساف ىزعلادبع هعسا نال وا هتينكب هراهتشال

 نوكسب بهل ىنا ريثك نبا ًارقو بهل تاذ هلوق سناجيلو هلاحي قفوا ةينكلا تناك
 ريصتلاو هاعد دعب رابخا © بنو # بلاطوبا نب ىلع لبق كب هلوبا ئرقو ءاهلا
 ش هلوقك هعوقو ققحل ىضاملاب

 لعفدقو تايواعلا ٍبالكلاءاز>- © هلازح رش هللاءازح ىنازح

 هسفقن نع ىناثلاو ءادب تنسك امع رابخا لوالاوا بت دقو *ىرق هنا هيلع لدبو

 | هلراكتا ماهفت وا بالا هب لزن نيح هنع لاملا ءانغال ىنن ب هلام هنع ىنغام #
 ةهاجولاو حابرالاو حئاتنلا نم هلاب هبوسكم وا هيسكو # بسكامو # بصتلااهاحمو
 دقوماشلاقيرطىف دسا هسرتفا دقو ةبّتع هدلووا هعفتس هنا نظ ىذلا هلمعوا عارسالاو

 اثالث ايم كركو ةدودعم مايا ردب ةعقو دعب ةسدعلاب بهل وبا تامو ريعلا هب قدحا

 كب ريسشع رذباو لزامل

 لاقو افصلا قر نيبرقالا

 هيلا عمجمساف هاحايصاي

 لاقف بوا لك نم ىانلا
 مال_بلاو ةالصلا هيلع

 ىزي بلطملا دبع ىناي
 مقفسإ نإ مكتربخا نا رهف

 مك |اليخ لبجلا اذه

 ىنافلاق معن اولاق قدصم

 ةعاسلاىد.نيب مكلربذن
 | غاط بهلازع رابخا وهف ءونقد ىتح نادوسلا ضمب اورجأتسا مث نتا تح | اذهلاكلا بهلوبا لاقف
 تباخت ىنعمو هوحمرك ذو ثيدحخلا شرق هيلعتسع اف هاحايصاي ىدانف لجلادءصف هاك انو تلد انتوعد

 هندي ةلجو اهبحاص ديلانم دارملاو كالهلاىلا ىضفملا راسحلاوه بابتلاو ترسخو | .راهتشال ةءركتةينكتلاو
 ةهاركلوا مسالان ود اع هللا لص ىلا ىىر هنا ليقو هعيمجو هلكنع ئىثلا ضءبب ريبعتلاىف برعلاة داع ىلع كلذو |

 ىزعلا دبع همسافهمسا مهلوقكوهف ندية دارملاناكناو ديلا تركذ اذهلف هبقع ىعداف رجحت ماسو هيلع

 دع نب ىلا دبع وه بهاوباو ديلا ىلا لامفالا تقيضاف هدب تنسكو هدي ترسخ || بهل تاذران ىلاهل امزالوا
 0 داق داو ةنسل بهل ناي ىكو ماسو هيلع هللا ىلص ىبلا مع مشاه نب بلطملا | بهلىباهتنكهلا-تقفاوف
 ارهتشم ناك هنا اهدحا هوجو هيف تلق ةمركتو فيرست ةينكلاىفو هانك مل تلق ناذ | (« هلام هنع ىنغا ام ) ىكم
 | هنع لدمف ىزعلا دبع هعسا ناك هنا ىناثلا فرعه مل همساب هركذولف مسالان ود ةينكلاب | (نك 1190 قفاه
 ةلو_صوم امو عوفرم
 هبودكمو ىا ةيردصموا

 هلام هعقس ملىا كك وا

 بهلتاذرانل!و رانلاىلاهل امو رانلا لها نمناك امهناتلاثلا كرشلا نم هيفامل ةينكلاىللا

 جرخم جرخا لوالا لبق * بنو ف اهب ركذيناب اريد ناكو هتينك هلاح تقفاو
 اديتت ليقو كله دقو هللادكلها لاب اك ريخلا جرخم جرخا ىتاثلاو هيلع ءاعدلا | ا ا

 8 2 5 ٍِ أ 8

 هس ىني بتو لاملا هب نوني ديلاتاذ ليلق نالف لامي اكدكلمو هلام ىنعي بهلىبا | 0 دس نع 0 ل
 ”» .٠ »+ - ةيسلس

 0 اظل 0 : د ى | سابعتبانغو فراطلاو
 ىدتفااناذ اقحىخائ ااي لوشامناكنا تبهلون ا لاك ىلاعت هللا ىلا هءابرقا اسوهيلع هللا ىلص ا 6

 5 0 9 11 نيك ااه :اميعةقاىشر
 عفدي ام ىا هلامهنعىني *ىش ىا ىا هلام هنع ىنغاامىلاعتهللالزئاف ىدلوو ىلامب ىسضن ] 0 ا

 5 8 ا 290 ورو هدللو

 | هيسكن م ناسنالادلو نال هدلو ىنعي بسك امو لبقو هلام سار دعب مير ىا لاملا نم ا نم عدا اناذ اقح

 ل 01 1
 | ىدمرئااه> رد ملم ن. مدالو ناو مث نم ملك ميطأ نأ ثبإ ى ءام ىدلوو ىلاع

 (مث) دالوالاةرثكى عي (بسكامو) ايتدلاىفهلام ةرثك (هلام) ةرخ الا ىف(هنعىنغاام) ديحوتلا نعهسفنرسسخ (بتو)



 دقوت ( بهل تاذ ) هتقوىخخارتناو ةلاحمال ناكوه ديغوال نيسااو ركب ىبا نءىدحريلا ىلهرس ل ديس اداوم ٠

 0 اهدتتكاو كوشلانم ه همزد لمح تناك (با ايذنا ةلاح) ناف مس ىف ناد 33 ما 2 (هنأماو)

 ران لئشتف ةيمنلا او تن طال اةروس) لقد و 3 649 0-1 هلع هللا ىل» الود قبرطف

 0 ل نيل كل ران فير .لامتخا © 'تهاتاذ اران لس 9 ل ؛
 اددشمو افف# مضلاب ىلص.س اىراو قسفلل اهدص اوكا نا زاوخل نمؤبال هنا

 نايفسوبا كنا لي ما'ىهو ادنموا ىضطيصف نكشملاولع فمع ©

 لوسرلاةداعب رازو الا لمحت تناك اهناف منح بطح ىنمي ©« بطملا ةلاح 9#
 كوشلاةمزحوا ةموصخلا ران دقوت اهنافةيعتلاوا ُءاَذياىلع اهحوز لمحو مالسااهيلع

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر قي رطيف ىلإللاب اهرك الع تناك كسحلاو

 تق (ىأ دسم ام ]© سو لح اهدجىف © م متشلا ىلع بصنلاب مصاع أرقو

 ةباططاةروصب اهلريوصتوا زاوحال عيشرت وهو هلودحم ىا قلخادوسمم لجر هنمو

 ثيح منهج راثىف اهلاحل اناس وا اهنأشل اريق# 0 اهطبرتو ةمزللا لمحت ىتلا

 نع ةلاس اهديحىفو عيرضلاو موقزلاك منهج بطحن. ةمزح اهرهظ ىلع نوكي. شع

 ن. مالسلاهيلع ىنلانع * هب عفترم لبحو ربخاوا 0 ومىف قراطلاو راثلا |

 هنأ ما وف هيلع بلت ارانىا ©« بهاتاذ اران ىلصيس ف ىلاعت لاقف راثلاب هدعوا مث

 نايفسىبا نب ةيواعم ةمسبرح نب نايفس ىنا تخا ةيما نإ برح تنب ليمح مأ ىنعي
 تناك ليق ©« بطحلا ةلاح © ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةوادعلاةياهنىف تناكو

 ماسوهيلع هللاىلص هللا لوسر قير طيف هحرطتق ىلإللاب ءاضعلاو كسملاو كوشلا لمحت
 فرشلاوزعلاتسب نه تناك اهنا تاق سابع نبا نع 0 كلذب مهذؤتل هياككاو

 ةيامن ىف اهفرشش و اهلام ةرثك عم تناك اهنا لمتحي تلق بطحلا لمح اهب قيلب فيكف

 لعفت تناك اهنا لمتحيو اهسفنب بطخلا لمح ىلع اهلخم اهلمحم ناكف ةسخلاو لؤللا
 دحأب كلذ ىف نيعتسن اهنا ىرتالو ماسو هي هيلع هللا لد هللالوسرل اتوادع ةدشل كلذ

 سانلانيب ةوادعلاقلثو ثيدحلا لقنتو ةهمنلاب ىعت تناك ليقو اهسفنس ىه هلعفت لب

 ليقو هب ىرغي ناك اذا نالف ىلع بط نالف لاش بطحلا راتلادقوتاك اهران دقوتو

 تناك اسهنال ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةوادعف اهتلمح ىتلا مان الاو اياطخلاةلاج |
 نبا لاق « دس.نم لبح © اهقنع ىا # اهد.حىف 8 رانلاىلا اهريصمف بطحلاك [|

 نوكيواهربد نم جرو اهفنه لخدت اعارذ نوعبس اهعرذ ديدح نه ةاساس سابع

 لحلا كلذو فيلل نه لح وه ىلقو امكحم البف دبدح نم تلتف اهقنعىف اهراا

 رج ىلع تدعقف تبعا ةيرالا ةط مون تاذ ىه امدق هَ بطتخن 4 ىذلاوه

 نِعلاب تبني رن لبح وه ىلقو اهكلهاف اهفلخ نم اهبذجف كلم اهانا عرتست

 بصنأو سالانيبةوادعلا

 ىلع بطحلا ةل.> مصاع

 دنع جاراناَو .مشلا
 للا لسوت دقو ةءارقلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 غوس اذه ىلعو ليم ما

 اذا نآس ىلع فقولا
 ف ريءضلا ىلع تفطع

 00 لس أ لع
 ١ عا نانسقتلاو تازماو
 مفر هريغو بطملا ةلامح

 ريخ اهناىلع يطحلاةلا

 ىف ) ةلامحىهوا هتارماو
 (دسم ن٠ لح اهديح

 5 1فر زمحا ىح وأ لاح

 الفلام! نم لّتف ىذلا

 وا ناك فل نم اديدش

 ىف ىنءملاو.امهريغوا دإ>
 نه دسمامت لح اهدج

 كلت لمحت اهناو لالا

 اهطب روك وشلا نمةمزكلا

 -نوب اطخلا لعش اك اهدجح ىف

 اهل اربوصتو اهل اريقحت

 تاباطألا ضعب ةروصب

 عزجب و كلذ نم عزجت
 زعلا تيب ىف اههو اها
 ةورثاايصنمىفوفرشلاو
 ماعا هللاو ةدجلاو

 ةلاج ) ةيمان ثرح تنب ةليمح ما ةعم (ةآاساو) ظيغت و لغشت (بهل تاذ اراند ل لخديس (نصس)

 هحرطتق كوشلاب ىنأت تناك لابو نررفاكلاو نيملسلانيب ةيخللاب ىثع تناك ةيحنلا لاَ ( نطحلا
 (دسمنم لبح ) رانلايف اهقنعف ( اهديج ىف ) نيملسملا قيرطو دجتملا ىلا ملسو هيلعهللا لص ىلا قي رطىف

 تتامو هب تقنتحا ىذلا فيلنم نسر اهقنع ىف لاشو ديدح نم ةإساس



 م ٠.١ 4 نوثالثلا ءزلا )

 . ةدحاو رادفف بهلىزا نيبو هنبب هللا عمجم الزا توجر تبت ةروس أرق

 » عبرا اهياو اهيف فلتخب صالخالاةروس ©

 اهلاتناك لقو اقنع ىف تازرخ> اهلتناك ليقو عدون د ةدالق ىلقو دسملا هللاَش

 ماعا ىلاعت هللاو ماسو هيلع هللا لص دمحم ةوادعىف اهنةفنال.تلاق ةرذاذ ةدالق

 * تايآ عبدأ ىههو ةمدم لّقو ةيكم ىو صالخالاةروس ريسفلا ل

 « افرح نوءيراو ةعبسو ةلك ةرشع سو

 مد( اهلضف ىف لصف اج
  2١اهددرب دحا هللاوهلق 1 الجر عمس الجر نا ىردخلا ديعس ىنا نع ||

 لاقف اهااقتي لجرلاناكو هلكالذ ركذف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاىلا ءاح خضار || ١

 ةباورىفو نأ رقلاثاث لدعتل اهنا هديب ىسفن ىذلاو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر عبرا صالخالاة روس و

 نآرقلا ثلث أره نا ؟دحأ زجبأ هبال ملسو هيلع هللاىلس هللالوسر لاق لاق | روهجلا دنع ةيكم تايآ
 دحا ,هللاوه لق لاقف هللالو سراي كلذ قطبي انما اولاقف مهبلع كلذ قشف 0 لجأ نع ةيدم لقو

 هللاا لاق ملسو هيلع هللاىلس ىبنلا نا ءادردلا ىنا نع 6م) نآ رقلا ثلث دعما هل © ةرصبلا
 ىبا نع (م) نا رقلانه ا دخل ا هفاوخ/ لق لك ءارجل .ةنالت 7 رك ا راوو»ا

 نأ ا رقلا ثلث ميعأ أرقا لاقف ماسو هيلع هللا ىلص ادور انيلع جرخ لاق ةربره أ هلع مو سالخالا ابف
 هنوكى مهنع هللاىضر ءاملعلا ركذ دقو اهمتخ ىتح دمصلا هللا دحا هللاوه لق ارقف اهتالكو عبرا اهتيآ ةيكم

 ةبراقتم ةبسانتم الاوقا نأ رقلا ثلث لدعت صالخالاةروس لعج ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلاعت هللا تاذ ةفرعم ىلا داشرالا ىهو ماسقا ةثالث ودعبال زيزعلا نا رقلانا ليقف

 صالخالاةروس تلقا املو هدايععم هتنسوهلاعفا ةفرعم وا هناعس|وةتافصوا هسيدقتو

 ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر اهمنزاو سيدقتلا وهو ةثالثلا ماسقالا هذه دحا ىلع

 هنمالصاح نوكيآل روما ةئالثىف ادحاونوكيناىف سيدقتلا ىهتنم نال نآ رقلا ثلث

 ههيإشو هريظن وه نم الصاح نوكيآلو داي مل هلوق هيلع لدو ههيشو هعوننم وه نم
 لدو هنم اعرفالو هلالسانكي ملناو هتجردىف دحا نوكيآلو دلوبملو هلوق هيلع لدو
 هليصفتوهتلمحو دحا هللاوه لق هلوق هلك ك لذ عمجيو دحا اوفك هلنكي لو هلوق هيلع

 الو هرارسا ىهاتتال ىذلا ديجملا ْنا رقلا رارسا نم رس اذهف هللاالاهلال كلوقوه

 فرشالادوصقملا نوكينا هنم ضرغلا ل عا ىزارلا نيدلا رح مامالالاقو هيئات ىضقنت
 امو :قانثو ءوالع ىلامثو هلالج لج هقاثاذ ةفرعم تاداملاو عْئارسشلا عيمججف
 هذه تناك اذهلف ىلاعت هللاتاذ ةفرعم ىلع ةلقشم :روسلاهذهو هلاعفا ةفرعمو هتافص

 نا هانعم لبق هللا همحر ىوونلا نبدلا ىحع غيشلا لاقو نأ رقلاثلثل ةلداعم ةروسلا

 ةطص# نجا فاوه لقو لات هلاتاقسو ماكحاو صصق ءامتا ةثالث ىلع نا رقلا
 020222222222226 232 0 0 222 222 ا ا

 اهنورحوةلك ةرمشع س+خ

 # افرح نوعبراو ةعبس
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 قلطَنِم ٍديز وه كلوتك نأشلا وه دحا هللاو ناشلا ريمص وه ( دحا اوه لق) (محرلانحرلا ةفامسب )

 مجارلاىىلا جاتحمالو ةاجاوه ربخلاو ءادّسالا ىلع مرار لو هل نانا دحاو هللا نا وهواذه نأشلالبق هناك ١

 0 وه دحأ هللا هلوقزا كلذو ىنعملا ىف ًادتبملا وه هنا ىف كمالغ ديز كلوقىف رتل قلل هنآل

 دب الاف نيفلتحم ني. .ةعم ىلع ؟سالخالاةدوس) نالديهلجلاو ديزناف + .ءازؤ- قلطنم هوناديز كيذك كلذك سيل وهْنَع

 مد ميحرلا نم رلا هللا مسج -

 ءادتالاب هعافتراو قلطنم ديز وه كلوةك ناشال ريمضلا # دحا للاوه لق ©

 نوعأأس ىذلاىا هنع لثسامل وا وه ىه اهنال ديالا ىلا ةجاحالو ةلما هربخو

 دحاوتلزأف هللا انوعدت ىذلا كبرانت فصدق#اي اولاق اشيرق نا ىور ذا هللاوه هنع

 ةرم اهت ءارق باون نا هانعم ليقو ءاز>ا ةثالث نم ءزجو اي ةلاثلت ىهف تافصلل

 'ىثلاتالقتسا لاعب اهللاقتيهلوق * فيعضتريغب نا رقلا ثلث ةءارقباوث ردقب فعاضتب
 ةروسدحا هللاوهلق تبع“ ىلق ةلقلانيعب هيلا ترظنو هءايىف الملق هتددع ىا هتالقتو

 ديحوتلا هللا صلخا دق امرا نال وا هتفص ىف ىلاعت هلل ةصلاخ اهنال اما صالخالا
 ضارعالا ةمزالمو هللاب لاغتشالا ديفب اهت ءارش لاغتشالانا ةروسلاهذه دئاوق نمو

 عم اهنال هب قيللام لك نع هت ءاربو ىلاعت هللاديزن: ةنمضتم ىهو ىلاعت هللاىوس امع

 نع سنا نع © ريظنالامدعو ةينادرفلاو ةيئادمصلاو ةيدحالات افصل ةعماج اهرمصق

 هنع تيحم دحا هللاوه لق ةرم ىتئام موب لك أرق نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ملسو هيلع هللاىلص ىنلانع هنع ةياور ىفو نيد هيلع نوكينا الا ةنس نيس بونذ |
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 . ئش هلثك سيلو ليدعالو هيبش انكي لاق دحا اوفك هلنكيلو ثدوبالو توغل

 ناك اذاف ةرم ةئام دحا هللاوه لق ًارقف هنييىلع مانق هشارفىلع مانمنا دارا نم لاق
 ىذمرتلا هجرخا ةنجلا كنيينع لخدا ىدبعاي هلالح لح برلا لوقي ةمايقلاموب

 لق ةرو_لاهذه بحا ىنا هللالوسراي لاق الجر نا هنعو * بيرغ ثيدح لاقو
 تاقالاق ةريرهىنانع © ىذمرتلاهجرخا ةنلا كلخدا اهايا كبحلاق دحا ةللاوه

 لاقف دمصلاهللا دحا هللاوه لق أرقي الجر عمسف ماسو هيلع هللا ىلص للا لوسر عم

 هدارع ملعا ىلاعتو هناحس هللاو عمت بيرغ نسح ثيدح

 م3 ميحرلا نمجرلا هللا مسإ ويحمل

 هللالوسرل اولاق نيكرمشلانا بمكنب ىبا نع © دحا هتلاوهلق ف لجو نع هلوق
 ىذلادمصلاو دمصلاهللا دحا هللاوه لق هللالزئاف كيرا بسنا ملسو هيلع هللا لص

 هلازاو ثرو.بسالا توع ئشث سلو. توعسالا دلوب "ىث نسل هنال دلوب ملو دليل

 لاقوىذمرتلا هجرخا ةنلالاق تبجواموتلق تبجو ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 نبا نع امن لصي ام

 امهنع هللا ىضر سابع

 فحص دمماي شيرق تلاق

 انثو_عدت ىذلا كيرانل

 ىذلا ىني تلزتفف هللا

 هللاوه هفصو و

 د>ا اذه ىلعو ىلاعت

 ىا فوذح 1 ربخ
 دحاوى مع وهودحا وه

 واولات اقف دو هلصاو

 افرط اهعوقول ةزمح
 دحاو هنا ىلع ليلدلاو

 دحاولانا لقعلا ةهج نم

 ملاقلا يب دتف نوكينا اما
 ناكناف الوا افاك هقيلخت و

 امئاض رخ الا ناكافاك
 صقشن كلذو هيلا جاتح ريغ

 ناواهلانوكيال صقانلاو
 صقان وهف ايفاك نكيم
 جايتحا ىضتش لقعلانالو
 لعافلاو لعاذىلا لوعفملا

 ءارو امو فاكد_>اولا

 ىلواددع سيلف دحاولا
 ىلاكالذ ىضفيف ددع نم

 اهل ةياجنال دادعا دوحو

 دودحوب لوقلاف لاحم اذو

 اهدحا نالو لام نيهلا

 الهاج هنع روتسملا نوكمزل ردقناف ردقب الوا رخأالا نع نم /8 اخو اق) هلاعفا نم ًايشرتسينا ىلع رده. نااما

 امهم دحاو لكزاك هداحنا ىلع امهنم دحاو ردّش لنافذوجولا نكي امو انضرفول انالو ازجاع هنوك مزل رد ملناو

 كير انام ص داي اولاقاشي رقناكلذو (دحاهللاوهلق) ىلاعتهلوقىف سابعن: !نع هدانسابو ( ميحرلا نمحرلا هللا مس )

 هلدلوالو هلكي رششال دحاهللاوه شيرقل دمعاب لق لاقف هتمنو هتفص ناس ىفهللالزناف ةضف نم مابهذ نموه *"ىش ىان»



 نواعتلاب ءادج وينااماف اميمح اردقناو اهلا نوكيألرخ الاف رخ الانوداهدحا ردقناواهلا نوكبأل زجاعلاو ازجاع

 آو ازجاع امهم دحاو لك نوكيت -207رطتح رخ ألا ةناعامملا اجاتحم 4نونالثلا ءزجلا) امهنم دحاو لكروكف
 ىلع امهنم دحاو لكر دق

 اذاف لالقتالإب هداحما
 قيس ناامافاهدحا هدجوا
 لاح وهوهلع ارداقىناثلا

 نوكي ذئنبخ قبب ناو
 ناثلاةردق الب نع لوالا

 اروهقمو ازجاع نوكف

 اهلانوكيالف هفرصت تح

 دحوأا اذا دحاولاتاقناف

 تلاز قف هيه“ زن ودق

 نوكي نا مكمزايف هنردق
 هسفن لعح دقد حاولا اذه

 اذ د ااولاكلق از
 دّقف هسفن رودقم د>وا

 * تده نمو هتردق تذشن

 اد نوكأ هكردق
 هنردقتذف اشكي رسشلااماو

 بيس هنردق تلاز لب

 كلذ ناكف 1 ردق

 وه ( دمصلاهللا ) اًريأ

 نه لوعفم ىنهي لمف
 وهو هدصق اذا هلا دمص

 ادحاو الجر تمار تامالا ىف لوم ىنلاىف دحالاو تاسالاىف ل |عتسي دحاولا ' هللا دومصملا دسلاوهو

 نورّشو هنتوفرعت ىذلا

 تاومسلا قلاخ هنأ

 | وهو مكقلاخو ضرالاو

 | وهو هل كب رشال دحاو

 قواخم لكدبلا دعمت ىذلا

 ىذلاديسلا (دمصلا هللا)
 جاتحاوهددوس ىهنأ دو

 دحا هيهاضنالف تاذلاب درفملاوه دحاولا ل قو مومعلا ديفتف ادحا تيارامقلاقو |

 2 كاراع نا لاق < دمصلاهلا 9 دحا هيف هكراشبالف ىنملاب درفتملاوه دحالاو |
 ”ىئلادمصلانا ةغللا ثدح نم كلذ هحوو ني رسفملا نم ةعامجلاق هنو هلفودحال ىذلا ا

 راصلا :روراقلا دادسلا لاَغ هنمو ةواخرالو ةبوطر هيف سيل ىذلا ياصلادمصلا |
 تافص نعزعو لج هللا ىلاعتيو ماسجالا تافص نم ناك اذهب دعصلا سف ناذ |

 لك ًايالىذلاوه ءانعم فوجأب سيل ىذلا دعصلانإ لوقلا اذه هجو ليقو ةيسحا ْ
 هللاَهلوَس دصقلاو لاك ةفصوه راتعالا اذه ىلعف ىثلكنع ىنغلا وهو برشبالو |

  لامكلا تاق عيمح ىلع هللالداك لالجلا تافص عمات ىلع لدي ناث ربخوا لدب
 اهدحامزاتسيامو ددعتلاو بيكرتلاءانحنا نع تاذلا هزنم نوكبام قيقملا دحاولا ذا

 ةيئاذلا ةردقلاو دوجواا بوجوك اهطاو>و ةقيقحلاىف ةكراشملاو زيحتلاو ةيمس+لاك
 هنم دبال هنا ىلع قافتالا عم لق الب هللاوه ”ىرقو ةيهولالل ةيضتقملا ةمانلا ةمكحلاو

 لوسرلاةقاشم نيرفاكلاةروس نال كلذ لعلو تينىف زون الو نورفاكلا اها اي لقىف
 ديحوتق اذه اماو هنم نوكينا بسانسالف همع ةيناعم تيتو مهل هتعداومو مالسلاهيلع

 هيلا دومصلا ديسلا # دمصلاةللا #3 ىرخا هيلا وعدي ناب ىعؤيو ةراث هب لوقب
 هريغ نع ىنغتسي هناف قالطالا ىلعهب فوسوملا وهودصق اذاهيلادمصنم جتاوملا ىف

 ركذ ماسو هيلع هللاىلص ىنلانا ةيلاعلا نا نع ىور دقو لاقو ىذمرتلاهجرخا

 هوحن ركذو دحا هقاوهلق ةروسلا هذهب ليربج هاتأف كبر انل بسنا اولاقف مهتهلا

 ليفطلا نب سماع نا سابع نبا لاقو عجا اذهو بكن ىنا نع هيف رك ذي ملو
 هللا ىلا لاق دمعاي انوعدن مالا سماع لاقف ملسو هيلع هللاىلص ىبلا اينا ةعيبر نب دبراو
 ةروسلاهذه تلزأف بشخ نم ما ديدح نم ما ةضفنمما وه بهذنما انل هقص لاق

 ليقو دعرلاةروسىف امهركذ مدت دقو نوعاطلابانماعو ةقعاصلاب ديرا هللاكاهاو

 نمؤن انلمل كيرانل فص اولاقف ملسو هيلع هللا لص ىبنلاىملا دوهيلا رابخا نم سانءاج
 ادومعيو لك أب لهو وه ؛ئث ىا نم ارا ةازوللاو هتنن كرت لات هللاناف كب

 ىذلا ىنعي دحا هللاوه لق ةرو_لاهذه هللال زئاذ اهثرو. نو ةمويرلا ثرو نمو

 ةفظعلاو لامكلاٍبافضب فوصوملا ةسوبرلاو ةيهولالاىف دحاولا هللاوه هنع ىنولأس
 لاّشالف ىلاعت هللاريغ ةيدحالاب دحا فدوبال ليقو ريظنلاو لثملاو هبشلا نع درفنملا

 اهيف هكرشب الف اهب رئأتسا ىلاعت هللاتافصنم ةفص دحا لب دحا مهردو دحا لجر |

 نا ليقو سكمسالو دحالاف لخدي دحاولانا دحالاو دحاولانيب قرفلاو دحا

| 

 جسملا|.ىلاعت هلوقن ةراشالا ةيهلالا هل اوتنثأ نه فالخم ىلاعت هلا ىلع هيبنتلا روصلا

 (نا ) ىفاصلا دمصلالاو فوجاب سيلىذلا دمصلالاقبو ب رشنالو لك ايالىذلا دمصلا لابو قئالخلا هيلا
 دمصلا لاق وجرخالو لخدمهلسيل ىذلادمصلا لابو ىفاكل ادمصلا لاق. و قابلا دعلا لاقي وما دلا دمصلا لاقبو بيعالب



 هتيدحا فالح هتيدمصل مهملعل هش رعتو هناهح عيمج ىف هيلا جاتحم نع ءادعام ١ اقلطم

 نع ةلمخجا ءالخاو ةيهولالا قحتسلمل هب فصتي ملنم ناب راعشالل هللاظفل ربركتو
 رقتش ملو سنام مل هنال © دلي مل# اهيلع ليلدلاوا ىلوالل ةنااك اهنال فنطاعلا
 ىضاملا ظفل ىلع راصتقالا لعلو هيلع ءائفلاو ةجاحلا عانتمال هنع فلخوا هئيعبام ىلا

 «داوبمو## هلوق قباطيلوا هللانبا حيسملاوا هّللاتانب ةكتالملا لاق نم ىلع ادر هدورول
 نكي لو ىا 7 دحا اوذك هل نكيملو 9 مدع هقيسالو ءايشالا رقتشال هنال كلذو

 اوفك ةلص هنال فرظلا رذ ؤينأ هلصا ناكو اهريغواةحاص نم هلئاع ىا هئفاكي دحا

 نوكينا زوجيو مهالل اميدقت مدق ىلاعت هتاذ نع ةافاكملا ىنن دوصقملا ناكامل نكل

 ثالثلا لما طبرلملو دجا نمالاحاوفكنوكيو اربخوا اًوفكىف نكسملا نم الع
 ًارقولجاب اهبلع هينم ةدحاو ةلمك ىهف لاثمالا ماسقا ىفن اهنم دارملانال ففطاعلاب

 ليقو ماعطلا نالكأب اناك ةفدص هماو لسرلا هلبق نم تاخدق ٍكوسرالا ميم نبا

 ةبلضلا تاداجلارئاس ىهو نابنالا نود. اهدحا نايش فؤجحأب نيل ىدلا |

 0 تك نبا لاقو رعو لح 8 ىراللا وهو هئم ىلعاو ناسنالا ند فرشا ناثلاو

 ىورو هلم ثروب توب نهو توعت دوب 0 دلوب ملو دلي مل ىذلا روصلا

 ىهتنا ئذلا دي_لاوه ديصلا لات ةلس. نب قع لئاو ىبآ نعا هدارقا ىف راك

 فاضصوا عيمج هيف لك ىذلاديسلا' وه لاق 5 سايعنبا نع ةياور ىعو هددو-

 هءناعتسملا بئاغرلاىف هيلابوغرملا حتاوحلا عمجىف دوصقملا ديسااوه ليقو ددولا

 ةلاد كلتو هلامفاو هتافع عيمجىف لماكلا وه ليقو بركلا حرفتو بئاصملا دنع

 ليقو ناهحالاو لامكلاو ةظعلاو واعلاو فرششلاو ددوسلا ىف ىهاتتملا هنا ىلع
 ىلع لوق وهو دحا هقوف سيل ىذلا دععلا لقو هقلخءانفدمب قابلا مثادلا دوصلا
 لبقو هيف بيعال ىذلاوه ليقو تاقوالا هريغتالو تاف الا هيرتعتال ىذلا وه لبقو
 نا ىلوالاو لاقتنا كلل سيل ىذلا رخ الاو لاوز هليل ىذلا لوالا وه دمصلا
 ىف نوكبالنا ىضتش اذه ىلعف هللتحت هنال هف لبقام لك ىلع دمصلا لغفا لمحم
 هلهبد رفنا ىلاعت هللا صاخ 5 وىثلكىلع رداقلايظعلا ىلاعتهللاىوس دعص دوج ولا

 لجو نعةلوق * ريصبلا ميما اوهو ئث هلثك سيل ايلعلا تافصلاو ىنسحلا ءاعمالا

 دوييلاتلاقو هللا تانب ةكئالملا اولاق برعلا ككرمشم نا كلذو « دلوب ملو دلي مل
 هس نع ىو لخ وزع هللا مهبذكف هللانبا عسملا ىراصتلا تلاقو هللانبا ريزع
 دلاو هلزاك دلو نم نا هانعم دلونملو ريزعو ىسع دلوأك ىنعي دايمل هلوه اولاقام

 هنع ناكدلاو همدقتب مل ىذلا لوالا وهف تاهحلا عيمج نم بسنلا ةطاحا هنع ىنذف

 هلنكي مل ىذلا وهف كيلذك ناك ن هو ةثع نْوكي دلو هْنع نحال ئذلا رح الاؤرفو

 كيلو »© هلوقب هنع ىفنف هيشالو ريظنالو لثم هقلخ نم هلرسلىا دحا اوفك

 7 نا ةريره ىبا نع (خ) داولاو ةبحاصلاو ريظنلاو ليدعلا © دحا اوفك

 دلل نعل وكت ىلع سال الا ةروس) يناجيالهثال (دلير) هو .٠ ]وس مهثعوقلاوغ رهو
 لد دقو ادلاويف ةبحاص

 ىفا هلوُش ىنعملا اذو ىلع

 هل نكت مو دلو نو

 لك نال (داويملو) ةيحاص

 ق0 مدسحاو ثدي دولود

 ١ ملولذاهدو> والواالمدق

 مدعل ا”داح ناكل اعدق نكي

 ناكولو امهنني ةلع_ساولا

 ثدحم ىلا رقتفال انداح

 ثااثلاو ىناثلا ذكو

 وهولساستلاىلا ىدؤف

 مسا هنال مسج سيياو لاطاب

 ذئني> ولخالو بكرتملل
 هذ رد ل قضت نا قم

 لكن وكي لامكلا تافصب
 هءلوقلا دسفف اهلا ءزد

 ريغ وا نيهلا دسف 5

 اهدادضاب لب اهب فدتم
 وهو ثودحلا تاعب ْن»

 اوذك هل نكي ملو ) لاحم

 ىادحا هئفاكرملو (دحا

 مهلدفصي نا هولاس هلئاعمل

 ىلع ىوتحام هيلا حواف

 هللاوه هلوقف ىلاعت هتافص

 ءايشالاقااخ هناىلا ةراشا

 كلذ ىط ىفو اهرطاذو

 نال ملأع رداق هناب هفصو

 ةردقلا ىعدت_س قلخلا

 ةءاغىلعامقاوهن وكي ماعلا و

 ماظتلاو قاستاو ماكحا

 ( دلو مو دلع مل ىذلا

 ثروب مو ثري مل لوش
 دلو هل سيل دلي مل لاشو

 دض هلرسل دحا اوفك هل نكي لوش (دحا اوفكهلنكي لو ) كالملا هنع ثروف دلاو هلس يلو دلوي ملو هكلم ثريف



 ملكتم ديخ ريصب عيجس لاب هفصو كلذ فو ايح وكي ناو دبأل ملعلاو ةردقلاب فصتلانال ىحدناب هفصو كلذىفو

 تامودعملا داجتاب درفتلاهليو كيرشلاىفنو ةينادحولب فصو دحا هلوقو اهب ميدقلا قاصتا لرهتسيف نودحلا
 جاتحيال ىنغ وهف هيلا اجاتحمالا نكيمل اذاو هيلا اجاتمعالا سيل هناب فصو دمصلا هلوقو تايفخلا ملعب دحوتلاو
 مدقلاب فصوو ثودعلا ىنن دلوب ملو هلوقو ةسناجلاو هبسشلل ىنن دليل هلوقو دحا لك هيلا جاتحيو دحاوملا

 ىلع لدبال ىضاملاف لثملا وهو ءفكلا ىننا معز نمو *ىش هلئاينا ىفن دحا اوفكهلنكي ملو هلوقو ةيلوالاو
 نوكيآل ثداحلاذا ةرورضلاحلا ىف نكي مل ىغم اهن نكيمل اذا هنالهيغىف هان دقن لاخلا ىفهوعدب رافكلاو لادلل هيفن
 نسحنساو انررقاك لكلا عفدت ةروسلاو ليطعتلاو هيبشتلاو كارشالاى لا لؤي ةرفكلا مالك لصاحو مدقلل اًوذك
 مدق هيلا احاتحم ناكامل هنال اريخ ىا <25 5 رح ارقتسم ناكاذا 2 نوثالثلازجلا ١ فرظلا مدت هب وبسس

 ا 11 ١١ ]11 اوك سمتحو فيفتي اًونك ةياؤرو مقانو بوقميو ةزخ || 1 سسالا لوانمرلعت
 اهيف دحلا نم ىلع درلاو ةبهلالا فراعملاعبمج اهرصق عم ةروسلاهذه لاقشالو اواو ١ ا 0
 ماكحالاو دئاقعلاناسبىف ةرودخم هدصاقم ناف نأ رقلا ثلث لدعت اهنا ثيدحلا ف ءاج | < نال 3 م

 ىللاعت هللا ىلص ىلا نع و © كلذ نه تاذلاب دوصقملا ريتعا هلكب اهلدع نمو صصقلاو 0 يا

 لاق تبجامو هللالوسراي لبق تبجو لاقف اهؤرَقب الجر عمس هنا ملسو هيلع 00 0
 ةنملاهل “تنسو || ةافاكملا ىننل قيس مالكلا

 ٠' هلاياو اهنف تل قانلآ ةروب > 0
 0 ا ل وا ا 0011 ا ركض وديصمىنملا اذهو
 ىو كلذ هل نكي ملو مدا نبا ىتذك لجورع هللا لاق لاق ملسو هيلع هللاىلص | ناكف فرظلا اذ_هوه
 نوهاب قلخلالوا سيلو ىنادباك ىنديعينا هلوقف ىيا هبيذكت اما كلذ هلنكيملد ) ورمعوباناكوديدقت مهالا
 دلويملو دليل ىذلا دعصلا دحالا اناو ادلوللاذختا هلوقفىايا هقشاماو هتداعانهىلع ال دحا الع را يح
 ملعا ىلاعتو هناحيس هللاو دحا اوفك هلنكيلو دبع لاقل صولا يحتسنلالو

 « ىهو حصا لوالاو ةيكم لقو ةسدم ىهو قلفلا ةروس ريسفت © انكردا اذه ىلع ثراولا

 # افرح نوعبس ةعبراو ةلك نورشعو ثالثو تايا سمح ف
 نون لاضو اناو,ءارقلا

 نوتتلا فذحوا رسسكو
 اًوذكةفانبارب زعةءارقك

 (.ذه) ثيدحلافوةزوم«/ ةلقثم نوقابلا صفحةزوم«*ريغ ةلقثم اوفك فلخوةزمح ةز««'اوءافلان وكسب

 صصقلا ىلغو ىهاونلاو ىماوالا ىلعو هتافصركّدو هللاد.ح وت ىلع لّعشي نآ رقلا ثلث ًأرقدقف صالخالا ةروس أرق ند
 ديحوتلا لع فرش ليلد هيفو نا رقلا ثلث تنعضتدقف تافصلاو ديحوتلل تدرجت دق ةروسلا هذهو ظعاوملاو

 زوجيامو هتافصو هللا وه ماعلا اذه مولعمو هتعضب عضتيو مولعملا فرشب فرش ملعلاو كلذك نوكيال فيكو
 نيجارلاكل نيلماعلا كب نيملاعلاةيمزىف انرسشحا مهللا هلحم ةلالجو هتلزئ»فرسشب كنلن اف هيلع زوجالامو هيلع

 دحا هللاوه لق ارقي الجر ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر عمسو كئاقلب نيمركملا كباقع نم نيفئاخلا كباون

 تألم لات ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا سماع نب ةبقع نع ( م )
 تازأأ

 © تايآ سمح ىو.ابق فلتخم قلفلا ةروس 8 ةنللا هل تجولاق تبجوام هللالوسراي ليقف تنجو لاقف

 ركذي ىتلاةدوسلانمو # ناطلسلاوكالملاف ه مانعا اًونكمل نكي ل لاق وهلكاشي دحاالو لدعالوهبشالو دنالو

 © افرح نوتسو ةعست اهفورحو نورششع و ثالث اهتاكو سمح اهتايآ ةيئدم لبقو ةيكم اهلكىهو قافلا اهيف



 ا

 ا ك0

 لو ا قرش ا هَنع 0 ذوعا لق #

 ميظع ناب هيف ساثلا برب ذوعا لقو قافلا برب ذوعالق طق نهلثم رمل ةليللاهذه
 ن* ىلع در هيفو نأ رقلا نم امهل وك ىلع عضاو ليلد هيفو نيثروسلا نيئاه لضف

 نم هناو اضيا نا رقلا نم لق ةظفل نا نايب هيفو اذه الخ دوءسم نبا ىلا بسن

 6 خ) هيف ركذ فالخدمب هلكاذه ىلع.ةمالا تعتجادقو جئسلاد عب نيتروسلا لوا

 دوعسم نب كاخانا ديل ولاابااي تلق نيتذ وعملا نع بيكن ىب تلأس لاق شيبح نب دز نع

 نحف" تلقف ىللق لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر تلأس لاقف اذكو اذك لوشب

 نعدوعسم نا رك ذي لو اهلثم ةياور ىفو ملسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاقاك لوشن
 ٠] وح لا نا

 000 1 كك ع هللا ىلص هللا لوسر انرظتناف ةلظو شط انماصا لاق بيبحت نب هللادبع

 8 1 ا نيتذوعملاو دعصلا هللا دحأ للاوه لق لاق لوقاام تلق لق لاسقف جر انبي
 هللا ىلص هللا لوسر عم تنك لاق ةباور ىفو 'ىث لكك يفكت عصت نيحو ىمنيح

 0 تا ا تا ةواخ تبصاف ةكم قيرطب ملسو هيلع

 سانا نيذوعا لق مام ىتح قلفلا برب ذوعأ لق لاق لوقاام تلق لق لاقف

 ىنعمو هلثمع راح نع ٍقناسنلا هجر خا امهنم لمكان سانلا ذوعتام لاق مث اهتحن ىتح

 ءادردلا ىبأ لوقوهو فرضا ىطملا شيتلطلا و0

 نه مالغ ناك ةشئاعو سابع نا لاق © قافلا برب ذوعأ لق 8 لجوزع هلوق *
 نه ذخا ىتح هباولازي ملف دوهيلا هيلا تبدف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا مدخي دوهيلا
 دوهبلا اهاطعاف هطشم نانسأ نم ةدعو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأر ةطاشم
 هيف نانرو_للا تازئف دوهلا نم لجحر مصعالا نيديبل كلذ ىلوثو اهف ,ورهبف

 عنصي هلا هيلا ليم ناكىتح رح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ةئئاع نع ( ق )
 موي تاذ ناك اذا ىتح هلعفامو ئشلا لمف هيلا ليخي هنا ةياور ىفو هعنصيملو 'ئثلا
 تلق هيف هتيتفتلا ايف ا هللانا ةشئاعاب 3 7 5 536 ك0

 اهف بجوا مثيج ىفداو

 ( ميحرلا نمحرلا هللامسر)

 سانع نبا نع ةدانسابو
 ذوعا لق ) ىللاعت هلوقىف

 لق لوس ( قلفلا برب
 ذيعتسال اشو عنتما دمعاي
 قاحلاب رب قلفلا برب
 ميصلا يه قلفلا لاو

 لاهو رانلاىف بح لاّشو
 رانلا ىف داووه

 0 ْن ديلا هبط نمو لاق بوبطم لاق نخل ا ملام لاقمث

 نياف لاق ركذ ةعاط فجو ةطاشمو طشم ىف لاقاذ اهن لاق قيرز ىن نم ىدويلا

 هللا ىلص ىلا بهذف قيرز ىب ريف لاق نم ةاورلا نهو ناوورذرْتب ىف لاق وه
 لاقف ةشئاع ىلا عجر مث لخن اهيلعو اهلا رظنف رثبلاىلا هباحتا نه ساناىف ماسو هيلع

 هح رذاذ هللال وسراي تلق نسا علا ذا 1 7 0 / 6 ةعاشن 3 ملفا و

 ىراخلل ةياور ىفوارش



 2 ظ ه4 1.5 زج نوثالثلا .زجلا)

 جرخم ام اهس اهنع داجالارونب مدعلا هتملظ قلف ىلاءآ هناف تانكمملاعيمح معي وهو

 هب رسف كلذلو عجصلاب افرع صتخيو دالوالاو تابنلاو راطمالاو نويعلاك لصا نم
 ةحماذ ةاكاحمو راهئاروآسسب لبللا ةشحو لدرتو لاا ريغت نم هيف امل هصيصمو

 روتلا اى نوكاهذعا اذهو نايفس لاق نهيتايالو ءاسنلا ىنأي هنا ىرب ناك هنا

 ماسوهيلع هللاىلص ىنلا دوهلا نم لجر رحب لاق مرا نب ديزنع كلذك ناك اذا
 ادقع كلدقعو كر دوهيلا نم الجر نا لاقف ليربح نا امانا" كلذ يشف
 لم اهئ اهءاخل اهج رختساف ايلع ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لسراف اذك رئبىف

 لاقعنه طشناغاك ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ماقف ةفخ كلذلدحو ةدقع لحالتك

 تحن ناك هنا ىورو ىناسنلا ه>رذا طق هحو ىف ءارالو ىدوهال كلذ ركذ اف

 الار نم ةطانم هق اذاف ةملطلا فين اوجرخاو ةرذصلا اومقارف بلا ةرذك
 ةريثع ىدحا هيلع دقع رثو ىف ناك ليقو هطشم نم نائساو ملسو هيلع هللا ىلص

 ةيا ةريثع ىدحا اهو نيترو_لا نيتاه هللالزناف ربالاب ازورغم ناك لقو ةدقع

 00001011 023 كلا تل ىانلا ةرّوسو تالا نح قلفلا ةرؤسم

 لاقع نم طشن امك ملسو هيلع هللا ىلح ىنلا ماقف اهلك دقعلا تلحنا ىتح ةدقع

 0( م) نانذوعملا تازنق لايل ثالث كلذ هيلع دتشاو رهشا ةتس ثل هنا ىورو

 تبكتشا دماي لاقف ملسو هيلع هللاىبص ىنلا ىتا ليربج نا ىردخلاديعس ىبا نع

 : هللا هدساح نيعوا سنفن لك رمش نموكذؤي "ىث لك نمل قرا هللا مسب لاق معن لاق

 كيفرا هلام كيفشي

 هيف لبق امو ثيدحلا ىنمم ركذن ريسفتا ىف عورشلا لبقو لصف

 قىقرلاىف ليقامو د ليقامو

 'ىشثلا عنصي هنا هيلا لبخم ناك ىتح رحب ملسو هيلع هللاىلص ىنلانا ثيدحلاف اهلوق

 رجلا تايثا ىلع ةمالا ءاملع روهمحو ةنسلا لها بهذم ىرزاملا مامالالاق هعنصي ملو

 فاضاو هتقيقح ىننو كلذ ركنا نمل افالخ ةتباثلا ءاشالا نمهريغ ةقيقك ةقيقح هلزاو
 ملعتي ام هنا ركذو هباتكىف هللاءركذ دقو اهلقئاقحال ةلطاب تالايخ ىلا هنم عقبام

 نكمال هلك اذهو هحوزو ءرملانيب قرش هناو هب رفكي امم هنا ىلا ةراشا هيفام ركذو

 لقعلاف ركنتسي الو هنايئاب حرصم حوحصلا ثيدحلا اذهو هل ةقيقحال امم نوكينا
 ىوق نيب جزالاوا ماسجا يبكرتوا قفلم مالكب قطنلادنع ةداعلا قرخم ىلاعت هللانا

 هللا اهارجا ةدام وهف كلذ نم عقبامو ىلاعت هللاالا لعافال هناو رحاسلاالا اهفرعيال

 الما هردقو هللاءاضّش وه له هنم ذاعتلات لق ناف هدابعنم ءاشن نم دب ىلع ىلاعت

 نكي ملناو عقاو دبال ردقام نا عم ةذاعتسالاب ىمأي فيكف هردقو هللاءاضغب ناكناف
 هردقو هللاءاضغب وه دوجولا ىف عقوام لك تلق ةردقلاىف حدق كلذف هردقو هللاءاضق

6) 



 (قلفلا ا هت 1.07 1

 نع ليز.نا ردق ملاعلا اذهنعلليللاةملظ هبهللالاز,نا ردق نمناب راعشالاوةمايقلاموي

 ةيبرت راضملانم ةذاعالانال ةلاعسا رئاس نم عقووا انههبرلاظ فلو هفاخيام هبذئاعلا

 ىذمرتلا ىورام كلذ ةمس ىلع لدي هردقو هلاءاضقنم قرلاو ذوعتلاب ءافشتسالاو
 هللالوسراي تاقف ماس وهيلع هللا ىلص هللالوسر تلأسلاق هسانع ةمازخ ىبا نانع

 ىحلاق ايش ههاردق نم درت له اهَقَتن ةاغنو هب ىوادتن ءاودو ا قرتسن قد كلا

 ىلا هللاردق نم رن رمع نعو نسح ثيدح اذ_ه ىذمرتلا لاق ىلاعت هللاردق نم

 ىلاعت هللاردق

 لصف

 ةوبنلا بصنم طحي هلا معزو هيلع قفتملا ةشئاع ثيدح ةءدتبلا ضعب ركنا دقو ٍ

 لطاب هاعدا ىذلانإب عدتتبملا اذهىلع درو عرشلاب ةقثلا عني هزيوحن ناو اهف ككشيو .

 قاعتياهفهتمصعو ماسوهيلع هللاىبس هقدص ىلع تماقدق ةيلقنلاو ةيعطقلا لئالدلا نال
 ضع قاعتبام اماو لطاب هفالخم ليلدلا ماقام زيوجتو كلذب ةدهاش ةزجلاو غيلبتلاب

 هلةقيقحالام ايندلار ومالا نم هيلا لينا ديعب ريغف رشبلل ضرعيام وهو ايندلاروما
 ناسنالا هليضتلام لثم اذ_هو ءىطاوب سيلو هتاحوز 'ىطو ليخي ناكهنا لبق دقو

 هلسف امو هلعف هنا هيلا ليخم هنا لقو هلةقيقحالو ةظقيلاىف هلي نا دعب الف مانملا ىف

 تءاحدقو ضايع ىضاقلالاق دادسلا ىلع هتاداقتعا نوكتف هليكتام ةحص دقتميال نكلو
 هحراوج يهاوظو هندي ىلع طلس امنا رجلان ةئيم ثيدحلا اذه تاياور ضعنىف
 لهال اًمطالو ةلاسرلاىلع اسبل بجوبام كلذىفف سلو هداقتعاو هلقعو هبلق ىلعال
 ةعلاط محو هلوق * روع-مىا بوطم لاق لجحرلا عجوام هلوكو * ةلالضلاو غيزلا

 قفتا دقف ذيواعتلاو قرلا اماو لذتلا علط ءاعو وهو ءافلاب ىوريو ءابلاب ىورب ركذ
 ثيدحلاىف تدرو تناك اذا وا نا رقلا نم تايب ناك اذا كلذ زاود ىلع عامجالا

 ليربج نا مدقتملا ديعس ىلا ثيدح اهم كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا هتك ىلع لديو

 تنب ءامسا نا قرزلا ةعافر نب ديبع نع ىورام اهئمو ماسو هياع هللا ىلص ىلا قر
 هناف معل لاق مهل قرتسأفا نيعلا مهلا عرسق رفعج دلو نا هللا لوسراي تلاق سمع

 ىبا نعو عم ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرخا نيعلا هتقيسل ردقلا قباس ئش ناكول
 ناجلانم هللاذوعا لوقو ذوعتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نا ىردخلاديعس

 لاقو ىذمرتلا هجرخا امهاوسام كرتو اهم ذخا ناتذوعمللا تلزن الف ناسنالا نيعو
 ناكام اهنم هنع ىهنملا امناو ةيقرلازاوج ىلعل د ثيداحا هذهف بيرغ نسح ثيدح

 هللاو رفك هيف نوكينا زاوحخل ىبرعب سيل امئ هانعم قرشيالام وا كرشوا رفك هيف
 وهو عبصلا قلفلاب دارا قلفلابرب ذوعا لق لجو نع هلوقف ريسسفتلا اماو * ملعا

 هصيصخم بيسو عجصلا نع قلفنب ليللاهبلا نال سابع نءانع ةياورو نيرثك الالوق



 فوذح دئاعلاو ةاوصوم

 قال انوكيو ةيردصم وا

 وبا أرقو قولخلا ىنمب
 نم هنع هللا ىضر ةفينح
 اذهرلع امو نيوتتلاب رش
 ردصلا ليواتس لمفلا عم

 رشنملدب را عض ومىف
 نه ىا هقلخ رش ىا

 نمو) ةدئازوا رش قاخ

 (©نفو ذأ قدساع رد

 ريحا اذا لقا قداثلا

 لوخد هوقوو همالظ '
 نعو ئث لك همالظ

 ذخا اهنع هَفاىضر ةشئاع
 لسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 لاف رمقلا ىلا راشاذ ىدس

 اذه رش نم هللا ىذوعآ

 فو 131 قساتلا هلاف

 فقوسكلاىفهلو>دهيوقوو
 رش نهو 0( هدادو_-او

 تانافنلا (دقعلا فت اناا

 تاءاجلاواسوفنلاواءاسنلا

 ندقمي ىاللا رحاوسلا
 نافسو طوخ ىف ادقع

 ثفنلاو نيقربو اهلع

 لياد وهو قير عم خللا
 ةلذتعلا لوق ناللعب ىلع
 روسلا م راكنا ىف

 لكر شن ه(قلخام رش نم)
 رشؤمو ) قاخ رش ىذ

 دقعلاقف) تاخقكانلا تارداسلا تاذخالا تاهملا(تاثافنلارسشنمو) ربداو لخد اذا ىلاللا

 0 امو ناطيشلاو رالا
 ه6 .٠ | نينا للا نطل را رم

 سمالاملاع ناف ةيفرسشلا راصحتالهنعةذاعتسالاب قلخلا لات صخ- *6 قاخام رش نم و9 0
 هلالهاو رانلا قا ر>اك ىجيبطو ملظلاو رفكلاكدعتمو مزال ىراتخا هرشو هلك ريخ

 هلصاو لبالا قسغ ىلا هلوق نم همالظ مظع ىلل © قساغ رشنمو  مومسلا
 0-2 ليلا قسغو ناليسلا لبقو اعمد تالتما اذا نيعلا تقسغ لاش ءالتمالا

 ود لكى همالظ لخد * بقو اذا #8 اهعمد ناليس نيعلاقسغو همالظ

 ا : 08 ليولل ىتحا لالا ليق كلذلو عفدلارسعيو رثكت هيف راضلانال
 نمو « دقملا تاثاقتلا ثنمو# فودكلاىف هلوخد هوقووقسغف فكي هناف

 هفاحام ديعتسملا نع عقدي نأ ىلع رداق ملاعلا نع ةماظلاهذه ةلازاىلع رداقلانا ذوعتلا ىف

 عواط رظنني ناسنالا نا امكف جرفلا ءىجل لاثماك عبصلا عولط نا ليقو هاشخيو

 اذهىف ركذلاب عبصلا صيصخم نا ليقو حاجتلاءىع بقرتي فئاخلا كلذكف حابصلا
 تقولابرب ذوعا لق لوم هناكف نيفوهلملا ةباحاو ن.رطضملا ءاد تقو هنال عضوملا

 مهج ىف نجح قلفلاناسابع نبانع ىورو نيمومقملاو نيمومهملا مههيق جرشب ىذلا
 دوعالاق ديعتسمانا ههحوو هرحنم رانلالها ذاعتسا حق اذا منهج ىف داو وه لبقو
 نا اضيا سابع نبا نع ىورو هريغو هاذع رش نم هبلع رداقلا باذعلا اذه بر

 راونالا داحتاب مدعلا مرح تاملظ قلف ىلاعت هللانا ليوأتلا اذه هحوو قلخلا قلفلا

 تاثدحلا عيج نؤوكمو تاتتكملا عيمج برب ذوعا لق لاق هناكف قلخلا هنم قلخو

 نالو هنم رشوه اقلخ هللاقا مل هنال ةصاخ سبللا هبديري لبق ©« قلخام رشنم 9

 قلخام رشنم ليقو رمش ىذ لك رشنم لبقو هدونجو هناوعابو هبالا مجال رجلا
 اسهنع ىلاعت ا ةالئاع نع 6 قوناذا قبلت رح نمو. #» نتنالاوانللا نم
 هللا ىذيعتسا ةشئاع اي لاقف رمقلا ىلا رظن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا تلاق

 عم ندح ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرخا تقو اذا قساغلاوه اذهناف اذه رش نم |
 قوسحخلا ىف لخد بقو ىنعمو دوساو فسخ اذا رمقلا هب دارملا ث ثيدحلا اذه ىلعف |

 بقو اذا ليقو ءوض بهذو دوسا فسخ اذا هنال هب ىعم لبقو ةبوبيغلا ىف ذخاوا

 قيئانم اذهو سيرك ثروملا ريمسلا مب تقولاكلذ فو رهشلارخا وهو قاحلاىفلخد

 هتملظن لبقا ىا بقو اذا ليللا قساغلا سابع نبا لاقو ةروسلاهذه لوزن ببسل

 ذوعتلابىما امتاو دربلا قسفلاو راهنلانم دربا هنال اقساغ ليالا ىعم لبقو قرسشملانم
 اذا ايثلا قسافلاليقو رحلات هيفو ثوقلا لبو تافاالا رمنتتت هيف نال ليللا نم
 ما اذهلف اهعواط دنع عفترتو اهعوقو دنع رثكت ماقسالا نا لبقو تباغو تطقس

 ىاللا رحاوسلا ىنعي © دقعلاىف تانافنلار مش نمو ف اهطوقس دنع ايرثلا نم ذوعتلاب
 مصعالا ني ديبل تائب تائافنلاب دارملاو ليقو اهلع نيقري نيح طيشلادقعىف نثفن

 طقف جفنلا هلا ليقو لاق قير عم قتلا ثفنلاو مسو هيلع هللاىلص ىنلان رحم ىتاللا

 اصلا نمر وهما زوؤ ةسلا ةبعرشلاذيواعتلاو قرلا ىف ثفنلازاوجف اوفلتخاو

 (نيسباتلاو )



 ثفنلاو اهيلع نئفنيو طوخ ىف ادقع ندقمي ىتاوالا رحاوسلا ءاسنلاواسوفتلارش

 ىدحاىف مالسلا و ةالصلا هيلع ىنلا رحب ايدوهب نا ىور امل هصيصخنو قير عم رمل

 هريخاو ناتذوعملا تلزنف مالسلاوةالصلا هيلع ضرُف ٌسيىف هسدرتوىف ةدقع ةرثع

 ناكف هيلع اهأر قف هبءاجن ههجوهّللامركايلع مالسلا هيلعلسراف رمعتلا عضومب لمئارب>

 روحسمهناىف ةرفكلا قدص كلذ بج وبالو ةفخلاضءع, دحوو ةدقع تلحتا ةياأ ًارقاطك |

 مانع لاطبا دقعلاىف ثفنلاب دارملا ليقو رححلا ةطساوب نون هنا هب اودارا مهنال

 فيرءتلاباه دارفاو اهلح لهسل قيرلا ثفنن ةدقعلا نيل مراعتسم للاب لاحرلا

 اذا © دس اذأ دشاح رش نمو #8 دساعلو قساق لكق الخ ةرر
 صخب لب دوسحلا ىلا كلذ لبق هئم ررض دوعبال هناف ءاضتق لمعو هدسح رهظا

 زون وهريغ ناويْلا لب ناسنالارارضاىف ةدمعلا هنال هصيصختو هرورسن هماَقعال هب

 اهاوق ناف تاتاينلا تاثافالابو ىوقلاك هيهاضيامو رونلانع ولءام قساغلاب دارين ا

 ةثالثلا دقعلاف ثفنت اهناك اهقمعو اهضرعو اهلوطىف ديزت اهنا ثيحنم ةيئاننلا

 قالا ملاءنم اهدارفا لملو هدنع اهث اعمط ايلاف هريغ دصَق امنا هناف ناورللا دساحلابو

 ناثروس ىلع تازئادقل مالسلاو ةالصلاهي اع الا نع © ة ةرضملل ةيبرقلاباسالا اهنال

 ث نا كناو امهلثم لزتا ام

 كَ ايباد اهنف فات سانلاةروس ِِظ

 لو هيلع هللا ىلد هللال وسر ناك تااق ةشئاع ثيدح هيلعلدبو مهدعل نهو نيباتلاو

 نيثذوعماىتءعن امهنم هللادنع ىخراالو بحا نيتروس ار 1

 ثفنلاو لفتلا ةعءا_ ركناو ثيدْا تاذوعءملاب هيلع ثفن هلهانم دحا ضم اذا

 دقعي الو مالو ثفنب نا قارلل ىنذيال ةمركع لاق قيرالب لا اوزاحاو ىقرلا ىف

 اذاونادبالاو حاورالاب ارضم ارب ناك اذا امومذم نوكي امنا دقعلاىف ثفنلا ليقو

 وه لب اهوركم الو امومذم نوكيآلنا بجو نادبالاو حاورالاحالصال ثفنلا ناك

 يبغلاةمعن لاوز ىني ىذلاوه دساخلا © دسح اذا دساح رش نمو 98 ةلإ بردي
 دوهيلا انه دساحلاب داراو هنم ذوعتلاب ىلاعت هللاىما كالذإف ىعس كلذ عم نوكي امبرو

 هنا هللاو هد>و مصعالا نب ديثاوا ماسو هيلع هللا ىلص' ىنلا نودسح اوناك مهناف

 ةباتك اوارمباو هدارمب ماعا ىلاعتو

 5 ى مهو حصأ لوالاو ةيكم لقو ةيندم ىهو سانلاةروس ريسفنا ©

 # افرخ نؤميسو ةغسو ةلك قرر فض اانا تس و

 لمعو هدسس> رهظا اذا «قلفلا ةووش) ىا 2 هه ٠4 زح دساح رن نمو ) 7 روهظو

 رهظي مل اذا هلال هاضتقم

 ىلع هنم دوعي ررض الف

 راضلا وه لب هدسح نم

 رورمسب هما_ةعال هسفنل

 ىلع فدسالاوهو هريغ

 ةذاعتسالاو ريغلادنع ريخلا

 دعب ءايشالا هذه رمش ند

 قاخام رشنم ةذاعتسالا

 عا ولو نيشناب راعتا
 هنا ماعيل دسحلاب متحو

 بنذ لوا وهو اهرش

 نم ءامسلا ف هب هللا ىدع

 نه ضرالا فو سلبا
 مب رع اناو لاف
 هّضعل 5 هنم ذاعتسملا

 اذهلف ةريرش ةثافنلكنال

 50و تاافلا تقرع

 ال قلل لك نال قاع
 .نوك اعا رمثلاه ف نوكي |

 كلذكو ضعب نود ضع ىف
 برو رد د.ساح لك

 دس اك ادو#2# نو كاسح

 ملعا هللاو تا ريا ىف

 دع نانلا روس

 تايا تس ىهو اهيف
 ( ميحرلا نحر لاهللا مس )

 (دسحاذا دساحرش نمو
 ىدوولا مصع الا قال

 هللا ىلص

 هذخاو هر وعش ماسوهيلع

 ىنلا ديس اذ

 ل
 ةشئاع 5

 ركذيىنلا ةروسلانموو»

 (ميحرلا نمحرلا هللا مسب #2 نوعبسو ةعسن اهفو رحو نو رسشعاهتاطكو (س ا/ا/ اخو اق) تساهتنا ةيندماهلكى هو سانلااهبف



 مهدوبعم (سانلاهلا) مهروما ربدمو مكلام (ساآلا كمه ) م.دصمو مهن سم ىا ( سانلا برب ذوعا لق >

 سانلابر هريغل لاش هنال سانلابرل ناس فاطع سانلاكلمهلوقنال ةدحاو ىلع هيلا فاضملا راهظاب كنك و

 فيضاامئاو راعتالان ود راهظالل ةظمهناكف نايبلل نايبلا فطعوهيف ةكرششال صاخت سانلا هلا اماو سانلا كلمو.

 ةذاعتسالان الو مهل افيرسشت قواخم 40351٠١ رزؤذ- لكبر ناكناو 4نوثالثلا ءزجلا ةصاخ سانلا ىلا برلا

 سوسوملا رش نم تعقو
 هناكف سانلا رود_سيىفا
 ربخا نما دولعا لف“

 مهبرب سانلا ىلا سوسوملا
 مهروكلا مهيلع كلي ىذلا
 مهدوعمو مههلا وهو

 لافطالال والاب دارا ل قو

 هيلع لدي ةيبوبرلا ىتعمو
 ظفلو بابشلا ىنئائلابو
 ةسايسلا نع ئنملا كلملا

 خويشلا ثااثلابو هيلع لدب
 نع *ىنملا هلالا ظفلو
 عبارلابو هيلع لدي ةدابعلا
 علومناطيشلاذا نيهاصلا

 نيدسفملا سماخلابومماوغاب

 نم) هنم ذوعملا ىلع هفطعل

 مسا وه ( ساوسولا رش
 لاول ةنماوطإإلا بع
 ردصملا اماو ةلزلزلا ىنعع

 لازازلاكرسكلا,ساوسوف
 ىعم ناطيشلا هب دارملاو

 ىف ةسوسو هناك ردصملاب

 وهىذلا هلغش اهنال هسفن

 وذ ديراوا هيلع فكاع

 هب وكرار لباومولا
 (سانخلا) ىنخلا توصلا
 ام ا هيدا ىذلا
 رك ذاذا ريج نب ديعسنع ىورامل تاتبلاو جاوعااك رخأتلا وهو سونخلاىلا بوسنم

 ماللا ىلا اهتكرح لقنو ةزمهلا فذحب نيتروسلاف شرو ارق # ذوعا لق#
 معت ىهو ةيندبلا راضملا نم ةمدقتملاةروسلاىف ةذاعتسالا تناك امل # سانلابرب ف
 . ةيرشبلا سوفنال ضرعت ىلا راضملا ن٠ ةروسلا.ذهىف ةذاعتسالاو هريغو ناسنالا

 سوسوملارشلانم ذوعا لبق هن اكف انههسانلاب اهصصخو ةمع ةفاضالاممع اهصصخن وو

 افطع © سانلاهلاسانلا كلم ف مهتدايع قحتسلو مهروما كل ىذلا مهبرب سانلاولا
 ىلع ةلالد مظنلا اذه ىفو اهلا نوكيال دق كلملاو اكلم ن وكيالدق برلا ناف هلزاس

 فراعملافرظانلا بتاىم ىلع راعشاو اهنع عونمم ريغ اهلع رداق ةذاعالاققح ىلاعت هنا

 رظنلا ىف لفلغتي مت اير هلزا ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا نم هيلع ىرب امب الوا ملعي هناذ

 مثقلا كلملاوهف هنم هرما فراصمو هلكئش لك تاذو لكلا نع ىنغ هنا ققحتي تح
 اليزنت ةداتعملا ةذاعتسسالا هوحوىف جردتيو ريغال ةداعال قوسملا هنا ىلع هب لدتسي
 سانلاريركتو اهنم ذاعتسملا ةف الامظعب اراعشا تاذلافالتخا ةلزنم تافصلافالتخال

 ىأ © ساوسوااريشنم 8 ناسنالا ف رشب راعشالاو نايلادب منه راهظالاىف امل
 0 رل] ١ دارلاو لازازلاك رسكلاف ردصلا.اماو ةلزازلا ىتغع لاّزازلاك ةسوسولا

 ناسنالا ركذا ذا رخأتب ىا سن نا هتداع ىذلا # نسانإلا © ةغقلابم هلع ىعس

 ير ناك ناو رك ذلاب سانلا صصخ امنا © سادلا برب ذوعا لق 8 لجو نع هلوق
 سو.سوملارمثنم ذوءالاقهناكف ساوسولا رشنم ةذاعتسالاب سما املهنال تاندحلا عيمج

 ذنعي ىذلا وه هناف مهدويعمو مههلاوهو مهروما مهيلع كلع ىذلا معد سانلا ىلا

 سانلا كلم ف ركذلاب مهصخ اذهلف سانلا مه تاقواخلا فرششا نا لبقو مهرسش نم

 سانلاهلا هلوقب هبنف اهلا نوكيال كلملا نا مث مهكلمو مهمر هنا ىلع كلذيهبنف اكلم
 ةظفلريرككىف ببسلاو دحا اهيف هكراشبال ىلاعتو هنا هللا, ةصاخ ةيهلالا نا ىلع

 ساوساولااذ ناطيشلا نمي *# ساولارشن ملل مهريغ ىلع مهفرشدب نم ىضتقي سانلا
 سنخم نا هتداع نم ىذلا عاجرلا ىنعي *#سانخلا# ىنأاتوصلاوزمهلاةسوسولاو
 اذاوسوسو اهسو لفغ اذاف ناسنالا بلق ىلع مئاج ناطيشلا نا لبق رخأتي ىأ
 0010 ارطرخ هل ساثحلا ةداتق لاقو رخاتو هنغا ناظيعلا سنخ ىلاعت ةلاركذ
 0 ا دلسلا كذا اذف نامنالا ردم د راشلا مطر ليقو نلكلا

 (هسأر)

 هيلا سو-وو عجر لفغ اذاو ىلوو ناطيكثلا سنخ هبر ناسنالا

 سنالاو نجلا كادت (سانلاب ر) ذيعتسا لانو عنتما د#ءاي لق لوش (ذوعا لقد ىلاعآ هل وو ىف سانع نبانع هدانسابو

 سانخلا) ناطيشلاى نعي ( ساوسولا رشنم ) سنالاو نجلا قلاخ ( سانلا هلا ١ سنالاو نيلاكلام ( سانلاكلم )



 ةوقلاك كلذو مهبر ركذ نع اولفغ اذا © سانلا رودصىف سوسوب ىذلا 9 هبر

 تذخاو تسنخ ةهئنلا ىلا ىمالا لا اذاف تامدقملا ىف لقعلا دعاست اهناف ةيمهولا

 ةنجلا نم# مذلا ىلع عفرلاوا بصنلاوا ةفصلا ىلعرجلا ىذلا لحمو هككشتو هسوسوت

 مهرودص ىف سوسوي ىا سوسويب قلعتموا ىذالوا ساوسولل نايب © سانلاو

 سنحت كاما هللاركذ اذاف هبذجيو هسمي بلقلا ةرمث ىلع هسأر عضاو ةيللا سأركهسأر

 سوسوب ىذلا# ىلاعتهلوق كلذف باقلا ىلع 10 عضوو عجر ىلاعت هللاركذي ملاذاو

 عامس ريغ نم بلقلا ىلا هموهفم لص؛ ىذلا ىتخلا مالكلاب ىنمي «سانلا رودصيف

 ناهجو يالا ىنعم فو ©سانلاوؤل# نجلا ىنني «؟ةنجلانمرإ) بلقلا ردصلاب دارملاو
 ءاج برعلا ضعب لوق هيلع لديو سنالاو نجلا نيب كرتشم ظفل سانلانا اهدحا

 هلوقىف الاجر ىلاعت هللامهاعحدقو نها نم سانا اولاق منا نم ليقف نِلا نم موق
 سوسو سانألا ساوسولا نا ةيالا ىنعم نوكي اذه ىلعف نا نم لاحرب نوذوعي
 مهو ةنجلا نم نوكيدق سانخلا ساوسولا نا ىناثلا هجولاو سنالل سوسوب اك نجل

 سنخيو ةرات ناسنالل سوسويدق نجلا ناطيشنا امكف سنالانم نوكيدقو نجلا
 ةسوسولاىف داز لبقناف هلهانلاك ناسنالل سوسويدق سنالا ناطيش كلذكف ىرخا

 نجلا رش نم هبذاعتسي نا سما ىلاعت هناكف ضيقناو سنختا كلذ عماسلا هركناو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسرنا اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاعنع 6« ق ) اعيح . سنالاو

 لقودحا هللاوه لق ا امهف كن مدين عاد لك ةمانرق ىلا دا اذا ناك

 امهب 1 د هدسج نم عاطتسا ام امه مسك 3 سانلاب رب ذوعا لقو قلفلابرب ذوعا

 ىلصهللالوسر نا ةشئاعنع * تاىمثالث كلذ ل عشب هدسح نم ليقا امو هس 3 ىلع

 هعجو دتشا ال تفنيو تادوعملا هسفن لع 2 ١ ىتشا اذا ناك ملسو هيلع ىملاعت هللا

 هان امهلو أطولاو كلام جرا امهتكرب ءاجر هيديب هنع عسماو هيلع ارقا تنك

 لجر نيتثلاىف الا دسحال لاق ماسو هيلع هللاىلص ىنلا نع رمع نبا نع ( ق)

 فسمعت هيفو نيلقثلا معبام دارملانا ىلع سانلل ناس ليقو سانلاو ةنلا ةهج نم

 وهف الام هللاءات ١ لحرو رابلا فارطاو لالا ءانآ هب موس وهف نا رقلا هللاءان

 نيهحولان ذه ىلعو ملا ىلع بصللاوا عفرلاوا ةفصلا ىلع رجلا ل <ىف ( سانلارودصىف سواسوب ىذلا ) ا

 ىمناو ىنج نابريغ ناطيسشلانا ىلع سوسوي ىذلل نايب ( سانلاو ةنجلانم ) سائخلا ىلع فقولا نسحي
 سنالا ناطيش نم هللاب تذوعت له لجرل لاق هنا هنع هللا ىضر رذ ىبا نعو نجلاو سنالا نيطايسش لاقأك ٠

 لاقف مئتان وهو ناكلم 2«سانلا ةروس ) هءاغل ضرف ه4 71١ رف*ذ- رحم“ مالسلا هيلع هنا ىور
 لاقفالابام هحاصل اهدحا
 ديل لاق هبطنمو لاقسط

 مبو لاقىدو ويلا مصعا نبا

 ةطاشم و طشمب لاق هبط

 ةفوعارت حن ةعاطفم>ىف

 هشاف ناورا ىذ رئب ىف

 ثعبف ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا ىضر ارامعواءلعواريبز

 رثبلا ءام اوحزتف مهنع

 هيف اذاذفجلا اوجرذاو

 نم نائساو ةحار ةطاشم

 دقعمرتو هف اذاو هطشم

 ةدقع ةرمشع ىدحا هيف

 ناناهتلزتفراالابةزو رغم

 0 يح نفاملكف نأ رولا

 ماقىتح ةدقع تلحتا ةيآ

 لالا دنع مالسلا هيلع

 طشن امناك ةريخالاةدقعلا

 لييربج لمحو لامع نم
 هللاو كيقرا هللا مسا, كوشي

 كيذؤي ءادلكنم كيفشي
 ام ءاقرتسالا زود اذهلو

 مالكو هللاباتك نم ناك

 ناكامالمالسلاهيلعهلوسر

 ةيلاربعلاو ةيئايرسسلاب
 انلاوقاو انلامعا تايسنمو انسفنأ رورش نم هلل ذوعنو هيلع داقعاالو هداقتعا لحال هناف ةيدنهلاو
 هلسراهيفصو هسو هلوسرو هدبع ادمحناو هلكبرشال هدحو ةللاالاهلالنا دهشنو لمعت ملامو انلمعام رشنمو

 ةنْلانم) قلخلا رودصيف (سانلا رودصفس وسوي ) ركذي ملاذاو اهرتسو هسفن سنخ هللاركذاذا (ىذلا

 ناتروسلا نائاه تلزث ساللا رودص ىف سوسوب اك نجلا رودص ىف سوسوب لوس ( سانلاو



 هرهظيل قل انيدوىدهلاب

 كو هلك نيدلا ىلع

 هللا زو نوكرتشللا

 عاصم هلآ ىلعو دمم
 عتتافم هباحصاو مانالا

 مالسلا راد

 م
ّ 

 مصعالا نب ديبل نفق

 ىلا رج ىذلا ىدويلا

 هيلع هللا ىلص ىنالا ارقف

 هللا جرفف هرحخ“ ىلعماسو

 طنا ام اكف امهنع

 لاقع نم

0 

 )ع

 : هك 5١ 2س (نونالثلا ءزجلا)

 ىنلا نع © نيلقثلا معي هللا قح نايسن ناف عادلا عدي موي هلوقك ىسانلا هب داربنا الا
 ًارق امن اكف نيتذوعملا أرق نم م اسو هيلع هللا ىلص

 لاو ىلاعت هللا انهلزتا ىتلا> بتكلا“

 ؤ , ملعا ىلاعتو هناس
60 1 

2 

 املا ف1 قال وسراب لكلا ساع ننانع# راها ارطاو ليلا هانآ هنم قفس |
 نم برضي ىذلا لاق لحرملا لاملاامو لبق لحنرملا لاخلا لاق ىلاعت هللاىلا بحا

 از 0 هلا هج را لحرا لخ الك هرخا ىلا نارقلا لوا
 هدارع ملعا ىلاعتو هناعس

 ةناكك ناوساو

0 

5 

 نرشعو عبرا ةعش دل كوالا قدام رش قف فيرمشلا ريسفتلا اذه عبط م دقو

 فرشااو زعءلا هل ند ةرثغ نم فلاو جاثلثو



 2 ١ خس 50

 راوناب ىمسملا لوالا نيليلْلا نيريسفتلا نم سداسلا دللا تسرهف ' ٠
 ليزنتلاىناعمىف ليروأتلا بالي ىمسملا ىناثلا ليوأتلارارساوليزتتلا

 4 حتفلا ةروس ريسفت ]وح 8
 ةباالا ( نيئمؤملا نع هللاوضر دقل ) لج و نع هلوق ريسفت 6

 ه4 ربيخ ةوزغ ركذ تح 14
 ه4 ةيبردحلا حلص ركذ زج "سا

 ه5[ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعحتا لضف ىف لصف ريح هلا
 هي تارجحلاةروس ريسفت هج يب
 ةيآالا ( مكتاوصا اومفرتال اون. نيذلااهيااي ) لجورع هلوق ريت © |
 ةباالا ( قساف مءاحنا اونما نيذلا اها اي ) لحونع هلوق ريسفن 519 |

 1  ةاغبلا لاتق مكحف لصف أ
 ةباالا ( نظلانم اريثك اوذتجا اونما نيذلااااي ) لجو نع هلوق ريت ه١

 ه5 ق ةروس ريسفك و هو[

 ةيالا (ديزص نمله لوقتو تالتماله منه لوقت مويا لجوزع هلوق ريسفت
 ثيدحلا اهيف قلي ماهج لازتال لاق مل-و هيلع هللادص لال وسر نا سنا نع

 هت تافصلا ثيداحا ريهاشم نم ثيدحلا اذه لصف رك أ

 ةيالا ( كبر دمححبسو نولوبام ىلع ريصاف ) لج ورع هلّوق ريسفت
 ه2 تايراذلاو ةروس ريسفت زو دفن

 ةياالا ( نويعو تانجىف نيقتملاا ) لجوزع هلوق ريش 6
 ثيدحلا ايندلاءامسىلاةليل لك انير لزني لاق لو هيلع هّللاىلص هللا لوسرناةريره ىبازع 7

 --1 تافصلا ثيداحا نم ثيدخلا اذه لصف ركع

 مد نورشعلاو عباسلا 5 قع 6

 ةيالا ( نودسيل الا ىننألاو نلا تقلخامو ) لجو هلو 02 ١
 5: روطلاةروس ريسفت ز- 2مم

 1 ه4 مجنلاو ةروس ريسفت وه 54

 ةياالا ( ىنداوا نيسوق باق باكف ىلدتف ىند مث ) لجونع هلوق ريت |] ٠٠١

 ءار دقلو ىلاعت هلوق ىنعمىف ىواوناانيدلا يم خسيشلا مالك هلصف زتح 4

 1: ه: لا ىرخا ةلزن
 ةيالا ( ضرالاىفامو تاوم.لاىفام هللو ) لجو نع هلوق ريست ٠

 ه8[ ةريغصلانع اهزييمتو اهدحو ةريبكلا نايبىف لصف ع ١
 - رمقلاةروس ريسفن ]ح 00

 ةياالا ( ردقب ءانقلخ 'ىث لكانا ) لحونع هلوق ريسفت 1
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 1 هنف ليقامو ردقلاىف دروامو هي آلا لوزن ببسىف لصف رهط

 ةباالا ( ىومجتلانع اومن نيذلاىلا رثملا )لجون هلوقريسفت

 ةياالا ( ةولصال ىدو اذا و نيذلا اهءااي ) لح وزع هلوقريسفت

 ”00|( ةرالاف اورشتا» ءالصلا تضف اذاف )لخورع هلوقريسك

 م < ا

 . هك[ نحر لاةروس ريسفت زؤ-
 م هيأ ةعقاولاةروس ريسفن' زي

 00 : ديدحلاةروس ريسفت ر#8--
 ' 01 م نورشعلاو ن.اثلاءزإلا جم

 : 4-1 ةلداحلا هروس 1-

 . لكاح هيفو راهظلا ماكحا ىف لصف 1-0

 1 لكس هيفو راهظلاب قلعتامو ةرافكلاماكحاىف لصف زؤ-

 ( سلاجلا ف | وقت مكللق اذا” ومآ نبذلا ااا[ ) لجونع هلوقريسفت

 ةباالا (اومدقف 1 ه1 اذا اوكا نذل جااب ) لوو نع هلوقريسك

 ا هل هزم ايش -_-
 ةياآلا ( مهلبقنم ناعالاو نادلا اًؤوس نّذلاو ) لجو ع هلوقريسفت

 هيلا ( رفكا ناسنالللاقذا ناطيشلا لك ) ليوم ه4 لربع

 "41| ( ًاعشلخ ةتيارا ليج ىلع نا رقلا.اًده انلزنا وأ ).لج وزع .هلوقريسقت
 سيك ةندتمملا ةروس ريسفن' ب-

 ةياالا ( تانمؤملا كماح اذا اونمآ نيذلا اهيااي ) لجوزع هلوقريسفت

 , , 4 فصلاةروس ريسفت رؤ-
 -ه[ ةعمجا ةروس ريسفت زؤح

 هه اهماكحاو ةعما لضفىف لصف رض

 5! ماكحالاهذهىلع ةلادلا ةراولا ثيداحالاركذ ز-

 هك نيقفاثملا ةروس ريسفت زيوس
 ةبآلا ( لا لوسر مكل رفغتسي اولاعت مهللبق اذاو ١ لج ورع هلوق ريسفت

 له ةباالاءذه لوز“ ببسى ةصقلاركذ 1

 ه8: ناغتلا ةروس ريسفن زقيح

 ه5 قالطلا ةروسريسفن ره
 26 ةعدب سافنلاو ضيخلالاحىف قالطلانا ملعا لصف 7-١

 935 الا ) مكتاسأ نم ضملا نم نبش ىاللاو ) لح و نع هل وق ريسفت

 ' م[ اةينآلا مكح ىف لصف فل



 هه + زل

 ه5 ميرحتلا ةروسريسفن زوج
 ه2[ امه قلعتيو نيثيدحلا ظافلا بيرغ حرش رح

 2 م رحتلا ظفل ىف ءاملعلا فلتخا ناصف ريح

 جاوزا نم نيتأرملا نع باطحلا نب علام نأ لع اصيرحلزا مللاق سابع نبا نع

 أب لا امكيولق تغص دقف هللاىلا ايوتتنا لجورع هللالاق نيتللا ملسوهيلع تالا

 ا م[ هظافلا ضعب حرش ب
 ةباالا ( احوصت ةبوت هللاىلا اونوت ويف نذلا امااي )لو نع هلوقريسفت

 ه7 روفلا ىلع نذ لكم ة.جاو ةبوتلا ءاماعلالاقؤ لصف ري ٠

 | ه5 كلملا ةروس زي
 5 م َن ةروس ريسفن وح

 ( ميظع قاخ ىلعا كناو ) لجو نع هلوق ريسفت م1

 5[ حسو هيلعهتلا ىلصهللا لوسر هيلع ناك امو قلخلا نسح لضف ىف لصف نم
 هللا لوسر اي اولاق ملسو هيلع هللادص ىنلا نمز ىف اسان نا ىردخلا ديعسيبا نع +5 |

 ثيدحلا (انبرىرت له |

 هه هب قلعت امو ثيدحلاظ افلا حرش ىف لصف هج معو أ[

 7[ ةقاحلا ةروس ريسفن وح معا

 ٍ : س5[ لئاس لأس ةروس ريسفت لح م

 ا هه مالسلاو ةالصلا هيلع حوت ةرود ريسفت ]وح نع

 هي نحلا ةروس ريسفت م نك

 ه4 نحلا ملسو هياع هللاىلص ىنلا ىأر له ةاورلا فلتخا لصف زج ْ
 ا 2 يلموملا هروح ريسفن وح عملا ظ

 ا ةباالا ( ١لتر نا رقلا لثرو ) لح و نع هلوق ريس 34 ئ
 ه5 سو هيلعهتلا لص هللا لوسرةءا رق تناكفيكي سنالئسلاق ةداتقنعلصف رح | '

 هي رثدملا ةروس ريسفنا بس محا
 | هك ةمايقلا ةروس ريسفن له ؛ 4 ا

 ١ 4 ةرخآلاىف ىلاعتو هناحبس مهر نينموملاةيؤر تابثاىف لصف رفح ١ ] 4٠
 ## نانتالا ةرؤس نيم" 3 ء/ ش
 ه5[ تالسرملا ةروس ريسفن زي 51+

 م نوثالثلا ءزملا جو ما

 ه8[ أبنلا ةروس ريش ز- : 1



 ا 34 71

"١ 

 2 هي 4

 0 40 سبع ةروس ريسفت 488 تاعزانلا ةروس ريسفنا زي>- 5
 1 4 راطفنالا ةروس ريسفلا كال ريوكتلا ةروس ريسفل 1 5١

 0م

 ١ ممل ل ١ ممم

 ٠ ه8: قاقشنالا ةروس ريسفت 408 2 نيففطملا ةروس ريسفتا زؤ- |
  4قراطلا ةروس ريسش' م4 2 جوربلا ةروس ريسفنا رح 4 7 /

 هي ةيشافلا ةروس ريسش' ؛ولا/ ىلءالا ةروس ريسفن' همم غو | ١

 ه8 دلبلا ةروس ريسفت هم رجفلا ةروس ريسفن وح ه.؟ |0

 ب[ ليللاو ةروس ريسفت ه١ سمشلا ةروس ريسفت وح ه0
 حرشن ىلا ةروس ريسفت ه#. ىجضلاو ةروس ريس ريح هرو 4 || |0

 ه7 قلعلا ةروس ريفا هال نيتلاو ةروس ريس 08>- هخع ْ

 ظ لوا أرقا ةروسإنا ىلع ميرص ح.ص ليلد ثيدحلا اذهىف لصف زجح هع

 نآرقلانه لزئام [- ' 1
 ظ 0 هه ردقلا ةروس ريسفت ]- نو

 ظ 352( م اف دروامو ردقلا ةلمل لضف ىف لصف 64غ

  0 66ا ظ هه كلذ ىف ةدراولا تيداقنالا كد

  [- <3ةنيبلا ةروس ريسفن | ' | ْ
  65ه6 ةكرتشم لايل ركذ 1 0

 -] ا 1 ه4 ثيدحلا بيرغ حرش
 ه5 تايداعلا ةروس ريسفنت ةلزلزلا ةروس ريسفن' روح ه4 || |

 ةعراقلا ةروس ريسفت' »- هو  0١ه8 رئاكتلا ةروس ريش | 1

 هت ةزمهلا ةروس ري_فت همه رصعلا ةروس ريسفن' زوم

 ه8 شرق ةروس ريسفت 5 ليقلا ةروس ريسفت ريح || |
 سي رثوكلا ةروس ريف هال4 2 نوعاملاةروس ريف ؤح هاب || |

 ه4 رسنلا ةروس ريش“ 888  نورفاكلا ةروس ريضت ز»- همه |

 بهلىبا ةروس ريسفت ز26- هدب ١  5٠٠ه8 صالخالا ةروسريس || | 5
 قلفلا ةروس ريسفت زتؤ- م 50 0 ْ ١

 هيف ليقامو ثيدحلا ىنعم ركذن ريسفتلاف عورشلالبقو لصف ز- [4 | |
  7ةشئاع ثيدح ةعدتبلاضعب ركنا دقو لصف وح  1١سه[ ,

 < ٍغ -ه# سانلا ةروس ريسفت ري- '
١ 
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